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Úvodem

Marshauův plán na obnow evropského hospodářství po druhé světové válce
ovlivnil politický a ekonomický vývoj Evropy. Do evropské politiky vstoupil
bezprostředně  po  projevu  ministra zahraničí USA  George  C.  Marshalla  na
Harvardské univerzitě 5. čenrna 1947 a v průběhu intenzívních jednání evrop-
spch států o americkém projektii, která vyvrcholila pařížskou konferencí ve
dnech 12.-15. července 1947. Jeho pňjeti a realizace měly pak významný po-
díl na ekonomické přeměně a rozmachu západní Evropy a na utváření jejiho
nového hospodářského řádu.

Prvořadou  roli sehrál  Marsháuův plán v evropské  politice  Sovětského
svazu. Byl do té doby nejsilnějším a posléze konečným podnětem její výrazné
změny. Po prvních rozpomých reákcích dospěla Moskva k názoru, že snáhou
USA je izolovat Sovětslý svaz a připravit jg. o podíl na vítězství v druhé svě-
tové válce -Ů.. o mocenskou stéru vlivu ve východní a středni Evropě. Reago-
vala tím, že dosavadní sféry vlivu přeměnila v pevně organizovaný a zcela
ukázněnýmcxmnsýblok,řízenýzjednohocenm„VýtlačeníSpQjenýchstátů
z Evropy`. se nyní stalo klíčovou otázkou evropské politiky Sovětského svazu
a také jím řízeného mezinárodního komunistického hnuti, jak se to projevilo
již na usta"jící schůzi momačnmo b)m komunisticých stran v záři 1947.
Odpovědí Moskvy na události léta 1947 se dovršil rozpad protihitlerovské
koatice a studená válka w vzúzich mezi oběma bloky rozdělené Evtopy se
stála skuftúcsú

Pokud jde o Československo, americká iriciativa pomoci přišla v době,
kdy určité krizové jevy v českxx5lowenském hospodářství signalizovaly vážné
obtíže.  Dcmvadní výhody. plynoucí z poměmě maLých Škod  způsobených
průmyslu váLkou a z dcxláwek UNRRA, rychle přestávaly působit. Naopak se
začalyhlásitnepříznivédůsledlqrprvníchpwáLečnýchscx)iálněekonomických

Erkmog:maýúcFzv±ťš:tstcůťágí:ňeá=:Ú#gh#ů#.c±gkvoěsE;e#k:ťo::
podářství se ocido na kHžovatce. na níž se rožhodovalo o směru jeho příštího
vývoje. Domácí odbomíci i pontikové se shodovali v názoru, že pro úspěšné
a rychlé překonání tohoto stavu je naléhavá zahraniční hospodářská pomoc.
Dosavadní  úsilí o Získání  tom  politicp a ekonomicp potřebných  půjček



skončilo nezdarem. Marshallův plán nabízel výhodné řešen]' a nadějnou cestu.
To byl hlavní důvod, proč pražská vláda přijala americký návrh i pozvání na
pařížskou konferenci o Marshallově plánu, a to i po té, kdy Sovětslý svaz svou
účast odmítl a jeho ministr zahraničí V. Molotov opustil předběžné porady tří
mocností (27.6. -3.7.1947).

Československá vláda však od počátku své rozhodnutí o účasti na Mar-
shauově plánu s postojem MCMškvy spQjovala. Většina politiků byla pro účast
na pařížské konferenci jen za předpokladu, že tím nenaruši spQjenecké a přá-
telské vztahy s SSSR. Z měnících se stanovisek Moskvy k Marshallově 'plánu.
která českoslovenšti politikové v prvém červencovém týdnu v Praze dostáváli,
nevyvodili odmítnuti své účasti v Paříži. Moskva ovšem za rozhodnutim praž-
ské vlády viděla počátek úniku ekonomicky i strategicky důležité středoevrop-
ské země ze sféry svého vlivu a nepřijatelné oslabení budoucího mocenského
bloku. Proto urychlila setkání s če§koslovenskou vládní delegací a 9. července

::4síiio#kuaůnae#|vaoi#|áe.suk:s:o,vÍ:;íkcémú.č:ť|::ěpm%šž.ks?oť;=nkcai.dz:š:
větského bloku. ale dosavadní orientace a vazby jeho zahraniční politiky na
Sovětslý svaz naopak vedly zcela přirozeně k osudnému rozhodnuti vlády
z 10. července 1947.

Sbomík Áígsta//&vpÁá» 4 Čgs'bs'/ovemb obsáhuje pouze výběr nejdů-
ležítějších úředních dokumentů československé piwenience, který se omezuje
na dokumenty vlády, ministerstva zahraničních věcí a zahraničního výboru
Ústavodámého národního shromáždění a ÚV KSČ, které dosud nebyly vůbec
nebo v plném rozsahu publikovány. Záměmě neuvádí narativní prameny ani
dobový tisk, jejichž zařazením br tento studijní sbomík pfesáhl stanovený rá-
mec ediční řady. Heuristické vymezeri látky však není dáno jen fomálními
límity, má svou věcnou logiku, nebot' hlavní jednání o účasti Českoslove"5ka
na Marshallově plánu pmobíhala především ve vládě  a jejím předsednictv`L
0 postojích poHtických stran jsou jen velice kusé poznámlqr, a to ještě z poz-
dější doby. Z členů československé delegace, která jednda 9. července v Mos-

gvěí#=ií'Fčg:#%i#skíLpěDp=.ELlunHie=#.,b#.iÉl:ioú#"ahs::
masevjistémsmyslustávápramenem.ProtDeditoňpovažovalizanutnéaHčrýt
průhledy do amhivních fdndů, které zůstaly po dlouhá léta nepovšimnuty.

Dokumenty v tomto sbomíku pocházejí ze Státního ústředního archivu,

čk:d:kJ:Ss°L:vť:ž::yd:?egk=Pí:Lm;:ť%]ůg.mj:ícehnč::#ev#yýzú#v:Éř=nk:
munistické strany a dopis K. ZilliacLúe Zdeňkovi Fierlingerovi. Z archivu čes-
koslove"kého ministerstva zahraničních věcí pocházejí zprávy a šifrované
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depeše,jejichžvýběrpořídildr.KarelKrátký,vědeckýpracovníkÚstavudějin

Žczh#EťE:y#m&uX:itťcokdkýihéť:ahnáLed#ťsdíť:s:uÉ:izžpis.zriFvsuchÉ_

šésdE;ncyeáýr.sů:ťo:fd;íť::;t:g.íás:3=poT,:í;íŠPí:a:.ovricíústavuprosoudo.

Karel Kaplan

Ediční poznámka

Vybrané dokumenty jsou ve sbomíku řazeny chronologicky. Pro řazení doku-
mentů je rozhodující u telegramů došlých datum a hodina doručení telegramu

8:as+:npéňTaut*ůrěeL:Le#Zkváuesť=::€:C:v€a:#j::ťe:š,r#ňbdyoLš:;=thte+::
nisterstvu záhraničních věcí nebo jím odeslaných uváději:
1. v záhlaví regestu datum a hodinu odeslání,
2. v řádku „došlo" datum a hodinu přijetí telegramu ze zastupitelského úřadu
v ministerstvu zahraničních věcí,
3. v řádku „referent" datum a hodinu pňedání telegramu příslušnému referen-
tovi miristerstva zahraničních věcí.

Dokumenty č. 18, 27 a 28 jsou přílohami dokumentu č. 29. V tomto sbor-
níku jsou kvůli zachování chronologie událostí vedeny jako samostatné doku-
menty. Totéž platí o dokumentech č. 34 a 40, které jsou přílohami dokumentu
č. 49.

Pravopis dokumentů je přizpůsoben současné nomě. Bohemismy ve slo-
venských textech jsou ponechány.

Přepis dokumentů se řídil Pravidly pro vydávání novodobých historic-
kých pramenů z roku 1978. Pro rychlou orientaci v dobových souvislostech je
edice vybavena stručným chronologiclým přehledem a jmenným rejstříkem.
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1947,  17. červen. Praha. -Ministers;o zah;mičníuh věcíi ČSR čs. velyysla-
nectriveWashin[gůomLŽádostosděleníbzdaUSAoěekávaj'bžeE:vropškáhos-
podářská komise na:yrhne realizqK3i Marshallova plámL
Došlo:  17.W.1947 v 16,15 h.
Tajné.
Ihneď. Sder, zda sú prawdivé zprávy, že USA očakávajú, že Europská hospo-
dárska komisia] nawhne realizáciu MarsháLlovho plánu. Podra zprávy United
Press  rokuje  dnes  Bevin v Pariži o svolaní európskej  hospodárskej  konfe-
rencie. ktorá §a má zaoberat' realizáciou Marshallovho pláiiu pomoci Európe.
Kabluj tiež stanovisko tamojších kruhov k Myrdalovej ceste do Moskvy, kto-
rejcieromjezainteresovat'SovietynaEuropskejhospodárskejkomisii.Nutné.
Potrebujem ihned' pre jednania v Zeneve.

Bystricý

Archiw FMZV, telegrtmy odeslamé 1947, č. odd. 8 ?0?3lwa5hington 106 -smojopis
textu odeslaného telegmrr.u s kamelářskýri poznámkami. 1 s.

1   Hospriářská komise pm Evzopu se sídlem v Žemevě vznilda v r. 1947 jako jedna z re-
gionálníchkomísíOSN.PodléháHÓspodářskéasociálníraděOSNajejímposlánimje
napomáhatrozvojihcsp«lářskéspoluprácečlenslýchzemíaposkytovatjimekonomic-
ké informace a "zbory.

2
1947,  17. če"en.  16,30 hod., MoskvoL -Čs. velvslanec rrtiristerstim zahra-
rtičftiu3h věái ČSR. Zpráva, že USA nesdělíly SSSR žádné oftíálrú scanovisko
k Ma]shalbvě proje:i»L na Hariiou'dské uriverztiě.

Došlo:  17.VI.47 v 18,30 h.
Refemnt: Dr. Šťasmá. 18.VI.47 v 8,30 h.
Tajné.
VčerajsemmělpříležitostpohovořitsGerasčenkem,Šéfemekonomickésekce
MID,a který se zmíril též o nedávném Marshallově prQjevu v HarvarduL  a
o psaní amerického tisku. Řekl, že Američané neučinili v této věci žádného
oficiáLního sdělení vůči Svazu. Zajímálo by ho, co my o plánu víme a jaká je
naše reakce.

Americký chargé d'affaires mi pravil, že o proje" ví v podstatě jen to,
cobyloveřejněsděleno,neboťhospodážskájednánímeziSvazemaUSAjsou
soustředěna do Washingecmu.
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Francouzský chargé d'affaires zmínil se mi o tom, že iniciativa je nyni na
Britech a Francouzích.

Kašpárek

Archiy FMZV, telegramy došlé 1947, č.163918147 -strojoi)isr[ý přepis přijatého te-
legramu s parafiou zp":ovaíele. 1 s.

a   MID (ministefstvo inostrannych děl) - ministerstvo zahraničních věcí



3

1947, 19. červen, 11,40 hod., LondýrL -Čs. velvyslai'iectv'i v Lond:ýně nrinister-
stvu zahraničiúch věá ČSR Zpráva o prvriich reakcíich ria Mtťrslmlův plán.

Došlo:  19.6.47 v 15.00 h.
Referent: Hanušová,  19.6.47 v 16.10 h.

Plán pomoci Evropě je zatím ve stadiu přípravy, ještě nic neni stanoveno. Pro-
zatím se zdá, Že zde převládá názor. Že bude numo svolat zvláštní evropskou
konferenci  a nevolit postup prostřednictvím Evropské  hospodářské komise.
Tento názor vyjádřen tajemníkem Atdeeovým. Věc sleduji a hned podám další
infomace, jakmile budou. Dosud odeslána čísla 1765. 1766, 1781/dův.a Zatím
máme zprávu. že obchodní přidělenec polského velvyslanectví oficiálně v roz-
hovoru se zástupcem zdg.Šího tisku nadšeně přivítal Marshallův plán a řekl, že
Polsko jej přijme, nedojde-li k politickým komplikacím, které by přijetí pře-
kazily.

Krit«hvíl
Aichiy FMZV, telegrai'n;y došKÍ 1947, č.166118147 -strojopis"ý přepis přija[tého te-
legrumu s podpisem zproLcoiva:Sele.  1 s.

a   Depeše wedených čísel nebyly do sbomíku zahmuty.

4
1947,19.čewem16,40hod.,Moskva--Čs.velvslmectvivMoskvěminister-
stiiu zamaničiúnh věái ČSR. Zpráya o jedmáníi f imcouzských a britských díp-
lomaf t se sovětskými předstcťriteli.

Došlo:  19.6.47 v 17,05 h.
Referent: Martiš 19.6.47 v 19,00 h.
Tajné. Ihned.

0 tom, jak se zde jeví vývoj Marshauovy iniciativy, podávám podle autentic-
kých infomací [...]a tuto zprávu:

Po Bevinově projevu ze dne 13. června, v němž byl vysloven úmysl kon-
zultovat Francfi a ostamí eviopské státy, navštívil dne 14. června angucký vel-
vyslanec Bidaulta a tlumočil Bevinův úmysl přijet do Paříže. Bidault souhlasil
se dohodnout 16.. 17. června.] Před tím Šly instmkce francouzskému velvysla-
nectvídoWashingtonu,abyUumočilofrancouzskénávmyapřípomínkyaopatři-
lourčitávyjasněnístimmecodasoučasněbylozdejšífrancouzskévyslanectvípo-
věřeno vysondovat, zda je sovětská vláda ochotna pfikročit k výměně názorů.
FrancouEsPchargéd'affainesChaipentierobdrželínstrukcevneděnráno,britské
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velvyslanectví je dostalo později. Předevčírm ve 13.00 hod. byl přijat Char-
pentier Malikem. je(nuž přednesl obsah insmikc a požádal o sdělení stanoviska
sovětskévlády.Malflccdpowěděl,žesowětskávládasenemůževyjádřit.nebot'd
americké  vlády nemá žádného sdělení,  a otázal se.  zdáĎ obdržefi  Francouzi
z USA oficiální náinh Chaipemier odpowědfl, že nikoH, poukázal na to, že Mar-
shallůvptqjektvšakzdeje.aotázalse.zdasovětskávládamůžedátFLanciiodpo-
věd' na dotaz, kserý cm činí. Malik odpouěď pfislíbiL Véčer téhož dne byl pfijat
angncký velvyslanec Peoemon Molotovem, který byl ješóě rezervwanější a méně
určitý než Mafik.  Peoerson se otázal, jak má být hodnocena lieoměvova stat'
v „Pravdě" ze dne 15. června.2 Molotw odpověděl pouzx±, že jde o novinářsů
článek. Po zpráwě miristiwi býla včera odevzdána v Paříži sowětskému vyslanci

:igtiE#ád#ffiíš=;#nrÉe#É:e#raEd:gjšLímffi2i:::
Šla Charpentierovi insdukce, aby odevzdal Moloto" stejnopis nóty a požádal
o odpowěď sowětské vlády. Charpentier žádá o přijeti.

Kašpárek

Anhiv FMZW, teh2granv došuž 1947, č.166218147 -strojopisný přepis přiďatého te-
legrazri:u s podpisem zpmL:crvaLele. 1 s.

X:E:#:ť=:::Lffi7ťaŤ8:Eá.f&37.Vízdókč2
Srov. také dx)6me`qp(á PLayda 22.6.1947. Marshallův plán je tu označen jako záminka,

3ffiř=EffiyE:::Z#;EFvžE#9.pm2.
`5

194?. 20. červen, 721 hod., MoskvcL -Čs. vel}g]slanectiís v Moskvě minister-
stvu zdhĎaničniích věúi ČSR ZprGwa o postoói sovětské vládu k Mauhallo"
pLánuL

Došlo: 20.VT47 v sJ0 h.
Referem: Dr. Štistná 20.VI.47 v 930 h.
Tajné. mned.

[...]&P~rinávšóěvěuMalikatázdjsemse,zďabymimohlněcořícioMarshal-
lověmyšlenceairiciati+ěmglo-francouzské,onížsenynítolikmluvíapíše,
ajalýjejehonázor.MaLikdpouěděl,žesovětskávládanebyladosudvládou
USAzpravenaažeaniBritové,aniFrancouzineiiffomonmliotom,Žebměli
něja]ý oficiá]ní návrh z Washingtonu Na moji pomámku. že z rozhlasových
zprávjezžejmo,žeobajmenovanézápadnístáprseuj'majíkonkrémíiricia-
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tivy,řekl:„NemámeještěaniodFrancouzůaniodAngličanůoficiálnisdělení.
Otázka se však u nás studuje".

Kašpárek

Archiv FMZV, telegramy došlé 1947, č. 1669m/47 -strojopisný přepis došlého te-
legramu s parafou zpracovatele.  1. s.

a   Vypuštěn odkaz na číslo předchozi depeše.

6
1947,  20.  červen,  12,20 hcd.,  Praha. - Ministerstvo zahraničních věci ČSR

áeákěo:lowv:=áégoun::lz#o=te:ť:;ŠvkeMrio:Ž;LBaěcl:ťakěákvhaĚ:::,pp|ař::,I--
Došlo:  20.VI.1947 v 12.20 h.
Tajné.

Infomujte nás o všetkom, čo súvisí s Marshallovým plánom. Naše doterajšie
infomácie nedostatočné. Len pre Moskvu, Belehrad, Varšavu: Zisťujte vhod-
ným spósobom stanovisko vládnych činiterov.

Bystrický

Arclův FMZV, telegra[my odeslané 1947, č. oqd..B 2q70-2q75l 8147 -strojo.P,is t?.Xf t
odeslaného télegrámu Š kancelářskými poznámkami a podpisem zpracovatele. 1  s.

7
1947,   19.  červen,  Praha  -  J.  Mcu;aryk  československému  velvyslanectrii
v Moskvě. Sdělení o stanovisku Českosloveruka k Marshallově pláítu.

Došlo: 20.VI.1947, v 12,50 h.
Tajné.

K Vaš.emu 503.] Také nám se nedostalo dosud ve věci Marshallova plánu žád-
ného oficiálního sdělení. Víme o něm jen to, co prošlo tiskem a rádiem. Proto
nemůžemeprozatímzaujmoutikněmupřesnéhostanoviska.Předemvšakmů-
žeme říci, že naše stanovisko bude záviset 1) na tom, zda Marshallův plán je
určován hledisky čistě hospodářskými, a to nejen fomálně, nýbrž i fakticky,
a 2) na stanovisku, které k němu zaujmou naši spQjenci.

Masaryk

Archíy FMzy, telegramy. odeslané 194_7, č. o_dq: 8 ?078lMo.s. 212 -stroio.p!s textu
odeslaného tólegrůmu ; .kancelářskými poznámkami a i)odpisem zpracovatele.

1   Srov. dok. č. 2.
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8
1947, 21. červerL 18,10 hod., MoskvoL -Čs. velvyslmect`iíi v Moskvě minister-
stvu zahrmičriích věái ČSR. Zpráva o sovětském starioviskLL

Došlo: 21.6.47 v 18,55 h.
Referent: Dr. Št'astná. 21.6.47 v 19.15 h.

Do včerejšího večera nebylo sděleno sovětské stanovisko k anglo-francouzské
iniciativě k Marshallovu plánu

Kašpárek

Aichiv FMZV, tek3graimy došlé 1947, č.168818147 -strojopisný přepis přijaiého te-
legramu s parq[fiou pracoNoieLe. 1 s.

9
1947, 24. červen. Prahn -Zá;pis o to[jné části 93. schůze vlád;y ČSR

Zápis
o tajné části 93. schůze třeti vlády, konané v úterý dne 24. června 1947

v budově úřadu předsednictva vlády.
1.

Marshallova nabídka hospodářské pomoci Evtopě.
Státní tajemník dr. V1. Clementis poznamenává, že tato nabídka měla na celém
světě velilý ohlas a jak je členům vlády známo, došlo v souvislosti s ní ke
schůzce britského ministra zalmničních vědi Bevina s francou2slů minist-
rem zahraničních věcí BidauIóem v PařížL) Na podkladě této schůzlqr byl po-
zvánministrMolotovkespolečnéschůziffiminisrizahraničníchvěcíapodle

ů?y.sn:ůěJ:h2g±VmiŤ9T7Mv°i°ž?#E#+ŇEačť:ťň:b;yísded#
kaz všem zast`piteklým úřadům, aby se informwaly u příslušných vlád. jaké
stanovisko zaujímají k Marshallově nabídce.  Ministerstvo samo připravuje
v dohodě se zúčasměnými úřady veškerý materiál tak. aby se československá
vládavpřípaděpotňebymohlameritoměvyjádřiti.PokudjdeostanoviskoSo-

ĚěákÉhk°éT""ripá%SkLgck:d±=nggYs:':á:y.íntia:T;.':?Z::cve:9P4ĚnvesžL:nde?
vě,depokudtakovérozhodnutíbylosnadučiněno,došlozřejměkjehozměně
tím, že ministr Molotov přijal pozwání Bevinovo. Sovětský svaz nás již infor-
movaL o stanovisku sovětské vlády, které asi zaujme ministr Molotov v Paříži.
Sovětspsvazbudežádati,abysejednáníonabídcezúčastnilyjenspQjenecké
smřvg,k*:j=nECTeT:+PLě=±j;#rpBTuná:r#růč:#smáenŤpč=tg##e:áFní;
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v:ípsmeqá:úÉč=+řŘdgyvž#d#bbT:#aypstmě:ůsčkfftiú;onveeumffi;Eps:ů.os::Čabk;
mohlo přijíti s iniciativou. jak si pomcx3 představuje, obdobně tak, jak to činí vlá-
dy holamdská a belgická. Stámí tajemník se vrátil tgprve včera večer z Bulharska
anemělješsěpříležitostvěcpodrobněstudovatineboněco2wláštníhozaříditi.Dcp
mnívá se však, že by bylo dobře, kdyby ministerstvo zahraničních věcí s minis-
terstvy zahraničního obchodu, finanti a průmyslu sbíralo a zpracwalo materiál
tak, aby na podldadě jednání a návhu příslLĚné meziministerské komise vláda
mohla ve s`é příšti schůzi jednati o tcm, jak si pom« pžedstavujeme.

Ministr prof. dr. A. nocházka se dotazuje, co konkrétně má býti předmě-
tem jednání a těchto přípravných prací. Státní tajemník dr. Vl. Clementis uvá-
dí, že o tom panuje naprostá nejistota. Je jen nespomo, že jednání bude míti
silný politický aspekt. ále o věcném jeho obsahu není vůbec nic známo. Moh-
li bychom po případě pfipraviti materiál o tom, co žádáme. Ministr prof. dr.
A. Poocházka podotýká, že by se v tomto případě hlásil také o účast v komi-
si. nebot' nepochybuje o tom, že bychom z Ameriky mohli dostati také zdra-

:o#coťnomua:ťfj.aksoí#;Í:íffiýdri:.í:Lí:Énmtif:ŽŠ:ffi:hž:oneúpvůěj;:

#x:g',ŠÚT='#:,nKeíL"tmŤ=E##[Eá:]e#ř.má.j::ĚnTe:#í:iš::[:y`;
pňpomíná, že podle někoerých zpráv má býti úvěr po případě poslqmut také

že6.Z:áa#7dnegL.ynHe."*±kariEokť#eL#toÉňž±g.ZpMakmkh#:#a=;
kdyžprohlásil,žesepomocmávztahovatitakénavýchodníEviopuazejména
na Sovětslý svaz, ále tato část je ryze politická. Státní tajemník dr. V1. ae-
mentis potvrzuje správnost těchto vývodů a dodává, Že se v dodatku k řeči
mluví jen o tom, že se pomcx} má po*ytnouti až po Ural. Předtím napsda totiž
Pravda, že se domnívá, že jde o politiclý manévr, který má ospravedlniti Tru-
manovupolitiku.Njmíseovšemsituacezměr!iia:doŽer,evymělabýtivyslána
vence neprezentativní sovětská delegace na Evropskou hospodářskou konfe-
renci. V tom snad nastane zase změna tím, že Molotov pQjede nejprve do Paří-
že. Státní tajemník je přesvědčen, že zatím nebude jednáno konkrémě o mate-
riálu. který by se po případě v rámci pomoci dodal. Ministr prof. dr. A. Pro-
cházka netrvá pak na svém požadavku. Náméstek Zd. Fierfinger má za to, že
můžeme jen vítati, že se nabídka učinila a že se kotiference sejde. Meritomě
vyjádřilnašestanoviskovelicesprávněministrMasarykpříriskovékonferenci
v Norsku, když řekl. že budeme rozhodně pro akcí, bude-li míti za cíl jednotu
světa a hlavně celé Evropy, že však budeme proti ní, když jejím cílem má býti
nějaké rozdělení. Pro nás je důležité. že Sovětský svaz souhlasí s poradou tří.
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Státní tajemník dr. Vl. Clementis se domnívá. Že by nám naprosto stačilo,
kdyby se stanovila zásada. že se v úvěrové poHtice SpQjených států nebude
diskriminovat. Ministr dr. H. RÍpka je přesvědčen, že se vláda i po předběž-
ných pracích mezimínisterské komise bude moci dohodnouti jen na určitých
principech.  Státní  tajemník dr.  Vl.  Clementis  očekává veliJý  politický  boj
o strikturu konference a je přesvědčen. že nikdo by nemohl zaručiti, jak to na-
konec dopadne. Ministr V. Kopecký vidí v Marsháuově projevu útěk od Tru-
manovy doktriny.

Docházi pak k další výměně názorů o složení komise, která má připraviti
další jednání vlády. Předseda vlády Fd. Gottwald se domnívá. že by mělo jíti
o komitét ministrů, nebot' úkolem komitétu nebude vypracovati návrh, kolik
dolarů potřebujeme a co za ně chceme získat, nýbrž půjde o zásadní otázky,
jakým způsobem se má celá pomcx)ná akce organizovat, kdo má býti účas-
ten této akce, kdo ji má říditi a kdo má rožhodovat. Předseda souhlasí jinak
s názorem státního tajemníka, že by nám postačilo, kdyby se přijala zásada, že
se u nomálních obchodních úvěrů nebude diskriminovat. Jinak nic nepotřebu-
jeme a také nic nechceme. Máme nyní výhodu, že známe do určité míry již
stanovisko Sovětského svaztL Ministr V. Nosek poznamenává, Že stanovisko
Sovětského svazu o vyloučení neutrálů plně vyhovuje Americe, jak je možno
vidět  v  Ture€ku.  Tato jeho  poznámka  vyvolává  veselost.  Předseda  vlády
Kl. ftttwald dodává, že se to vidí také v Německu. Myslí, že postačí úplně,
když v komitétu budou ministfi zahraničních věcí, zahraničního obchodu a fi-
nancí, a nepovažuje za nutné, aby tam byl ministr průmyslu nebo generální
sekretář Hospodářské rady. Ministr. 8. Laušman konstatuje, že nejde o jeho
ná"h, nýbrž o návrh stámího tajemníka v MZV. Předseda vlády EU. Gottwald
opakuje svůj náměi Ministr prof. dr. J. Stránsp se dotazuje v této souvislosti.
kdo je mluvčím našeho velvyslanect`ú v liondýně, nebot' četl, že tento mluvčí
učinil nějaký projev neb nějaké vy:jádření. Státní tajemník dr. Vl. Clementis
vysvětluje. že taková instituce neexistuje a že jde o žumalistický výraz, proti
kterému nelze dobře bojovat. Náměstek Zd. Fierlinger má za to, že by v komi-
tétu měl přece býti také miristr průmyslu. Náměstek dr. P. Zenkl doporučuje,
aby se utvoffl pontický komitét. Státní tajemník dr. VT. Clemeritis chce delší
debatuukončititím,žefomulujenávrh,abyseneutvořilaanimeziministerská
komise, ani komióét, nýbrž aby vláda pověffla ministerswo zahraničních věcí,
aby jakmile pro to budou předpoklady a bude sestaven materiál, vypracovrio
pňslušné návrhy pro. vládu. Náměstek dr. P. Zenkl upozorňuje, že se tatc` věc
pňece mtií projednati politicky, zejména s ohledem na to, že po případě vláda
nebude v nejbližších týdnech vůbec zasedati. Dopo"čuje se proto, aby každá
z pofitických stran vyslala do komitétu svého zástupce tak, aby komitét mohl
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učiniti nutná neodkladná opatření. Předseda vlády Kl. Gottwald považuje toto
upozomění za správné a dohodou se určují členové komitétu takto: ministři
financí, zahraničního obchodu, zdravotnictví a dopravy, náměstek Zd. Fierlin-
ger a státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí. Dodatečně žádá státní
tajemník dr. Vl. Clementis, aby jednání vlády o tomto bodě bylo považováno
za tajné a aby toho dbali členové vlády při svých projevech a rozhovorech,
zejména pokud jde o sdělení Sovětského svazu. Vláda činí poté toto
1 . Usnesení: Vláda, vyslechnuvši zprávu státního tajemníka v ministerstvu za-
hraničních věcí o Mar§háuově nabídce hopodářské pomcx3i Evropě a o dosa-
vadní reakci jednotlívých států na tuto nabídku, se usnáší, že
a) bere zprávu státního tajemníka na vědomost;
b) ukládá komisi svých členů, složené z mínisri financí, zahraničního obcho-
du, zdravotnictri a dopravy; z náměstka předsedy vlády Zd. Fierlingera a ze
státního tajemníka v ministerstvu zahraničrich věcí, aby sledovala další vývoj
a [v dohodě s ministrem zahraričních věcí]a připravila s uiychlením veškerý
materiál a příslušné návrhy tak, aby Českoslwensko mohlo v případě potřeby
včas zaujmouti meritomí stanovisko ke všem otázkám, souvisícím s nabídkou
a jejím případným uskutečněním.

Provedou: ministři financí, zahraničního obchodu, zdravotnictví a dopra-
vy, náměstek předsedy vlády Zd. Fierlinger a státní tajemník v ministerstvu
zahmničních věcí v dohodě s ministrem zahraničních věcí.
SŮA, A;ÍJV KSČ, f 83, sv. 24, i"y. j. 308 -neověřená kopíe :ápisu ze schůze. 4 s.

:řEL#íEůů#L#*vLn#VĚ#íťí7#gř:d;#;:=+É:::Ígív;=ŤÍ

::_:-:::::::::[=::=::i:=::::=_::-=:::_:l:-::i:-:=:=:=:j=:::=::::_:=_=::-i::::-:=i:=_:::--:::-:-::-_:::
Moskvě a Paříži.4F%iíjnvĚĚř#ŤEo#J#-ŘFůĚvffiEi#;Íny;:ř#ŤFíe%ff

20. 6. 1947.

:J#ŤÉm:ůpw:á#.ffirE=ůCš##g.a2F3=ťřériveritě"ig4
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1947, 26. červem, 12,30 hod„ Varšava. -Čs. velvyslnnectrii ve Varšavě minis-
terstvu zahrayťičrťui h věái ČSR Zpráya o postoji Pobka, k Marshallově plám.

Došlo: 26.6.47 v 15.00 h.
Referent: Tirpák, 26.6.47 v 15.00 h.
Ihned.

[...]a Modzelew§ki mi dnes řekl, že podrobných infomací o Marshallově plánu
nemají.PolskémuvelvyslanciveWashingtoněřeldivčem.Žeonisaminemajíješ-
tě vypracomý plán. Pmpmci+jí jej Óepr`e po konzultaci s eviopskými státy nebo
po paňžské konferenci. Pódle polských infomací počítá plán značně s Němst-
kem a především s rúrskou oblasú Počítá talaé se státy neutrálními a satelity, na

Řgtmš::kE:eTkséA±e#%.Š:Lpťririmiff"úň°Z%tkeév:]PmT=
Německa 0 interviewu Módzelewského v této věci už jsem podal zprávu. Brit-
slqý' velvyslme€ mi včera řekl, že hlavní ne§názi jsou podezření na ot" stranách
a poóom na diuhém místě rozdílné názory v německé otá2K)e. Soudí, Že západní
demokracie a SSSR se ideologicp mzcházeji. To nelze překlenout. ale přesto je
možná spolupráce na pofi hospodářském. Marshmův plán může být východis-
kem. Blížší podmbnosti Marshallova plánu velvyslamec nezná.

Hejret

Archiw FMZ{/, telegrany došlé 1947, č.173218147 -strojopis"ý přepis došlého tele-
gramu s podpisem zpracovaSele. 1 s.

:.&S##%#.VisLi.;.S3%;oyeselý.ůd.,S.12;KritkýK.:Marshauůvpián
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m
]#7;#;teč%z#::±:#:#:::,gsgK"tnbč#eLťsožo:ě„É:ebwka%Z#t
se jedná]ú o Marshallově plámL
Došlo: 27.6.47 v 8,30 h.
Referent: Dr. Šťasmá 27.6.47 v 10,30 h.

Velvyslaim Winiewicz infomoval State Department. že Polsko je cx}homo
zúčasmiti se` jednání  o  Marshmově  plánu.  poskytnout  všechny  infomace
o  svých  zdrojích  a  potřebách.  Winiewicz  řekL  novinářům,  že  jeho  vláda
předložívlasmídoporučeri.Polskopotřebujedokonceroku200000mnobilí.
může však pňspět k úspěchu plánu svým uhlím, dostane-1i pomcx3.

Tisk komentuje, že Polsko je pr`mím evropským státem. přistupu.ícím

kop:ťnuÉ:Ée&T]=u:m;okLo=s:mŤhdů;odss#:=:p,ffi:.nmíriom".
ViceprezidentmezinárodníbankyGameromámil,žebankainformativně

navrhla utvoření mezinárodní autority pro uhlí v Poruří. Banka by financovala
zvýšení těžby za předpokladu garancie impormími státy.

Asscx:iaeed Press sděluje z Práhy, že československá vláda ustavila výbor
pro studium plánu Telegrafujóe podrobnostL

Novikov fflcal podepsanémui že Molotov pfijede dnes do Paříže. Úspěch
jednání závisí od toho, zda plán nčDbsahuje politické implikace. Slávik

Alchi:y FMzlí, telegramy došuí 1_947., Č.174118147 -strojopisný přepis přijaiého te-
legrarrL:uSpoqi]uŤ5jssy.qp":ovasele.1s.

a   Vynechán odkaz na pžedchozi zprávu.
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1947,  27.  červen,  Praha  -Ministerstvo zahrc[ničriich větii ČSR čs.  velvysla-
nectví v Moskvě. Ustaveriz vládn'.tho výboru pro otázb Marshallova plánu.

Došlo:  28.6.47 v  10.05 h.
Tajné.

[...]a Vláda ustanovila zvláštny výbor ministrov pre  sledovanie otázky Mar-
shallovho plánu. Podrobnosti doteraz nie sú známe. Pri Hospodárskej rade sa
zriaďuje malý komitét pre Štúdium otázkv. Jestli máš iné zprávy, než už publi-
kované o tainojšom stanovisku k j.tinaniam o pláne, kabeluj.

Bystrický

AJ.chty FMZW, telegramy odeslané 1947, č. odd. 8 2157l_1P225 -strojoplsyý přepis
přijatého telegrarňu s hncelářskými poznÁmknmi a podpisem zpracovatele.  1  s.

a   Vynechán odkaz na předchozi zpriv`L

13

1947, 28. červen.18,29 hod., Moskva. -Čs. velvyslanectv'i v Moskvě mi:ÍLisier-
stvu zahraričiúch věá  ČSR.  Inf;ori'nme o staiiovisku Molotova  a  Mťkojana
k paňížské konf iereru:Í.

Došlo:  28.6. v 9,15 h.
Referent: Dr. Št'astná 28.6.47 v 10,30 h.

Dnes mi řekl švédský vyslanec Sohlman pfi návštěvě u mne, že Myrdal hovo-
m o Marshallově plánu s Molotovem a Mikojanem. První návštěva byla před
tím. než bylo vysloveno rozhodnuti o sovětské účasti v Paříži. Návštěva Mi-
kojana později. Molotov ani Mikojan se o stanovisku k iniciativě a provedení
nevy).ádm.

Kašpárek

Archiy FMZV, telegramy došlé 1947, č.1750118147 -strojopiswý přepis přijaíého te-
legrarri:u s podpisem zpracovaiele. 1 s.
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1947,  30. červen,18,30 hod.. Paříiž. -Čs. velvyslanectv'i v PcLříiži ministerstvu
zahraničriich věcíi ČSR. Zpráva o účasti Jugoslávie, Polska a ltálie na jednánít
o Marshallově p d5nu.

Došlo:  30.6.47 v  18,35 h.
Referent: Martiš 30.6.47 v 19,15 h.
Ihned.

1. Jihoslovaiulý velvyslanec  mi sdělii,  že  odevzdal  na  Quai  d'Orsay  nótu
s tímto obsáhem:

Jihoslovanská  vláda,  ač  nemá  infomaci  o  podmíikách  a  okolnostech
hospodářské pomcx:i, která připadně bude poskytnuta SpQjenými státy evrop-
ským národům, pokládá za svou povimost prohlásit, že Jugoslávie má zájem
na této ákci,  pokud  tato akce může usnadnit hospodářské  zlepšení v evrop-
ských zemich a posílit mírovou spolupráci mezi národy a pokud akce bude
spočívat na principech Charqr SpQjených národů. Jugoslávská vláda prohlašu-

je proto, že je připravena zúčastnit se předběžných rozhovorů o této otázce.
2.  Rovněž  pok5P  velvyslanec  tlumcĚfl  Quai  d'Orsay  přáni  polské  vlády
zúčastnit se rozhovorů o hospodářské pom"i na základě Marshallovy nabídky
a žádost, aby Polsku byla zajištěna účast na pomoci, která evropským zemím
bude poskytnuta.
3. Italský velvyslanec mi potvrdil. Že oznámil Bidaultovi, že ltáne je mhotna
pfistoupitkplánunahospodářskourekonstrukciEvropyvesmysluMarshallo-
vy nabídky.

Nosek

AJchiw FMZW, telegramy došlé 1947, č.177118147 -strojopiswý přepis přijatého te-
legramu s podpisem zpracoivatele.  1 s.

15

1947,1. červenec,19,25 hod., Paňž. -Čs. velyslanecwíi v Paříiži mínisterstvu
zúraričniuh věcí ČSR lnf iori'iuice o yýhradách SSSR k Marshallovu plám
Došlo:  1.7.47 v 19,40 h.
Referent: Dr. Št'asmá, 1.7.47 v 20.40 h.
Ihned.

Bogomolov mi dnes sdělil, že rr 3zi návrhy sovětským a francotzsko-britským
je tak pxktatný rozdíl. že sotva bude možno nalézt kompromis. Sověti navr-
hují zřízení zvláštního výboru, který by přijímal žádosti jednotlivých evrop-
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sých států o hospodářskou pom«, je studovd a navrhl, jak pomcx3 má být
rozdělena jednotfi`ým státům. Sovětská delegace nemůže přijmouti francouz-
ský  návrh.  aby byl sjednán plán hospodářské spolupráce evropských států,
kterým by byl zaveden jakýsi způsob částečného plánovaného hospodářství
v Evropě, ovšem jen na dobu ffi až čtyř lei Sovětská delegace soudí, že usku-
tečnění podobného plánu Pr nezp)mě vedlo k zásahům do národního hospo-
dářst`ň jednodivých stáů a že zQjména maLé státy by byly nuceny pod tlakem
velmocí k hospodaĎení, kóeré není v jqjich námdním zájmu. Bogomolov zdů-
raznil,ženapodobnýsystémSovětsýsvaznepfistoupí.Řekl.žezásadnějsou
cx3hotni pfijmouti americkou pomoc, onr§em za podmínek. které nejsou nebez-
pečny ppo Evnopu a ze).ména pro malé stág evropské. Zúčasmí se jednání, po-
kud to bude užitečné. má však pochyb o možnosti dohody.

Gen. konzul Ševčík. který přfleti do mahy ve středu. přiveze podrobný
text sovětslých návmů a dnešního prohlášení Bevinova.

Nosek

Archtv FMzl/, nLegrany došuá 1947, č. 177818147 -strojoipisrťý přepis přijaiého te-
legnamu s poqpisem zpracovaSete. 1 s.

16
1947,1.červe:nec,Pra)iLL-Ministizrsmzahnartičn:ÍchvěáČSR-vr[tiřnísdě-
lenL Nóta o usruďseiú čs. vláLbi dipbmaticým zásaipcům SSSR, Velké BritáĎ[ie
a FtancieL

Pfo dam:
PanpřednostBkabimmseleční§éfdr.VflémČemýsděmdnešníhodne,Žepan
míriser 'st pŽů.o, aby s nQivěQŠím ury"ením blu zdejší dipl«natičti zástupci
sovětský,bričkýafimncouzslýzpmneninótouousnesenívlády.mjícímse
MafshallmrynabídlqrhoppodážslépomociEhdtpě.

Vzmedemkeonpžedosudqylavtiskiiuyežejněnatolikozpráva[komi-

=LmínjÉj#tiT=i###T=FZ2u4.ar=:###ťé?bY#ť:
neníješoěznámo,Plpanmínistrveomtoboděznowdotázánamlesdělení
p. Předn"ty kabinem sdělil. že usnesení lmmise minisú keré je v pffloze
připq].em a ksepé qylo uweřůněmo v demím ti§ku dne 1. července t.r., vláda
jednamystně schválila ve své schůzi konané dne 1. červemce 1947.

Vzhledem k oomu "rrhiče se odeslati:
1) velvyslanci Ňicholsoú 2) velvyslanci Déeanori  3) chargé d.affaires":',oYi:ibYž:i;.ťiEch#o###l##:#e#:

Dr. Žomk
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Příloha 1

Komise ministrů, kterou ustavila vláda ve své schůzi z 24. června t.r., aby sle-
dovala všechny otázlqr týkající se t.zv. Marshallova plánu, sešla se dnes odpo-
ledne v Černínském paláci pod předsednictvím ministra zahraničních věcí.

Komise provedla zevrubnou rozpravu o Marshallově nabídce hospodář-
ské pommi [Evropě]a ze všech hledisek a jednomyslně [uvítala možnost, kte-

;:#ot:g?8].ag?erů:š%ť#o°*tiié:,;##šgs:e:;e%ai.2hín°ft#=sghSi:eiEdmg=dka€]:
zahraničního ministra, aby vstoupil ve styk s představiteli vlád sovětské. brit-
ské a francouzské a [uvědomil je o cx3hotě Československa plně spolupraco-

::bkaý?=ž#čpe#g]gv:ůťémng"?Sh#Utimericképommiapňdiožitve

Pffloha 2

V Praze dne 1. července 1947.
Vážený pane velvyslanče,
mám čest oznámiti Vám jménem československé vlády toto:
Českoslowenská vláda pq.ednávajíc dnešního dne o nabídce hospodářské po-
mcx}i Evropě, kterou učinil dne 5. června 1947 ministr záhraničních věcí Spo-
jených států amerických George C. Maisháu, jednomyslně uvítala možnost,
kterou  zmíněná nabídka  má  poslqmouti,  aby  byla  urychlena  hospodářská
rekonstrukce evropských států v hospodářské spolupráci se SpQjenými státy
amenéceg|iovenskáviádamězmocnflgabychvásuvědomilotom.žečes-

k®loverEko je  ochotno  phě  spolupracovati  na vytvoření  předpokladů p[o
posk)mutí americké pomcx3i a předložiti ve vhodný okamžik československé
návrhy.

Račte přijmouti. pane velvyslanče, ujištění mé nejhlubší úcty.
Podepsán: Jan Masaryk

Jeho Ekcelence
Maurice Dejean, mimořádný a zplnomcxměný velvyslanec, Praha.
Archíy  FMZW  -  průyodní.  list  spisu  se  sdělerim,  podpisem  a  kancelářskými
poznámkmL 4 s.

:,řifF:T#ť:uFkoéD%:::::ELčť2Ťvl"mo,áby,opůtosejnfloměri
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17

1947, 3. červemc, 15,07 hod., Ženeva. -Čs. velvyslaru3ctví v Ženevě minister-
stvu zahraričrLích věcí ČSR lnfíormace o příprayách pařížské konf;erence.

Došlo:  3.7.47 v 19,30 h.
Referent: Ploner, 3.7.47 v 19,10 h.
Tajné. med.
A/ Adphamd mně Ťékl, že vítá, že jdeme do Paříže. Konferenci píédvídá na jen
dva až tň dny, aby pňpmrila memorandum. které by způsobem Americe sro-
zunritelným apelovalo na kongres.] Mají v něm být též cifry potřeb evrop-

E::tžu#ňsďemsty&aĚi.3a#,bau:o=:mťz##sa:ikeoz'::Lám#=
členů. které by se scházely v krátkých intervalech. Francie doufá. že Sověty
uvidí, že to není útok na samostamost států a pozděii přistoupí, a akce bude
píénestna do evropské komise UN03. Proto mg.í být nechány otevřéné dveřé.
Zatím nedůvěra Sovětů zdržovala všechny práce a evropská komise nebyla
schopna projednat otázku, aby USA kongres mohl pomcx3 schváHti v září, coŽ
jest poslední termín piéd volbami.
8/ Američamé mně řekn. že chtějí, abychom byn v ústiédním výboru pro celou
akci. PHpravce instrukce pro pňpad, že budeme navrženi. Clayton odejel včera
do paříže.                                                                                              Augenthaier

Archí» FMZ]l, aLegran!y došlé 1947, Ě.  1646181464> -strojoipisr[ý přepis došlého
tekzgmmu s podpisem pracova3ele. 1 s.

1   Celá akce závisela m schváleni v Kong[esu USA. K tomu došlo 3. 4.  1948. kdy Kon-
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1947,  červenec,  Praha  -Velyslcuwc V.  Briúnie  P.  Nichols  J.  Masarykovi.
Hlavníi body britsko-f ta]u3ouzskěho ná;whu pro přtjeá účastí na Marshalbvě pďtrtu

Překlad.
Ihned. `

Vážený pane ministře:
Obdržel jsem dáLŠí směmice z Londýia ve věci pozvání, jímž se obrátily vlády
britská a francouzská na vlády evnopské s tím, aby se k nim tyto vlády.připo-
jily v přípravě odpovědi na Marshallovu nabídku. Jelikož si nejsem jist, že bu-
du míti možnost viděti Vás dříve, než tato věc bude projednána členy Vaší vlá-
dy, myslím, že snad bude nejlépe seznámiti Vás ve fomě dopisu s body, které

:)yůyč:dtďne:ymmg:Ě:fJgmáiž:é#ná#hyu:nebudeanivnejmenšímomezovati
národní svrchovanost. ZamýšH se prostě společně přihlédnouti k zdrojům a po-
třebám všech zúčastněných evropských zemí tak, aby dříve než bude žádáno
o americkou pomoc, bylo vidět, jaké kroky mohou učiniti svrchované vlády,
jednající na svou vlastní zodpovědnost a bez jakéhokoliv nátlaku zvenčí, k po-
slqrtnutí vzájemné pomcx}i. To žádal MarshaLl ve svém projevu a to je také ro-
zumnou zásadní podmínkou americké pomcx2i.
b)Nebude  činěno  žádné  omezení  žádoucímu rozvoji  evropského  obchodu.
Z toho plyne, že žádná země nebude nucena proti své vůli zrušiti bilaterální
obchodní ujednání.
c)Účastnaanglo-francouzskémnáwhudávájedinourozumnounadějinaame-
rickou pomcx3, kterou Českoslovemko, jak známo. jakož i mnoho jiných po-
třebuje.
d)Anglo-francouzslý náwh je pokusem Žískati na obchodní bázi co nejvíce
zemí proto, aby se zúčastnily výhod, plynoucích z Marshallovy nabídky, a
abychom dostali ainerickou pomoc za to, že ukážeme, co děláme, abychom si
pomohli navzájem.

Podle názoru mé vlády není důvodu, aby v této věci byla Evropa rozdě-
1ena na Východ a Západ, nebo pnoč by tato věc měla býti sama o sobě pova-
žována za politickou.
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Z těchto bodů bych myslel, že čsl. vládu by zajímal zejména bod b), t.j.
žádné omezení žádouciho rozvoje evropského obchodu a žádné rušení bila-
terálních obchodních ujednání. V každém případě doufám, že tyto body budou
vzaty v úváhu Vaší vládou, když bude prpjednávati tuto důležitou otázku.

Zůstávám. vážený pane ministře, Váš upřimný
Philip Nichols v.r.

SÚA. f;ond ÚPV, 1945 ~ 1952, kL 980, signL 12821141 -strojopisná kDpie přemadu. 2 s.

19

1947, 4. červenec, Pmha -Britský velvslmec v Praze Ph. Nichols J. Masa-
rykovt I"fiormace o náyrzjuh brtiské a f tancouzské vlády m orgari:izaci Mar-
shallova plá"
Pane ministře,
je mi ctí učiniti Vám toto sdělení podle polqmů, kterých se mi dostalo od mé
vlády.

Vláda J. Veličer6tva SpQjeného královst`ú a franmuzská vláda prozkou-
malynávrhy,ježbylyobsaženyvřeči,kterouproneslministrzahraničníchvě-
cí SpQjených států na Har"dské uniwrzitě dne 5. června Obě vlády uzná-
vají, že Evropa musí se chopit iriciativy ve věci rekonstrukce, a že za tímto
účelemjenezbytněnumévypmoovatijakmožnonejrychlejiprogram,kterýby
obsahoval jak zdroje, tak potžeby Evropy. Podle názoru obou vlád musí být
vybudována dočasná organizace za tím  účelem,  aby snesla potřebná data.
o něž se takoný progmm bude opírat.

VšechnyevroEx5késtáty,sdočasnouvý).imk"Španělska,sesoučasněz"
kesĚLautg:#e±g.í:á:`#::ťe„SýEjp&=msáp#o#p#m#„,T#Úuty
usměrňoval práci zwláštních podvýborů, keeré se mají obírati některými zjevy
nebo  úsep  hospodářské  čimosti.  Výbor  pro  spolupráci  skládal  by  se  ze
zástupců SpQjeného královswí, Francie a některých jiných evropských států.
Tento výbor by měl, ják navrhl sám americp ministr zahraničních věcí, vy-
hledat přátelskou pxlporu SpQjených států pň vypracování tohoto programu.

AbyseusnadnilapráceVýborupzospolupráci,bylybyzřízenyčtyřipod-
výbory, zabývající se těmito záležitosmi:
1. Výživa a zemědělství, 11. Pativo a energie, m. Železo a cx3el, IV. Doprava.

Podvýborybyseskládalyzezásmpcůněkterýchztěchevropskýchstátů,
jichž se nejvíce ýkají shora uvedené obory. Vláda Jeho Veličenstva a fran-
couzská vláda po2"ou zásmpoe jmenované zeměmi, které souhlasí se spolu-
ůčastí.keschůzcevPařížidne12.červenoezaúčelemvyřešeníotázbrsložení
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Výboru pro spolupráci a podvýborů. Tento Výbor pro spolupráci a 2wláštní

podvýbory sešly by se v Paňži a započaly svou práci dne 15. července. Zpráva

#e:ýcTs%]::,Ťáí*Tě;:aíťzár]sg:;:2Venavčasdbyby]apřed,oŘnaúáff
Hospodářská komise pro Evmpu byla by infomována pfi příští schůzi

o zřízení této organizace. Výbory a podvýbory byly by ve styku se SpQjenými
národy a jejich zvláštními orgány a stávajícími mezivládními organizacemi.

Jsouce přesvědčeny, že návrhy p. Marshalla jsou v zájmu Evropy jako
celku. že dflu evropské rekonstmkce by se dostalo podstatné pomoci ze strany
SpQjených států amerických, že tato pomcK) závisí od úsilí, které vyvinou ev-
ropskénárody.abyspolupracovalyapomáhalyjedendruhému,vládaJehoVe-
ličenstva a francouzská vláda mají čest po2wati vládu Českoslwenska k účasti
na administrativním zřízení, které by si přály viděti uskutečněné. Za těchto
okohosti obě vlády si ob2wláště přejí znáti, je-1i možno před 10. červencem,
odpwěd'vládyČeskoslovenska

Návrh zřízení, které má býti ustaveno, jest uveden v příloze k této nótě.
Používám této přfležitosti, abych opětně ujistil Vaši Excelenci o své hlu-

boké úctě.
Podepsán Philip Nichols

Aďchiy  FMZV, fond Ge"grální sekfieeariát - soudobý  strojopisná kopie překhdu
sděleri s kamelářskou poznámkou 2 s.

±Řq°žričJ:?óhETvy?rirubyhpžeďoženaviáděusA22.9.1947

20
1947,  4.  červenec,  PrahzL  - J.  Masa)'yk  českoslove"5kému  vel;ip»lamectvi
v Moskvě. Sděbrú o odhtu vládri dek3gcu:e do Moslag/ k projedmárú dalšíího

postupu v otázce MarshLillova i)látuL
Záznam.
Dle sdělení kabinetu (dr. Můllera) rozhodla vláda v dnešní své schůzi, konané
o 15. hod., že k projednáni aktuálních otázek mezinárodní pontiky odleti dne
8. t.m. do Moskvy zwláštní vládní delegace a určila též její složení.

Je třeba zaslati tuto depeši:
4. července 1947.
Zájezd čs. vládní delegace do Moskvy.
Kromě už ohlášené delegace RÍpkovy odletí do Moskvy v úterý ráno zvlášt-
ním letadlem ministersp předseda Gottwald, ministr Masaryk, generální se-
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kretář Heidrich, velvyslanec Horák a možná séž Bcxlrov. Miristerského před-
sedu doprovází Reiman, Nečarek. pí Kóhlerová a Gonárovská. Jen pro tvou
informaci: Úkolem delegace je projednati se sovětskou vládou aktuální pro-
blémy současné mezinánodní polítiky, zejména otázlai spQjenecké smlouvy
s Francií a dálší postup v otázoe t.zv. Marshallova plánu.

Masaryk

ArchlvFMZV-průvod)úlistspisusin€ernimzázruimematextemdepeše.Aprobační
doložka s podpisy. 2 s.

21
1947, 4. červerwc, PrahLL -Zápis ze schůze zahraničrúho výboru Ústavodár-
něho národriího shromážděriL
Schůze zahraničního výboru ÚNS 4.7.1947.

Předseda posl. dr. Ducháček: Vítám srdečně pana ministra v našem zahťarič-
ním výboru a prosím ho, aby se ujal slova a infomoval nás aLespoň stručně
o zahraniční situati.

Ministr zahraničních věcí Jan Masaryk:  Lituji, že jsem nemom minule
pfijít - měli jsme nrinisterskou radu, seděli j§me tam až do 9 hodin a nemohl
jsem odejít, poněvadž dr. Clementis je nemmiý.

Stmčně refetwat o §i"aci nesmímě komplikované není lehká úloha, jistě
všiclmi sledujete, jak věci vypadajL

Snad bych měl zsčít tim nejbližším: Je zde polská návštěva, víte, co se
bude podpiswat, myslím, že to jde dobře. Jsoii zde již jen něktepé malé věci
lokálního rázu. v nichž neni phé dohoqy, ále myslím, že všichni chápeme ve-
líký historiců význam eéto návštěvy a že všichni doufáme, Že když se pove-
doutyvemévěci,velmizávažné,ježpodpisujeme,velmisměrodamé,tedyže
se nám riaří vyřešit také V věci, které ještě n6sou zcela jasné.

Pokdsetýčenašísmlowysmncií,jednánízamvá2meajakseitityto
dny vyvimpy, jaksi to naší sietiaci dbzvláště nedehčtče. My všichni si přFjeme,
aby ke smlouvě s FLancií došlo, a to pokud možno brzy. Měn jsme schůzi před-
sednictvavlády,kdevšichnijednozmčněříkali,jakvdicenatomzáLežL

Dosti se mluvilo o naší konzultaci se spQjenci. Chci stručně konstatovat.
že stejně jako jsme v prvé republice vždy konzultováli se spQjenci, kdykotiv
jsme připravovali nějakou sndou" - loajálně j§me to vždycp sdělili se spo-
jenci, a tehdy byla naším pňedním spQjenoem Francie, n!mí Sovětské Rusko -
jsme přirozeně i nyní v konzultaci a styku se Sovětsm svazem.
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Nežádejte na mně. abych vám dnes povídal, jak se věci vyvinou. Já ne-
vím. V Paříži, jak víte, rozchod Velké trojlqr je věc velmi vážná. o tom není
sporu. Já jsem dnes dosti unaven. podpisoval ].sem asi do 4 hodin - nemáte
ponětí, kolik podpisů je na takové věci potřeba - ale v mém unaveném opti-
mismu nemyslím, že včerejší rozchod pařížslý je posledním slovem.

Nemohu vám řici, ják se budeme chovat v důsledku tohoto pařížského
rozchodu. Neradili jsme se o tom ještě, je třeba. aby vláda ihned zaujda stano-
visko. Osobně myslím, že by bylo třeba, abychom zůstali dále v infomativ-
ním styku, abychom věděn, co se děje, jakým způsobem se bude Marshmův
plán vyvinovat.  0  Marshallově plánu vám nemohu ňci nic, poněvadž vím
zrovna tolik, co vy, to 2mamená, ric. Plán dosud nebyl dán na papír. Americů

•   minisď fínanti se vy:jádřil toochu opačně, že vlastně žádného plánu není, že se
o tom néednaio, že jenom chóějí uděiat jistou infomační ankem, aby byio vi-
dět, jak, kde a kolik potřebují. Nevím, jak se budou chovat naši spQjenci, Pol-
sko a Jugoslávie. Moje skromné soukromé mínění je. že je třeba, abychom ně-
ja[gm způsobem s jednáním o tzv. Marshallově plánu zůstali ve styku, aby-
chomvěděli,cosedějeaja]qzpůsobembychommohlipožadavkytlumočit.
To mluvím jenom za sebe.

Tak to by tedy byly ty tři hlavní věci, Polsko, Francie a Marshall.
Předseda: Než bychom se zabývali těmi třemi body, pros'm pány členy

zahraničního výboru, zdaLi by se chtěli na něco otázat, na nějakou věc, která
by měla být předmětem debaty. 0Ýikdo se nehlásil.)

Není tomu ták. Děkuji tedy zatim panu ministrovi a prosím členy zahra-
ničního výboru, pokud by měli dotazy jiné. aby tak učinili.

Posl. Chudoba : Pane ministře, myslím, že mnozí lidé u nás si uvědomují
to,  co jste  také  řekl,  že  Ďeč  na  Harvardské  univerzitě  byla  řečí  skutečně
obe€nou a že vlastně iniciativa k organizaci vychází spíš z Velké Britanie než
z Ameriky. Jestliže půjde o tákové generální dohadování, řekněme o vytvoře-
níurčitýchkonrisíprořešeníspolečnýchvěcíevropských,jstetohonázoru,že
se tákového jednání zůčastníme nebo budeme mít možnost zúčastnit se, i kdy-
by mezi námi a našimi spqg.enci nastala v té věci určitá diverzita?

Ministr Jan Masa[yk: Moje soukrumé mínění je, Že nějakým způsobem
se toho účastnit budeme. Muvil jsem včera se s`Ťmi polskými přáteli, kteří
zaujímajíovšemroměžvyčkávací,aletotéžstano`.iskojákojá,kteříříkají,že
to nemůžeme pustit se zřetele, že je třeba to sledovat. Jakým způsobem, pane
poslanče, to vám ňci nemohu, poněvadž, jak říkám, dosud se o tom vůbec ve
vládě nemluvilo. Během dnešních porad a oslav doufám, že budu mít příle-
žitost mluvit s předsedou vlády Gottwaldem a s předsedy stran, aby řekli svá
stadoviska. Říkáte sprámě, Že Marshauova řeč byla řeč hdně povšechná.
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Posl. dr. Kočvara: Ja by som navhovd. pán nrinister a pán pzedseda. aby
smednešnérokovanienášhozahmničnéhovýbomodročinnabudúcitýždeň,lebo
akoviclímezoslovpánaminismpánminisóernámdnesvlasmeeštežiadnumeri-
tomú infomáciu dať nemóže a poldar my nemáme žiadnej infomácie menovite
po tQj stránke. aké stanorisko zaujme naša vláda k týmto najaktuáhejš'im dneš-
nýmoeázkam,iiemámeočomhovoriLKébrsmemalizahájit'debamExxlratoho.
čo nám posiar pán miniseer pwedal. p[epáčte za výraz, ked' poriem, že bí sme
mlátili slamu naprázdno. To tiemá smyslu a domnievam sa, že `ri dcspeli tak
d'áLeko, Že naša vláda bude sa musiet' s nimi zapodievat', že bude musiet' zaujat'
ktýmtoveciamsvojestanovisko,aažtostanoviskobudezaujaté,ažnámhobude
móct'pánministertLmárepmDdukwat',vtedysabudememóct'ktomuvyjadrit'.

Jabysomlenptosn.pánnririster,abysanestalo.akosatostalovmimlosti
niekorkokrát, že sme bou vlastne postawení pfed hotDnrú v«. Domnievam sa. že
zahraričný výbor. resp. parlament, kbrého zahraničný výbor je nmá mluvč'im, si
v ýchto otázkach zaslúžL aby bol o Ýchm veciach zawčasu infomovaný pred
zaujatím rozhodného stanoviska, aby tril bmý zretď tiež na jeho názory.

Miristr Jan Masaryk: Vcelku by som s vami súhlasil, pán kolega, chcem
len upozomit' slávny zahraničný výbor. že je nie vylúčené, že by som tu nebol
po nedeli. V tom pripade myslím, že dr. aementis už bude do tej miery zdra-
vý, že by mohol prist'. On mal zápar prúc, ale už je mu lepšie a bude už móct'
skoro zahájiť čimosť.

Předseda: Cměl bych panu posl. dr. Ktivarovi říci. Že hlavním účelem
této schůze zahraničního výboru, i když nemáme všechny informace, bylo,
abychom se uvarwali kritik, k€eté byly často adzesovány i mně osobně. že
svolávámzahraničnívýbor,kd}Éužjevšeckohotowé.Pmtojsemsedomníval
- a pan ministr Masapdc ochotně přišel - že br bylo dobře tlumočit určité ná-
zory, k nimž by se, až by pan ministr tlumočil věci ve vládě, mohlo pfihléd-
nout. Přiro2eně. není-1i 2wlášmích podnětů pro p. minism Masaryka, můžeme
to ukončit. ále pokud by byly, jistě pm ministr uvítá, když uslyší, ják zahra-
niční výbor smýšú a přihlédne k eěmto názorům také pfi své debaeě ve vládě.

MinistrJan Masaiyk: Myslím, že na eom něco je, co říká kol. Ducháček,
ažeevent.spádvěcíjevelmirychlý.Jetžebasiuvědomit,žesesvolávákonfe-
[ence do Paříže na 12. července. Jsou-li zde nějaká mínění. rád bych si je vy-
slechl a mohl bych říci pánům pžedsedům smn, že jsem měl tu čest v zahra-
ničním výbom to a to slyšet a to qr mohlo být krokem konstniktivním. Pře-
nechávám však rozhodnuti eéto věti vám, já jsem zde jen hcx5tem.

msl.dr.Kočvma:Idemilenoto,ženemóžetenámpa5Iqmút.žiadn}mme-
ritóntych infiormácíí, pán minisser. Ěbfom qr nez"o nič iného, Tiež abr sme
sazapedievalitpitooeazlcamimzákladeti,čosmevposlednýchdňochčítali
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v dači. Ja uznávam stanovisko ako pána piedsedu i pána ministm. že naše roz-
hovory tu by mom byt' konštruktivnym podnetom, len hovorím, že móžeme
zaujímat' stanovisko len na záldade zriv, k€ofé máme z tlače. Keby teda reče-
ný moment prwažwal, vzal by som mój návrh zpát' a súhlasfl by som, aby
sme trebáis na základe ýchto medzerovitých zpráv sa zúčastnili rozpťavy, aby
sapánministermoholnamienkuzahrarričnéhovýbcmiFÍjednanívláůrodvolat'.

Ministr Jan Masaryk: Dovolíte-fi pánové. řekl bych ještě toto: a řekl bych
to dvěma slovy: zachovat ldid a zhluboka dýchat. Situace je velmi kompliko-
vaná. Vy to jistě víte, já to vím ne snad lépe než vy, ale stejně dobře, protože
pfirozeně já jsem ten člověk, v jehož kamceláři - to je taková nevýhoda zahra-

:čznhnmod°n*E;á:Fe'=am:#áav#L::#:ŠiůdLĚi:°tumně#oámp°k:t:::
chodí. -Tédy my jsme ješsě to pozvání nedostali, de čekáme je každou chvíli.
Myslím, že se mi bude hlásit francouzslý a angliclý vyslanec, aby pozvání
přinesli. Rozumí se samo sebou, že vám nechci zabraňovat, abyste vyjadřovali
své mínění. toho jsem dalek. Jenom říkám, že situace je velmi vážná a kompli-
kovaná a záleží velmi mnoho na tom, abychom právě v této chvíli zachovali
klid a abychom se mohli klidně podívat na podstatu věci a udělat rozhodnutí,
které by naší Národní frontě vyhovovalo.

Posl. dr. Jan Stránský: Mám dojem, aniž se chci odvažovat pokoušet se
o nějakou analýzu, že vláda má dnes velmi těžlý úkol a pan zahraniční ministr
ještě těžší, udržet linii čs. zahraniční politiky po politické stránce po boku So-
větského svazu a zámveň se snažit, abychom se hospodářslqr docela neodřízli
od Západu. Nevím, vyjadřuji-1i to správně, ale myslím, Že je to jeden z těch
velkých problémů, se kteiými budete teď mít co dělat. My musíme pofiticb
v této věci podporovat Sovětslý svaz, starat se o to. aby nebyl izolován, ale
naše hospodářské zájmy nám myslím pfikazují zajímat se pň nejmenš.im o to
západní hosriářství. Chtěl bych se z toho hlediska zeptaL jalý je dnešní sta-
«u; quo. Podle dnešních zpráv byly rozeslány pozvánky.

Myjsmejižudělafiurčiýkroktim,žejsmeprQ).evilizájemokonferenci.
Ministr Masa[yk: Rozeslal jsem všem velmocem před několika dny nótu.

v níž jsem pravil, Že se jedná o Marshallův plán, a že jakmile budeme infor-
mováni, předložíme své návrhy.

Pfirozeně za prvé musíme vyčkat oficiálního. pozvání, za druhé zjistiti si
stanoviskonašichspQjenců,toznamenáSovětskéhosvazu,Polska,Jugoslávie.

Jest sprá"é, co říká koL dr. Stránský, že máme v mnohých věoech vitální
zájem  na ekononridké spolupráci se západem, jednák vývozově, jednak suro-
vinomě.Rozuristmi,jakozahraničnímumiristmsamosebou,ženepxlnikrme
ric, co by se mohlo vykládat jako flagranmí neshoda se Souětským svazem. To
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je první podmínka naší zahraniční politiky. Nemůžeme podniknouti nic, co by
znamendo,  Že  se  pfikláníme  řekněme k tomu.  čemu  se začíná říkat  západní
blok.  Zase ještě  chci  věm  že  k  vytvožení  těch  bloků.tak  brzy  nedojde,  že
i  když bude perioda velmi  nap).atá.  že se  pžeoe jen nějam  způsobem vý-
chodisko najde.

Můj postup bude ten, že za prvé budu mluvit s naší vládou, za druhé budu
okamžitě sondovat u našich spqjenců, za třeti budu se snažiti zjistiti o co vlast-
nějde.Zatímnevím.coMarsháuůvplánžádá.VčeramiříkaljedenAmeričan,
který právě přijel z Washingtonu, že tam ve stámím deparmentu maji asi ta-
kové vědomosti o věcech, jako v tomto zahraničním výboru.

Jeden mluvčí zahmničního ministerstva řekl, že se nemůže jednat o něja-
kougenerálnípom«,nýbržjenomvdanýchpřípadech.akdybybylotřebapo-
mcx} rozšffit, že Amerika je k tomu ochotná. Neračte zapomínat, že Marshall
mluvil a jiní mluvili, ále kongres ještě nemluvil. A mysliti za dnešní situace
při náladě amerického kongresu, že oni velmi rádi a ochotně řeknou, že dají
20 nebo 30 miliard. o tom mám vážné pochyp. Tam je situace také velmi
komplíkovaná a právě to rozbiti, které pfišlo, působilo, že rozumným Ameri-
čanům bude velmi jasné, že to situaci zkomplikuje, jestliže se Evropa rozdělí.
JestljžerozdělíEv(opunaovceakozly,jakjsemtořeklvNorsku.abudoumi
říkat že jsem kozel. to přirozeně já se za kozla nepovažuji zatim, takže nebu-
de-li nějaká jednotnost mezi stáv, tedy to naše postavení bude velmi obtížné.
Ale polam jsem zahraničním minístrem. nemůže býti nikdy diskuse o tom, že
bychom se nějakým způsobem exponovali proti Sovětskému svazu. To je zá-
klad naší zahraniční poHtilqr. A právě následkem toho, že je to ták, nemohu
řici jak se věc vyvine a jaké stanovisko zaujmeme.

Nevylučuji, že Souětský svaz žekne, když se o to budeme zajímat, že ne-
cha}, abychom Šli pryč nějak demonsmtimě. UÝidíme, jakým způsobem se
různé stáy k tomu posta`ú a podle toho se dohcxlneme.

Posl. dr. John: Nerozměl jsem návrhu pana dr. Kočvary, domnívám se,
Že trvá na tom, abychom se sešli před tím, než bude o věci definitivně roz-
hcxlnuto.Ajestujsemtakspráměrozumělnávrhu.taksephěpfipQjuji,poně-
vadž jínak myslím, že rozhovory o Marshallově plánu nemají konkrémí nápl-
ně. Je škoda. že dnešní veřEjnosti se staví věc také časopisecp přfliš ostře a
chápu, že pan předseda cítil povim"t, abychom se k této věci sešli, ovšem
rozhodovatiajednatibezkonkrétníhopodldadunenímožno.Myslím,ževětši-
na z nás plně souhla§í s názorem pana ministra, že Žřetele pofitické a hospo-
dářské jsou v našem postaveri rožhodující.

Ministr Masaryk: To zase bude takové volání na poušti; kdyby se mohlo
v tiskařských strojích tnošlm vyčkávat a ne jaksi pžedvídat to nejhorší, nebo to
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nejlepší. a kdyby se invektivy poněkud mímily, myslím, že by to býlo v zájmu
naši veřejnosti a našeho lidu. který pfirozemě cítí. že jsme uprostžed velkěho
mezinárodního dění. A já bych si troufaL říti, že je to nejseriózmější okamžik
od rQku  1945. ve kóerěm se n]mí nalézáme,  a ty růzmě dohady a .mvektivy
v celku mnoho neprospívají.

Posl. dr. Horáková: Chtěla bych pfipcu.iti k podněm pana dr. Johna, že by
snad bylo ješóě v úmyslu se sejíti s panem ministrem, až bude situace poněkud
konkrétnější, ále ješti5 bych přípQjila jednu otázku, může-1i pan minism odpo-
věděti na to, zda se pokusí v případě. kdyby nešlo o naprosté politické zábra-
ny, naše vláda a také snad naši spqjenci, zejména Polsko, protože v tomto smě-
ru máme s ním shodnou situaci, u Sovětského svazu vysvětlovati naše stano-
visko  a nějalým  způsobem osvěditi  i ten interes,  kti3rý máme  po  stránce
hospodářské.  Musíme si býti vědomi toho, že úspěch naší dvouletky závisí
především na pňsunu suro`tin a že je proto potřebí také ze všech stran a hlubo-
ce věc osvětliti. Zda se pan ministr domnívá, že vláda podnikne nějakou de-
maršihlubooevysvědwací,nebozdasebudejednatičistějenotakowédirektivy.

Ministr Masaryk: Vítám podnět pí. dr. Horákové a mohu zahraniční výtx}r
ujistit, že podobná demarše je chystána Vidíme velmi jasně, že je třeba v mno-
hých věoech si se SověÉkm svaz"n pmlLriti, poněvadž neračte zapomínat. že
jsme v Rusku nebli už rok, kdežoo P0lári tam Pyli už několikrát. Takže tento

k±ČFEťaffikbffiiLLT&stE±štiiůFiEiš
rinjevelmidlouhopryčaačkbJivctmgéďaÉFti"jistěvětiidridóbřefeptxhi-
ků.e do Mbskvy, pžéoe lontakt nri jdc ty měL qýt a je třéba st pobvoňt s těmi
vedoirimi,StaHnmaMoiommooždcx]ffimsevdohiednédoběriaň

Předseda: Chápu názor, kóerý zde byl vysvětien tak, že jalmile se situace
poněkud vy:jasní a konkretizuje, znovu se sq.dme a zejména m Přítomnosti
panaministra,kterého,bude-limoci,qychompozvalídozahraničníhovýboru.
Proto bych prDsil pnc) další naše jednání, abr se členové zahraničního výboru
omezili na otážky souvisící přímo s tim stručným výkladem, který zde byl
pověděn, a abychom nerozšiřwali debani o další úvahy.
AFS,fíondÚNS-zah]raničníiýl}or,zápiszesc:hůze4.7.1947-nmívěřem[ýsteriogra-
fický zázrum 7 s.
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22
1947, 4. červemc, Praha -Zápis z 95. schůze vlády ČSR.

95. schůze vlády 4. 7. 1947

Pozvání na pařížskou konfe]enci o Marshallowě plánu
Ministr J. Masaryk sděluje, že britský a francouzslý velvyslanec oznámili, že
dnes. dne 4. července 1947 v 17 hodin vykonají u něho oficiální demarši. při
níž by byla českoslowenská vláda po2wána na konferenci, která se bude dne
12. čewence 1947 kcmati v Paříži o Marshallowě plánu hospodářské pomcx)i
Evropě. Ministr J. Masaryk soudí, že qychom měn přijmouti toto pozwání a
powěňti našeho velvyslance v Paříži, áby nás na poradách zastupoval. Předse-
da vlády Kl. Gottwald zjišt'uje souhlas vlády s timto návrhem ministra zahra-
ničních věcí. Náměstek dr. P. Zenld k ecmu ještě podotýká, zda to není málo,
když nás bude zastupovati pouze velvyslanec. Předseda vlády K1. Gottwdd je
toho názoru, že náš zástupce musí především vyslechnouti, jaké ná"hy budou
předneseny a o tom infomovati vládu. Ministr J. Masaryk soudí, že také ostat-
ri stáw budou zastoupeny jen svýri vyslanci. Ministr dr. P. Drtina vznáší do-
taz, v jaké fomě budeme pozwáni. Ministr. J. Masafyk dpovídá, že předběž-
ně mu býlo oznámeno, že jde o oficiální pozvání. K demarši ovšem ještě ne-
došlo. Předseda vlády Kl. Gottwald vysvěduje. že ministr zahraničních věcí
patmě jen zatim tuší, oč jde. Mnistr J. Masaryk podotýká, že velvyslanci mu
stručně již oznámíli, o čem budou jednati. Považovd br za dostačující, áby
naším zásmpcem na konferenci Pl náš paHŽsý velvyslanec. Teprve podle
průběhu jednání můžeme vyslati další delegáty. Předseda vlády Kl. Gottwald
je toho názom, že vláda br se měla usnésti na přesném stanorisl«i a přesných
instrukcích pm svého zástupoe na této konfefenti, abr nedošlo později k nedo-
rozumění. Poněvadž však členové vlády nebudou patmě v nejbližších dnech
v dostaóečném počtu v Praze pHtomni, měla by vláda zmocmiti své předsed-
nictvo, aby společně s ministmm zahraričních věti rozhodlo o delegaci a o ko-
muniké pro tisk o této delegaci. jalmile bude míti v mce 2měri příslušné nóty.
Náměš-tek J. Ursíny je pro to, abychom svQji delegaci určili podle toho, jak
budou postupovati jiné státy. Ministr J. Masaryk opakuje, že budou s největší
pravděpodobností zastoupeny jm svými velvyslmci, resp. vyslanci. Za Vel-
kou Británii bude jednati její pařížský velvyslamec.

Předseda vlády m. Gottwald doporučuje znovu. aby o delegaci a o in-
strukci pro tuto delegaci rozhodlo předsednictvo vlády za účasti ministra za-
hraničníchvěcíteprve,aždojdeoficiálnínótabritskéaftancouzskévlády.Jež-
to členové předsednictva vlády v sobotu ani v neděli nebudou v Praze přítom-
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ni. navrhuje předseda, aby předsednictvo vlády konalo schůzi v této věci te-
prve v pondělí dne 7. července 1947.

Předseda vlády Kl. Gottwald zjišt'uje, že členové vlády souhlasí jedno-
myslně s takto pozměněným návrhem.

Vláda činí toto
3. Usnesení: Vláda, vyslechnuvši zprávu ministra zahraničních věcí o konfe-
renci. která se bude konati v Paříži počínajíc dnem 12. července 1947 o Mar-
shauově plánu hospodářské pomoci Evropě, a o oficiálním pozvání Českoslo-
venska na tuto konfetenci, se usnáší na návrh svého předsedy, Že zmocňuje
své předsednicwo. aby v ponděH dne 7. července 1947, kdy bude již oficiální
nóta britské a francouzské vlády o této konferenci, určilo v dohodě s minis-
trem zahraničních věcí na tuto konferenci delegaci a dalo jí instrukce.

Provedou: členové předsednictva vlády a ministr zahraničních věcí.
SÚA, AIÍJV KSČ, f 83, sv. 5, trw. j. 310 -neověřená kDpie zápisu ze schůze (neúplné).

23
1947, 4. čewemc, Lond:;ýn. -Soukromý dopis K. Zilliacwe Z. FierlingemovL

[...]a
Soukromé a důvěmé.
Můj milý Fiermgře,

#yeámč#|á:ůTžířgEsok,PdŤk,pjřka#tio;=c#=:eií#=:
bídku,dávápříležitostujmoutsevedeníajednatjakomostmeziVýchodema
Západem, o kóerém vím, že se shoduje s Vašinri názory o tom, jaká by měla
lýtúlohaČeskoslwenskavmezinárodníchotázkách.Dovolujisiprotonapsat
tento dopis. který obsahuje závažná falsta a návrh, který doufám budete pova-
žovat za pfijatehý.
1. Nabídka zahraničního ministra Marshaua není závazná pm vládu a vláda
nemůžezavázatiKongres.RepubmánskávětšinavKongresusotvadá§ouhlas
k opatření, které navriila demokratická vláda, několik měsíců před prezident-
slcýmivolbami.VkaždémpřípadězasedáníKongresukončívčervenciasejde
se znow v lednu

Proto je jakákoliv okanĚitá oficiální cx]pověď od SpQjených států v do-
hledné době velmi problematická (britský parlament urychleně pňjal podmín-
P americké půjčlqr a Kongpes si s ním hrál půl roku).
2.Vbritském,francouzskémaamerickémministerstvuzahraničíjesilnépřání
pókusitseovytvoĎenízápadníhoblokuapfipravitpsychologickypůdutím.že
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se přesvědčí veřejné mínění. že chyba spočívá výhradně na straně SSSR a j.eho
satelitů ve východní Evropě. kteří nechtějí spolupmcovai
3. Tato fakta vysvětlují, ppoč konference ztroskotala, přestože ve skutečnosti
bylo v anglo-francouzlých návrzích a sowětském stanovisku, jak je nastínil
Molotov,  dosti společného.  aqr byla vytvožena slibná základna k jednání.
Ukvqpenost a neúspěch nelze vysvěqit jinak než na základě předpokladu, že
žádnázoboustransinepřáladojítkdohodě.Rusovéalespoňotevřeněvyjádfi-
fi svůj skepticismus. anglo-francouské stanovisko všák mělo nádech bálamu-

;:Í#vy'#o=#=TĚ:éiiTTe=d=máo*.*:ěsk®u=cnonsetii=e::ié
skutečnosti, že v této zemi je silné a všeobecné přání dosáhnout dohody a spo-
lupráce se Souětstcým svazem a hluboké zldamání nad negativním. nepohnu-
telným stanoviskem Molotova, keeté hrálo přímo do rukou těch. kteří chtějí
provádětpolitikuzápadníhoblokuasvdovatvinunaRusyanavýchodníEv-
ropu vůbec. Je dokonce možné. že sám Bevin skutečně si přEje vŠčvropskou
pontiku - je jisté, že odolával značnému nánaku ze strany jeho úředníků a
Američamů po moskeqcké konferenci, aby se vzdal pokusů o dosažení dohody
s SSSR. Má v každém případě v očích veřejného míněni silnou morální pozi-
ci, aby postupoval s potitikou západního blokiL
4. Považuji za více než pochybné, že by Hancie za jakýchkoHv okolnosti se
dala přimět, aqr se pHPQjila k této poHtice, zvlášóě s ohledem na pravděpo-
dobný vniiřní vývQj země v pžíštich měsících nebo dokonce týdnech. Skandi-
návské země se prawděpodóbně nepfipqjí. To ponechává pouze Holandsko a
Belgfi-asamozřejmězápadníNěmecko,ježFhnoouzisotvabudouchtitvi-
dět oživené na základě obno`není německého těžkého průmyslu v soukromém
německém vlastnict`ú a pod americl" pamací. To iéak je americý pm-
gmm,jakjejveřejněžádalJohnFosoerDullesazahraničnívýborvamerickém

g.F#ťL=;#j%,.fiT;á=:E##u##a#Č##čffk"Low"kému
stámict`úvelkoupmežitost:vzásaděbylomflofomflu-narozdflodformy-
mezi sověeslgin návhem, aqr byly shzomážděny infomace o národních plá-
nechevpopskýchzemíaotom,jakoupomockpronredeníeěchtoplánůodUSA
potřebují, a anglo-firancouzským návhem, aby byl pfipraven plán na základě
infomaci Žískaných od jednotivých evTopských zemí, jak by mohly zvýšit
svoji výrobu a nakolik by si vzájemně mohly pomáhat, a aby tento evropsp
plán byl základnou ppo ucházeni se o americkou pomoc. Jelikož všechny ná-
rodní plány obsáhují opatření ke zvýšení výmb a zvýšení vývo" ve vztahu
k osm Ewropě, a jelikož některé země již spolu navzájem vy).ednávaji, jak
by mohly koordinovat svq).e národní plány k vzájemněmu p[ospěchu, je zřej-
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mé, že shromáždění informací, po kteném volá sovětslý návrh, by dodalo prá-
vě ta data. o která žádá anglo-francouzstý návrh.
6. Věc, o ktemu skutečně Šlo, byla otázka řídícího výbom ovládmého velkými
mocnostmi a pmcig.ícího v úzkém svazku s USA. Plně souhlasím s Molotový-
mi námitkami proti tomuto návhu, který znamená pokus vnutit americké ná-
zory Evmpě prostřednicttim liondýna a Paříže. Avšak trpce lituji, že Molotov
neučinil doemativní návrh, kromě toho že nepostavfl svoje vlasmí stanovisko
na takovou linii, meri by ukázala, jak velice se ve skutečnosti blížil k anglo-
francouzským návmům.
7. Zřejmě vyřešením by zajisté byl návrh, aby evropská hospodářská komise
SpQjených národů se stala timto „řídícím `ýbomm", který by měl shromaž-
ďovat data a pfipravit zprávu potřebnou k organizaci evropské odezvy na Mar-
shallovu nabídku. Evmopská hospodážská komise OSN se již timto úkolem za-
bývá. Mohla br pozvat státy, které nejsou členy OSN, ustavit podvýbory, roz-
šířit svůj Štáb, atd.
8. Z hlediska britského veřejného mínění vence by působilo, kdyby Českoslo-
vensko ve své odpovědi na mglo-francouzské pozvání poukázalo na to, že:

a) pokus o organizwání Evropy bez Sovětského svazu není skutečnou
praktickou politikou a vytváří nepřekonatelné obtíže vzhledem k Německu,
k výměně zboží mezi převážn`ě zemědělským východem a silně průmyslovým
západem  Evropy,  činí  cár papíru nejen  z  Charty  SpQjených  národů,  nýbrž
i z anglo-sovětského a franko-sovětského spQjenectví, a -ve zkratce - připadá
českc§1ovenské vládě nikoliv jako pr`mí krok k §ednocení Evropy, nýbrž jako
další krok po katastrofální cestě mzděleni světa

b) Na dnihé straně sovětské stanovisko a anglo-francouzské návrhy, jak
býly definwány v Paříži. si byly tak blízko a mají tolik společného, že vyvo-
lávají víru, že dohoda je ještě možná, kdybr se k věci přistoupilo z nového
hlediska a kdyby bylo více času k uvážení.

c) Na základě výše uvedeného byste mohli navrhnout, aby Evropská hos-
podářská komise  OSN byla pověřena,  abr shromáždila data a vypracovala
zprávu, po které volá jak sovětslý, tak i anglo-francouzslý návrh. Mohli byste
poukázat na to, že zatímco v každém návrhu byl kladen důraz na něco jiného,
jsou data, po kterých oba návrhy volaji, totožná a v každém případě prvním
krokem musí být shromáždění těchto infomací, nežli by se přistoupilo k uva-
žování, která další opatření svépom«i a vzájemné pomcx:i by mohla být na-
vržena na základě získaných infomací.
9. Uvažovali-li jste o tom učinit podobný návrh, nemohu příHš zdůraznit důle-
žitostdůrazunapoužitíEvrop§kéhospodářskékomiseOSNnejenomnazákla-
dě te€hnické vhodnosti tohoto návrhu (která je značná a mohla by být rozší-
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řena),avšákhlamějakopmstĎedkukuskutečněnínašichvzájemnýchzávažků
a loyality členů SpQjených národů, kterým záleži na tom, aby se naše politika
zakládala na Chartě OSN. Ze strany R"ů bylo veucou chybou. že se v ®éto
věcivůb«nechopilitohotobodu,akdybystesvojestanoviskopostavilinatu-
to základnu, vyvoláLa by vaše odpověď značný ohlas v britském a americkém
veřů.ném mínění.

Doufám, že nebudete považovat oento můj návrh za opwážlivost. Za své
činnostijakomezinártriniúředníkvŽenevějsemsinavyklvypracovávatstát-
níkům návrhy memorand a obávám se, že jsem tomu zmovu propadl.

S přáním všeho nejlepšího, vždy Váš
K. Zmacus

SoÚp4aff#n%uFÍÉ§tkťS:°nudůou«ťee#;#::;:kopie.4S.Khždý(Sibpůuje

a  Poznámlca nikou: zpět od s. Genrindeta

24
1947,  5.  červenec,   10,50  ho4,  Moskva.  -  Čs.  velvslom?ctvi_ !  Mospě.
rinriterstvuzahraričníchvěcíčSRlr[fiormceoftamou&ko-britskémpozvárit
na pařížskou kon[f íereM:i

Došlo: 5.7.47 v 11,50 h.
Referent: mjr. Růžička
lhned.

Na včerejší americké recepci hovořili téměř všichni diplomaté o fmnko-brit-
skémpozváníadresovmémeviopskýmstátům.KroměFrancouzůaAngličanů
nebyl však ješsě nikdo infomován svou vládou. Jugoslávský velvyslanec mi
sděm, že nevylučuje pfijeti, pomamenal však, že jde o jeho soukromý ná2or,
nebot' nemá cd sué vlády i"5trukce. V rozhovoru dotázaL jsem se Malika na
jehomínění.Odpověděl,žeprotiMolotwmprohlášenívPařížisenasovět-
ské st"ě nic nezměnilo. Francouzsp chargé d'affaires mi řekl, že by snad
bylo vhodné posla( pozvání republikám ukrajinské a běloruské.

Budu věc sledovat a prosím o případné instnikce.
Kašpárek

Archiy FMZW.  tebgra"y došuž  1_94?,  č.  181318147  - scrojopís"ý přepis  došlého
oeh2granu. s podpisém ánacovaoeie. i s.
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25
1947. 5. červemec, 12,43 hod., Bělehrad. -Čs. velvyslanectví v BělehTadě rrti-
nis€erstvu zaJurarťíčr[Ích věc{. ČSR.  Irf iormax3e o pozvámí Jugosláwie m pařlž-
skou konf ieReru3i.

Došlo: 5.7.47 v 13 h.
Referent: mjr. Růžička, 5.7.47 v 16,10 h.

Angličan a Francouz odevzdali 4. července 1947 večer Simiéovi pozvání na
konferenci. Kardelj djel s pozváním na Bled k Titovi. Bebler mi řékl, že pa-
tmě je m" nepňjme.

Korbel
Anhiy FMZV. ti2legrain;y došlé 1947, č. 181518147 -s:tnojopisn;ý přepis došlého tele-
grami s podpisem zpracoivaíeLe. 1 s.

26
1947, 5. červeru3c,  Moskva.  - ÚV VKsft7)  K Gottwaldovi.  IrLstriLJcce vůdcům
komurtisticlýcf\ stnarL k posttLpu m paňžské koqlereru:í

Depeše ÚV VKSO 5. 7. 1947
s. cbtmdovi.
Asi jste už dastáL naši infbmaci o paňžské poradě tň minisú) Z eéto iiffor-
maoe snadno @istise postQj sovětské vlády.

12. července zvou Anao-Fhncoiizi na poradu píédstaritele evmpských
států, abr se posoudily prawděpodobně qrcéž otázp, o keerých se jednalo na
paňžské poradě. Tentokrát se souětslú vléda pomdy nezůčastní.

Některé země, spřáóelemé se Sovětslým svazem, chsějí zjů.mě ůčast na
této pomdě odfiti ze, seejnýd důvodů. z jalých se poraůr nezúčastní SSSR
Myslíme si, že qy bylo lepší účast na poradě neodmítat, ale poslat tam své de-
legaoe s tim, abr pĚmo na poradě ukázaly nepFúatelnost anglapftanoouzského
plánuaabrnepňp`istilyjednomyslnépŤjetítohotoplámapoéporaduopusti-
ly a odvedly s sebou co ng.vícx: delegátů z dalších zemí.

Tuto Šiftwanou zprávu zasfláme jenom vůdcům komuristiclých stran,
abr se jí ňdili, až bude vláda pňjímat rožhodmti.

ÚV VKS(b)
SÚA, AúV KSČ, f 100124, im. j. 72 -soudoqý smjopis pňeldodu šifiwarié qpnůigk

S.

1  Smv. dolc. č. 28 a 37.
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27
1947, 6. červenec, PtahLL -ZÁznun o ná;wštěvé sovétskěho chLirgé d'affdires
M. F. Bodrova u J. MCLsaryktL Vyjádřeri sovětské vlády k odchodu Mok]tova
z pařúské koŤLfiererLce.

Zázmam.

Dnes v s hodin ráno dos"ril se sovětslý chargé d'affaires Bodrov a přinesl
aid-mémoire sovětské vlády vysvědující příčiny odchodu Molotovova z Paří-
že. L Úsmě dodal „Sovětská vláda vidí v propozici anglo-francouzské nebezpe-
čí vměšování se do vnitřni ekonomie evropských států pomocí dolarů a chce,
aby její stanovisko bylo známo jq.ím spQjencům. 0 účasti na konferenci 12.
t.m. se ve spise nemluvi a sovětská vláda se k tomu nevyjadřuje. Není vylou-
čeno. že pro Vás i jiné bude třeba na konferenti jít, ovšem za předpokladu, že
nebude vměšování do vnitřních věcí. To však říkám soukromě."

[Třikrát]a opakoval. že o účasti na konferenci 12. t.m. se nemluví a že
v tom směm nemá žádných instrukcí.

Jan Masaryk, v. r.

SÚA, f íond ÚW 1945-1952, kt 980, sign.128211942 -ru2ověřená strojopisná kopie
záz"- 1 s.
1   Sftw. dok. č. 29.
a  V dokumemi podňo.

28
1947, 6. čeTveru2c, PrcilwL -M F. Bodnw J. Masarykovi. hťfiorrriace o poradŘ
tň mir[Ísqů zahračních věti. v Pařížt
Překlú
Ministerst" zahrmičních věcí Československé mpubliky
panunrinismMasarykwi]
Považujeme za numé infomovati Vás o meritu porad 3 minisri, ktezé se ne-
dávno konaly v Paříži v důsledku 2mámého Marshallova návrhu o posk)mutí
půjčky a jiné pomoci evropslým státům.

Jak 2námo z tisku. vláda SSSR již dHw neměla valné důvěry k tomuto
záměm,jednákproto,ŽeještěpĎedzahájenímporadseAngHčméaFrancouzi
dohqli-patměisUSA-zazádySSSR,jednakproto,žezMarshdlovaná-
vhu samého nevyplývdy ani podmínlqr, ani výše úvěru a konec konců nevy-
plývala z něho ani realita celé akce.
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Nehledě na to, vláda SSSR vyslala delegaci na zmíněné již porady, aby
vy:jasnila okohosti, podmínky, rozsah a realitu navrhovaného úvěru a pak na
tomto podkladě zaujala určité stanovisko.

Porady tří ministrů se konaly 6 dní a ukázalo se. že mi o podmínkách
úvěrů, ani o jeho rozsahu a realitě USA prozatím neposlqrtt+ji žádných infor-
mací,  pfi čemž není známo. bude-li kongres  USA souhlasiti s  poslqmutím
úvěrů a za jalých podmínek. Z druhé strmy USA pretendují na to, aby byl
vytvořen „Řídící výbor" , který by sestavil hospodářslý progmm pro ewopské
státy, odhadl by zásoby každého státu, které by se daly použíti pro splnšní to-
hoto programu, současně se zásobami, které by poskytly USA.

Delegace SSSR viděla v tom snáhu zasahovati do vnitřních věcí evrop-
ských států, vnutiti jim svůj program a zameziti jim vyvážeti přebytky tam,
kam budou chtíti, a tímto způsobem učiniti hospodářství těchto států závislým
na zájmech USA.

Je pochopitelné, že delegace SSSR s tím nemohla souhlasiti. Delegace
SSSR má za to, že především bylo nutno vyřešiti otázku reality úvěru, jeho
podmínky a rozsah, pak se dotázati evropských států na jejich potřeby, pokud
se úvěrů týče, a na kon% sestaviti stručný celko`ý plár, jejich potřeb a ty pak
- podle možnosti - uspokojiti na základě úvěrů USA.

Tímto způsobem zůstaly by evropské státy pány svého hospodářst`ú  a
mohly by svobodně disponovati s`ými zásobami a přebytky.

Vzhledem k zmíněným rozporům mezi stanoviskem francouzsko-britslým
z jedné strany a sovětslým z druhé strany nebylo možno dosáhnouti dohody.

Vláda SSSR považovala za nutné posmouti Vám tuto infomaci, mimo
jiné rovněž vzhledem k tomu, že -jak bylo oznámeno - svolávají Angličané
a Francouzi porady evropských států na 12. července a na těchto poradách bu-
dou patmě projednávány stejné otázky jako na poradácl`i 3 ministrů v Paříži.

M. F. Bodrov, v. r.

SÚA. fond ÚPV,1945-1952, kt 980, sign.  12821141 -mověřený strojopisný opis
překladu. 1 s.

1   Srov. dok. č. 27.
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29
1##6;:;N#:pP#r#ťÁ:;#%ykcy5řjmké""Noďídoptikpoďkh-

Pane náměstku.
posílám celou zatím došlou dokumentaci ohledně schůze svolané do Paňže na
12. t.m., jakož i zápisku, kterou jsem obdržel od sovětské vlády, j.akož i zá-

šeáv:á€eyiiťož i zá-znam o svém rozhovoru se sovětslým chargé d'affaires
Prosím Vás uctivě, abyste těmto dokumentům věnoval svou pozomost

a obeznámil se s ními píéd dnešní poradou pÉédsednictva vlády.
Přédem děkuje Váš

Jan Masaryk

SÚA, fond ÚPV, 194S-1952, m. 980, sigi!L 12821141 -strojopis s podpisem J. Moisa-
ryka 1 s.

1   VTE dok. č. 27 a 28.

30
1947, 4. červenec, 16,17 hod„ Bělehrad. -Čs. velyyslanectví v Bělehradu mi-
n[isterstvu zdhramičních věcí ČSR. Příčí"y neúspěcí" pařížské ko"fiereme.

Došlo: 4.7.47 v 18 h.
Referent: Husenská. 7.7.47 v 10,30 h.

Simié mně řékl, Že pařížská konference nemohla jinak skončit než ztroskotá-
ním, poněvadž vycházela z Marshallova velmi vágně a jen neoficiáLně fomu-
1ovaného plánu. Neúspěch konference nebude míti vliv na zhoršení meziná-
r" situace.

Korbel

AnkiN FMZV, telegramy došu 1947, č. 182218147 -strojopisr[ý přepis došlého tele-
gramu s par.a[fiou pracovaSele. 1 s.
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31

1947, 7. červenec, Praha. -Zápis ze schůze předsedn:Íctva vlády ČSR Schvá-
leno byk) komuniké o účasti Českoslovemskn m pařížské korťf ie_reri iystri:kFe
českoslove"§kému zástu[pci na konfierenci a složení vládní delegace k jednání
do Moskvy.

Zápis
o schůzi přédsednictva vlády dne 7. července 1947.

Přítomni: přédseda vlády m. Gottwald, náměstkové přédsedy vlády V. Široký,
Zd. Fiermger, ministr dr. Franek v zastoupení náměstka píédsedy vlády Ursí-
nyho,  ministr ing.  Kopecký  v  zastoupení  náměstka  přédsedy  vlády  msgre
Šrámka, nrinistr dr. Drtina v zastoupení náměstka přédsedy vlády dr. Zenkla.
dáLe ministr zahraničních věcí Jan Masaryk, stámí tajemník dr. V1. Clementis
a generální sekretář ministerstva zahraničních věcí Heidrich.

Zapsal: dr. Bemášek.

Předseda vlády K1. Gottwáld záhajuje schůzi v 15.30 hod. a sděluje. že
naprogramujednáníjeotázkasloženídelegace,kterápqjededoMoskvy,adá-
le otázka československé účasti na konferenci o hospodáíšké pomoci v Paňži.
Přédseda vlády oznamuje, že ministr dr. Bipka, který měl být členem vládní
delegast vysílané do Moskvy, onemcxměl a že by bylo vhodné, aby byl někte+
rým ze svých kolegů zastoupen. Navrhuje v té souvíslosti ministra dr. Drtinu.

Ministr Masaryk souhlasí s návrhem a vyslovuje přesvědčení, že je nutné,
aby někdo ministra dr. Ripku zastupovaL

Ministr dr. Drtina se táže, zda o věci někdo jednal s náměstkem dr. Zep-
klem a po zápomé odpovědi sděluje, že vítá návrh, že však, pokud jde o jeho
osobu. považuje za nutné dohodnout se s ministrem dr. Ripkou, event. s ná-
městkem dr. Zenklem. Soudí, že oba jmenovaní s návrhem budou souhlasit.

Přédseda vlády Kl. Gottwald zahajuje jednání o anglo-francouzském po-
zvání na konferenci do Paňže a udílí slovo ministru Masarykovi. Ten vyslo-
vuje názor, že za damé situace by bylo chybou nepfijmout pozwání do Paňže.
JednaL o věci se sovětslgm chargé d'affaires Bodrovem a získal dojem, že so
větská vláda nebude nijak přékvapena, jestliže československá vláda pozvání

sEiE::ezmanscve?:boymáuskp=|gv:É:.Ž::.Mh#árižkj:pp.mmo"isiťzi::
je jasné, že to bude na dohlednou dobu znamenat hospodáíškou závislost. Je
ovšem přirozené, pokračuje ministr Masaryk, že Českoslwensko si učiní vý-
hrady v pňpadě, že by se pomm měla dotknout základních zájmů stám a jeho

:#e%ťsiťv?m#onbayk:ťi:m±Ciítj:ějjgéěs#u#UvmÉĚiT#knc:ŽL:Vk::
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slovensko. Že budeme pokračovat v plnění svých spQjeneckých smluv. V pří-
padě,žebypozvánímělobýtodmítnuto,těžkobyzatomohlministrzahraničí
převzít zodpovědnost, vzhledem k hospodářsm zájmům státu.

Náměseek předsedy vlády Fierlinger sděluje, že podle infomací, které
získal z bndýna. půjde v Paříži o plán americké administrativy, který sotva
bude schválen americkým kongresem. Ten se ostamě sejde až v lednu příštího
roku. Dojem velmi nepříznivý pio Sovětský svaz vyvoláLo v Ilondýně briskní
odmítnutí amerického plánu ministrem Molotovem. Je ovšem zřejmo. Že mi-
nistr Molotov nemohl návrh akceptovat, poněvadž se nemůže vědět. co z toho
vzejde. S ministrem Molotovem pfitom jednáLi jako s nějakým klukem,  nic
bližšíhomuneřekli,jenmluvilicosio„steeringcommittee",přičemžhovlast-
ně tahali za no§. Zdá se zřejmé, že plán je namířen proti Sovětskému svazu.
Takové jsou  alespoň  úmysly  některých kruhů State  Departmentu,  Foreign
Office a Quai d'Orsay. State Department a Foreign Office chtějí současně tak
pommi Německu. to se však přičí zájmům Francie a v tom určitě vznikne dis-
hamonie. Náměstek soudí. že by bylo nejlépe pozvání pfijmout a prostě si
nejdřive vyžádat vysvětlení, o jaký plán jde, a podtrhnouL že to je plán namí-
řenýprotiOrganizacispqjenýchnárodů.Mělibychomžádat.abysevěcdělala
pod patronací UNO.

Státnítajemníkdr.ClementÉdwozuje,žebočekávatodMarshauovapod-
němefektivnípomcx3bybyloiluzí.StádútajemníksouhlasísnáměstkemFier-
1ingrem, že je technicg nemožné, aby americký kongres plán schválil, než se
rozejde na prázdniny. Pokud jde o Československo. máme zájem na úvěru
Mezinárodní banky ve výši asi 100 miliónů dolarů a na menších úvěrech od
Ekportandlmpor[Bahk.ArižbycoočekávalodMqrshallovapodnětu,soudí
státní tajenmík. že by mohl přispět k odsmění potíži, které se staví v cesm
znúněným úvěrům. Je třeba uvážiL že již přijetim účasti na pařížské konfe-
rencipfijmemeurčitévěci.Konferencesesg.de12.červenceajiž15.července
serozestoupínačtyfikomise,takženebudedánamožnostnějakézásadnídis-
kuse. Druhá .věc, kterou numo uvážit, se týká československého delegáta. Vše-
obecně se řikalo, že bychom pověřili našeho velvyslamce v Paříži Noska. Je to
velmi sympaticp úředník, ale jeho oborem ng.sou ani věci právní, ani věci
hospodářské.MohloPynászavéstdaleko,kdybyčeskoslwenskýdelegátpro-
stě mlčp akceptwal předložené formulace. K]ade se tedy otázka poradců,
kóeňbymubylidánikruce.Stámítajemníksděluje,žepodleinfomacízasla-

;Ť:,h=e#=L:=umriEt+m#]gTú,Etjš##š:épůřoeaBůLfte±kHo:ís:fá
i Norsko. To je jistě zajímavé. Navhuje proto stámi tajemník, aby fomulo-
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vánístanoviskačeskoslovenskévládybyloodloženona9.července,abysetak
mohlo přihlédnout k výsledku moskevských rožhovorů naší vládní delegace.

Náměstek Fieriinger sdílí  názor stámího tajemníka dr.  Clementise,  že
v Paříži nebude možná zásadní diskuse.

GenerálnísekretářHeidrichpňčiňujefaktickoupozmámku:Konferenceje
svolána s programem ustavit poúze mašinerii. 0 nic jiného nepůjde.

NáměstekFierlingernamítá,ženakonferencibymunikdonemohlzabrá-
nit,abypromluvil.Náměstekbytrvalnagenerálnírozpravě.Metody,chystané
pro  paňžskou konferenci, jsou nemožné. Jde o strašně nemotomý podfuk.
Dnes tlučou hlava nehlava do Molotova a zatim ho nechali sedět šest dní a
nikdomunajehodotazyneřekl.zdaUSAposlqmoupotřebnépenízenebone.

Ministring.Kopeckýsoudí,žezadanéhostavuvěcísenemůžemekniče-
mu zavazovat. V pozwání se také o ničem takovém nemluví. Kdo do Paříže
pQjede. vyslechne si názory, jak věci mají být zařízeny, ale vláda bude mít
možnostřícipozději,zdasouhlasíčine.MinistrMasarykpřeceřekl,ženemů-
žebýtdotčenažádnáppšesmlouvaajdetedyvskudaijenoprozatímníjedná-
ni. Kdybychom odmítu, dostali bychom se do situace velmi nepříjemné.

MiristrMasarykbyuvítáL,kdybypozwánídoPařížebylopfijatopředod-
jezdem do Moskvy. Ve věci se neskrývá žádné čertovo kopýtko. Až pfijdou
s Německem, zaujmeme ovšem své stanovisko. Pro přijetí pozvání mluví i ten
argunent,žesenámjednáoŽískánípůjček.Ministrbynechtěl,abysezhorši-
1y vyhlídky u lntemational Bank a Export and hport Bank. Minístr mluvil
o věci s vedoucími činiffi našeho znápodněného průmyslu, s ředitelem Adám-
kem, s představiteli Cextilu a železa. V těchto lmizích zjistil jednotnou snahu,
aby se pozvání pfijalo.

Ministrovšemnevylučujemožnost,želritoepozahájeníkonferenceqy-
chodri viděli simaci, která by se příčfla našim zájmům a spQjenecm závaz-
kům.Jepřirozxmé,žepronásnaprvnímmístěstojínašespQjeneckésvazkyse
Sovětslým svazem, Polskem a Jugo6lá\tiL pak pfichází Zřetel na naši situaci
vlasdú a teprve ve tžeti řadě by přicházély v úvahu zžetele daLší. Ministr P
nerú aby se říkalo, že je nemožné, aby z Ma6hállowa podnětu něco vzešlo.
PQnqrijdeonáritkusprázdninamikmgiesiLdwozujeminisft,žesejižstalo,
žePlkongDessvolánknrimořfflémuzasedání.NenítakémožnovyloučiLže
by st stanorisko Sovětů mohlo změnii Neměti bychom zaujímat stanovisko
negativní. nennědouoe a nejsouce dosti silni.

Mini§trdr.Franeksevyslovujepropřijetípozvání,ovšemtak,abrtoŮy-
io v souhiasu s našimi záimy.

MinístrMasaprkPzpsychologíckýchdůwodůuvítal,kdyqrfododnuti
"o učiněm již d.
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Ministr dr. Drtina uvádí, Že měl dojem, že otázku účasti vláda již rozhodla.
Ministr Masaryk přisvědčuje, že stanovisko vlády bylo kladné.
Ministr dr. Drtina dovozuje. že vláda vyčkávala jen proto, poněvadž mi-

nistr zahraničních věcí ještě neznal všechny dokumenty. Dnes má ministr do-
jem, že věci vyhlížejí spíše příznivěji a Že rozhodnuti je usnadněno i stano-
viskem. které zaujal sovětslý chargé d'affaires.

Náměstek Fiemnger k ministm Masarykovi: Doufám, že jste mu dost ro-
zuměl?

Ministr Masaryk: To já tolik umím. On říkal, že bude popřípadě nutné,
abychom tam jeli.

Náměstek Fierlinger: Nebylo by lépe ověřit si toto stanovisko v Moskvě?
Předseda vlády Kl. Gottwald: Ano.
Ministr ing. Kopecký: V Moskvě tomu asi nebudou bránit.
Ministr Masaryk: Bodrov mi o sovětské nótě třikrát opakoval: Není tam

ric o vaší účasti a neúčasti.
Ministr ing. Kopeců: Když je to tak, bylo by lépe přijmout to hned.
Náměstek Fierlinger: Kdybychom to ted' pfijali, působilo by to na západě

lépe. Na druhé straně vůči Sovětům děláme gesto, že tam jedeme právě proto,
abychom se poradili. Doufám. že Bodrov nemluvil bez instrukci.

Ministr Masaryk k předsedori vlády: Vy ho znáóe snad lépe.
Předseda vlády: Mně daL jen tu nótu a neHkal mi nic. V nótě nás Molotov

jen infomuje o příčinách svého posmpu.
Ministr dr.  Franek:  Kdybychom jednali hned, ukázán bychom tim, že

jsme suvezénní stát.
Náměstek Fierlinger: Bylo velmi Šťastné, že jsme jmenovaĎ Noska. Kaž-

dý ví, co to znamená, když se na konferenci pošle velvyslanec. Znamená to,
že máme všechny knoflílqr zapnuté.

MinistrMasaiyk:Oznámiljsemjim,ževládapfijmeažepošlesvéhovel-
vyslance Noska. Přijmeme-1i to, nemůžeme uškodit zájmům Sovětského sva-
zu. EventuáLně bychom mu mohli být něco platni.

Ministr dr. Drtina k minismi Masarykovi: Setrváváte tedy na návrhu. aby
tam zůstal Nosek? Měl jsem dojem, že Šlo o usnesení jen zásadní a že o Nos-
kovi usne§ení učiněno nebylo.

Náměstek Fiermger: Kdybychom posím velkou delegaci, mohlo by s{e
to špatně vykládai

F=ďtaťe.mDnŤftŤ=.J#es:=g:*#?déosřvvásko,Švýc-ko,Maď-ko
a snad Norsko.
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32
1947, 7. červenec -J. Masaryk velvslamci ČSR v Pařťži. Pověřeri J. Noska
zastupovánímČSRmpařížskékonfierenci.

Došlo: 7.7.47 v 1820 h.
Tajné.

Ppovelvyslamcedr.NoskaLByljsteustanpvenzastiipovatiČSRnakonferenci,
která se sqjde v Paříži dne 12.července v souvislosti s Maishallmým námě-
tem. Účastněte se prací na konferenti i v dočasné organizaci, která bude usta-
vena,pokudbyqroopráceneznamenalyomezmínašichvýsosmýchpráv,roz-
vojenašichobchodníchsqricůnebonevyžadovalyzrušeníněkterýchnašichbi-
lateráLních Óbchodních ujednánL Ptxláwjte Trávy a vyžadujte si instrukce,
zejmérLa kdykoli byste měl dojem, že sdělání evropského hospodářského pm-
gramu se ocitá v rozporu s těmito instrukcemi. Zvláštní pozomost věnujte
všem otázkám týkajícím se Německa. Výžádéte si od konference bližší vy-
světiení, co znamená, že komitét i podkomióéty mají být ve styku s UNO. a
dodejte, že pxlle našeho názoru qy nejlépe uzpůsobeny k vypracování hospo-
dářského programu byly pžíslušné orgány UNO.

Potřební odbomi znalci budou včas vysláni.
Masaryk

Archiw FMZW, q2hzgrany odeslamé  1947, Č. odd.B 2219lpařížl47 - strojopis textL.
odeslaného ti3legrío"u s parqlou zpracovamle: 1 s.

33
1947,5.červeru2c,23,10hod..Hebing-Čs.velyyslmecnň.vHebinkáčhnti-
nismtvuzahraričrúchvěcéČSR.Zprá»aozéi"Lfiriskévládyočeskosloven-
ské scanmrisko k pařižské koróeJencL

Došlo: 7.7.47 v 7.47 h.
Referem HuserEká. 7.7.47 v 11.15 h.
Tajné. Ihned.

Ministr Ynokeu pozváL mne a ptal se na stamovísko naší vlády ke konferenci
vPaříži.Pravil,žezpmávynonrínbudoupřehnány,jakobysenanímělomzho-
dovat o přináležn«ti mdýd států k západu neb k východu. Pozice Fhska je
podobnánašíapfotobyrádznal,jakérozhodnutiučinínaševláda,jakédůvo-
dykněmuvedly,abymohlnaněpoukázatbezudánípramenesvévláděasně-
mu. který je svolán na pHští týden. Prohlásil, že postoj Finska je jasný, chce
mír a nechce býn hračkou velmocí, chce pracovat s Ruskem a bránit se proti
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[omu. kdo by činil pokus použít Finska za bázi proti Rusku. Byl by povděčen
za  brzkou  zprávu.  Dvořáček  infomován.  Prosím  vyhověti.  Kopie  poslána
Moskvě.

Pavlovský
Archiv FMZ]/, telegram;y došlé 1947, č.182618147 -strojopisrtý přepis došlého tele-
gramu s pcuraf iou -.proco)van2le.  1  s.

34
1 947, 7. červenec, PtahLL - Náwh korriuri:iké o účasti ČSR ria pracíich v sou-
vislosti s MarshaLbvým plánemL

Dne 7. července t.r. sešlo se předsednictvo vlády, aby zaujalo stanovisko
k po2wání, které dne 4. července večer odevzdali ministm Janu Masarykovi
jménem svých vlád velvyslanci britslý a francouzský. Jde o pozvání k účasti
ČSR na konferenci zástupců evropských států. která se má sejíti v Paříži 12.
t.m„ aby ustavila dočasnou organízaci, která by jáko podklad pro poskytnutí
hospodářské pomoci, o níž mluvn ministr Marshall ve svém projevu na Har-
vardské univerzitě dne 5. června t.r., vypracwala hospodářslý program, za-
hmující zdrqje i potřeby jednotlivých evmpských států. Minism Masarykovi
dostálo se ujištění. že hospodářslý prqgram, který má " vypracován, bude
sdělán tak, aby neomezoval stámí svtchovanost jednodivých států, nepřekážel
rozvoji evropského obchodu a nevyžadoval od některých států zrušení jejich
bilaterálních obchodních ujednání.

Předsednictvo vlády prozkoumalo zevnibně všechny složlqr problémů,
které se kladou v souvislosti s vypracwáním hospodářského programu jako
předpokladu pro poslqmuti americké hospodářské pomcx3i, a vzavši s dostiu-
činěním na vědomí ujištění, keetého §e dostalo ministru Masarykovi. rozhodlo
přijmouti  anglo-ffancouzské pozwání.  Českoslovenslý zástupce na pařížské
konferenci, resp. v dočasné organizaci, kóerou tato konfermce ustaví, bude po-
ukázán, aby se plně účastnil prací jak na konferenci, tak v dočasné organizaci
v rámci daném angl®ftancoLizslým ujištěním.
SÚA, A;ÍJV KSČ, f 83, sv. 2S, irw. j. 310 -soudobý neoNěřer[ý strojopisr[ý opis.  1 s.
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35
1947, 7. červenec, Praftq -J. Masaiyk francouzskému q britskému velyysltm-
ci v Praze.  Rozhodmri předsedm;ictva úlády o účasti ČSR na pařížské-kor[fie-
renci.

Pane velvyslanče,
děkuji Vám za dopis, který jste mně i s přflohou odevzdal dne 4. července t.r.
ve wěci pařížské konference. svolané na den 12. t.m., dovoluji si Vám sděliti,
Že předsednícwo vlády československé se rozhodlo, aby Československo se
zúčastnilo této konference, a to svým velvyslancem v Paříži dr. Jindříchem
Noskem. 0 dalším svém postupu rozhodne čs. vláda, jalmile se jí od jejího
delegáta dostane  bližších  infomací  o  podstaóě  Marshallova  náměm. jakož
i o programu, který má býti vypracován jako předpoklad pro uskutečnění ame-
rické hospodářské pomcx:i.

Prosím, pane velvyslanče, abyste pfijal ujištění mé dokonalé úcty.
Jan Masaryk, v. r.

1/ Jeho Excellence M. Maurice Dejean, mimořádný a zplnomocněný velvysla-
n®' Praha
2/ Jeho Fkcellence Sir Philip 8. 8. Nichols K.C.M.G.,M.C.,   mimořádný a
zplnomocněný velvyslancx), Praha.

4rf,!P! FrT/, Soudobý "3ověřerťý strojopis"ý opis příiiohy neu;vedeného spisu č. i44846lA 47. 1 s.

36
1.9_47.,.8. čer_v_enec, 17,30 hod., Praha : V. Cleme;tis všem čs. ztustuptielským
ůořaždůtivč§ť%ěp#;;§%ť%fi%!#í.Velvslam&€mivew®hingonrisdělerii

Tajné.

rŤ:ččšŘet?#=##nauEkm:#cm„oVv:ZrypměLE::fii:)óuvti:]g]::
francouzské pozvání na pařížskou konferenci dne 12. t.m., když se nám dosta-
1o ujištění, Že hospodářský program, který má být v Paříži vypracován. nesmí
býttakový,abyomezovalsvmhovanostjednotlivýchstátů,volnýrozvojjejich
obchodu,nebovyžadovaLodněkterýchzrušeníjejichbilaterálníchobchodních
ujednání. 0 dalším svém postupu iozhodne čs. vláda, jakmile se jí ocl jejího
delegáta,  jímž  bude  náš  pařížslý  velvyslanec,  dostane  blížších  infomací
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o podstatě MarshaLlova námětu, jakož i o hospodářském programu, který má
být vypracován.

Clementis

Ankam, Bem, Beograd, Bukurešt', Londýn, Moskva, Varšava. Budapešt',
Berlín, Brusel, Haag, Kodaň, Oslo, Řím, Sofie, Stockholm. Vídeň, Helsinky,
Washington, Dubm.
Archiv  FMZV,  telegra"y odeslané  1947,  č.  odd.B 2226-45lcirk.  -strojopis  textu
odeslamého telegramu s kq":elářskými poznámkami a opraNami.  Podpis zpracova-
tele, rLn kopii prezenmčri rtLzítko. 2 s.

37
1947, 8.  červemc, Moskva.  -Depeše ÚV VKSO})  K.  Gottwaldovi.  Návrh na
odmíiinuti účasti nn paňžské konfierencL

S. Gottwáldovi.
Nejnovější zprávy o charakteru paňžské porady z 12. července, které sovětská
vláda dostala, ukázaly dvě nové okohosti.

Za  prvé,  iniciátoři  porady,  Anglíčané  a  Framcouzi,  nehodlají  dělat  ve
svém plám hospodářské obnovy Evropy žádné změny bez přihlédnutí k záj-
mům suverenity a ekonomické samostatnosti malých zemí.

Za druhé, pod záminkou vypracování plánu na obnovu Evropy chti5jí ini-
ciátoň porady ve skutečnosti vytvofit západní blok, do něhož by bylo začle-
něno západní Německo.

Vžhledem k eěmto okohostem ruší ÚV VKS(b) svůj telegram z 5. čer-
venceLanavrhujeúčastnaporaděodmímout,q..neposílatnaporadudelegace.

Důvody odmítnuti může každá země uvést podle vlastního uvážení.
ÚV VKS(b)

SÚA, AIJV KSČ, f 100124, iny. j. 72 -soudobý necivěřerťý přepis přijaiého telegra-
muL  1  s.

1   Viz dok. č. 26.
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38
1947, 9. červenec, 1.3,35 Pod., Paňž. -Čs. velvyslamectv'i v Pařiží ministerstvu
zahraničnjich věcí ČSR. Žádost o pokyny k j eďmá]iii paříižské korLf ;ereru3e.

Došlo: 9.7.47 ve  14 h.
Referent: Husenská 9.7.47 v 15 h.
Nutná.

Potvrzuji příjem Vaší depeše L.]a. Prosím zároveň o tyto poby:
1/ Konference bude jednat na základě organizačního návrhu, který Vám byl
předložen Dejeanem. Prosím o Vaše připomínky k tomuto návrhu.
2/ Je pravděpodobné, že do výboru kooperačního bude zvolen zástupce jedno-
ho středoevropského státu. Sdělte,L zda se o místo ucházíte, nebo máme-li se
ucházet o místo v některém technickém podvýtx)ru a ve kterém.
3/ Poněvadž Alphand mi sděm, že naše účast byla dána podmínečně, prosím
o sdělení textu, kterým jste notifikovali naši účast v hospodářské organízaci.

Prosím odpověd' obratem.
Nosek

4rchiw FMzy,.t€legro[my došlé 1.94?, č.  185218147 -strojopisrtý přepis došlého te-legmmu s podpisem zpracoivatele.  1 s.

a  Vynechán odkaz m předchozí zprivu

39
1r9!_7, 9. červenec, Prahn -Zá:pis z politické části schůze :ředsednictva vlády
ČsR

Zápis
o schůzi předsednictva vlády dne 9. července 1947.

:eHm?#ned?:::d°yvíipĚdfls#gs::rvyzvriš]:mpež':irgsnÉ:rLug:nš:#ťbmť:
nistr ing. Kopecký, v zastoupení náměstka dr. Zenkla ministr prof. dr. Strán-
ský, dále státní tajemník dr. Vl. Clementis, generální sekretář Hospodářské ra-
dy ing. dr. Outrata.

Zápis o politické části schůze pořídil dr. Bemášek, o hospodářské části
dr. Haninger.

Schůzi předsedá náměstek předsedy vlády V. Široký, kteiý sděluje, že na
pořadu jsou především otázlqr související s pařížskou konferencí a udílí slovo
stámímu tajemníkovi dr. V1. Clementisovi.
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Státní tajemník dr. Clementis sděluje podle zpráv. které došly z Paříže, že
zástupce francou2ské vlády na konfetenci Alphand hodlá navrhnout. aby Čes-
koslovensko bylo zvoleno do koordinačního komi€étu. L Státní tajemník dovo-
zuje. Že je nutno, aby postup delegace byl velmi opatmý a byl řízen podle in-
strukcí vlády. Státní tajemník předkládá ke schválení předsednictvu vlády ná-
vrh  projevu,  který na pařížské  konferenci  má přednést  velvyslanec  Nosek.
Dále Žádá státní tajemník. aby jako poradci byli vysláni na plenámí zasedání
pařížské konference ve dnech 12. až 15. červe"} vyslanec Augenthaler, jako
jeho zástupce min. rada dr. Bystrický, dále vyslanci dr. Hajdů a Fíša, jakož
i náměstek předsedy státniho plánovacího úřadu odb. předn. dr. Klimecký.

Dr. Bemášek předčítá ná"h projevu velvyslance Noska.2
Ministr dr. Stránslý vyslovuje souhlas s předloženým návrhem na vyslá-

ní poradců na pařížskou konferenci. Naproti tomu nemůže ministr na žádný
způsob souhlasiti s návrhem projevu československého delegáta. Důležitým se
mu nezdá ani tak obsah, jako spíše tón celého tohoto dokumentu. Projev není
koncipován tak, j ako by byl pronášen ke konferenci. nýbrž přímo z celého tex-
tu čiší, že projev je adresován ven z konference. Ministr by považoval za méně
briskní nejít na konferenci, než jít tam a mluvit tímto tónem. Je neúnosné, aby
československý delegát na konferenci sotva usedl a hned začal mluvit tak ostře
polemicky. Plně tu platí francouzské rčení „C'est le ton qui fait la musique" .
Ministr nesouhlasí, že v projevu jsou do protikladu uváděny „případné hospo-
dářské plány"  a hospodářslý plán českoslovenslý. To, že máme svůj hospo-
dářslý plán neznamená, že by byl tabu a že by vylučoval, abychom jej upra-
vili, kdyby se vyslqd nějalý mezinámdní aktg který by nám šel k duhu. Tak
zvmý Marshallův plán dosud žádným plánem není. nevíme nic o něm,  ani
o evropském plánu. Není možné, abychom se postaitili na stanovisko, že má-
me svC plán a že na něm ani puntík nezměníme. To by mohl udělat každý a
znemožnilo by to jakoukoliv spolupráci. Na svůj hospodářslý plán poukázat
můžeme, ale mmí se to říci diplomaticky. Rovněž nepokládá ministr Stránslý
za správný obrat, že Česko§lovensko považuje „za zcela pochybené...". 0 tom
by bylo lépe nemluvit, nebo fomulovat věc nějalým pozitivním způsobem.

Státní tajemník dr. Clementis upozorňuje, že to je citát z nedělního lon-
dý"kého Observeru.

Ministr dr. Sdánslý odpovídá, že věcmě neopomje ričemu, že s obsahem
nap[osto souhlast. de má dQjem, že tón je pcx3bybfflý. Bylo qy chybou, kdyby-
chom ovzduší pařížské konference kazili tim, že bychom na ri pfišli naježeni.

Státní tajemník dr. Clementis dwozuje, že je lépe, když si účastníci kon-
fetence navzájem poctivě řeknou své zásady. Je správné, jestliže na konferenci
položíme kargr na stůl a jasně řekneme, takhle si věci nepředstavujeme, před-
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stavujemesijetakto.Jdeoto,abyzásadybylyvyslovenyaabychomnemohli
být obviňováni. že tam přicházíme Špiclovai

Ministrdr.Stráii*ýsoudí.žebybylolépevybratznávhujenněkterévěci.
týk4jíti se hcsrxx]ářského žívota, ho§poclářské struktiuy, upozonrit na dvouletku
anašebilaterálnísmlouvy,přitomvšaknevylučovatmožncstjg.ichzměn.

Státní tajemník dr. Clementis namítá, že chceme právě znemožnit, aby
konférence zasahovala do těchto hospdářských věcí.

Ministrdr.Sůánsprovněžnesouhlasíspasáží„obava...Spqjenýchnáro-
dů".Soudí,žetétopasáženenívůbeczapotřebí.Připadániu,jakobychomtim
chtěli podtrhnout, Že jsme tam jen filiálkou toho státu, který tam není.

Státnítajemníkdr.Clementisuvádí,ŽefrancouzskýzástupceAlphandmu
včera naznačil, že Francie se bude snažit, aby jednání vyústilo v Evi'opskou
hospodářskoukomisi,ocožseFrancíebudesnažit.Vmedemktomujemož-
no říci. že navrhovaná stylizace je až příliš mímá.

Ministrdr.Stránspnavrhuje.abypředsednictvovládyzmocnilostátního
tajemníka dr. Clementise, aby fomulovál československé stariovisko na kon-
ferencinazákladěvěcnýchpřípomínekobsaženýchvdokumentu,aleformou,
kterábynenrzbudiladojem,žeseaprioristavímenedůvěřivěkcelémuplánu.

Státní tajemník dr. Clementis uvádí, že předložený ná"h nepředstavuje
celý projev. Podle okohosti bude numo změníti úvd. něco pfidat. něco vy-
nechat.Proslýcháse,ženakonferencipřijdezástupceSpQjenýchstátůaayton
vyložit americké stanovisko. To je novinka a fomulace se třeba budou musít
měnit.

Mínistr dr. Stránský dpovídá. že si představovál, že státní tajemník by
přepracovalkonceptprojeviLzatímcoschůzepředsednictvavládybudepokra-
čoval

NáměstekFiermgernevídívnávrhunic,cobymohlonakonferenciura-
zit.Jetojenobvyklákonferenčnímluva.Náměstekprotodoporučuje,ábyná-
vh byl schválen, až na některé styHstické změny.

Ministr dr. Stránsp se táže, zda by státiú tajemník dr. Clementis nechtěl
jetnapařížskoukonferenci.Stámítg.emníkodpovídá.žejemutozezdravot-
ních důvodů nemožné.

Náměstek Ursíny se pfipq).uje k námitkám ministra dr. Stránského pioti
někúrýmfomulacímnávrhuStátnítajemníkdr.Clementisnaprotitomuuvá-
dí,žefomulacejsouvelmimímé.NenímožnomlčkypřEjítfáktžepřípravy
plánu jdou vedle Orgarizaoe §pqjených národů. Již sama exístence paHžské
konfefence znamená ponišení systému OSN.

NáměstekFiermgeruvádí,žekonferencejevelkýmhtmbukem.Ministr
dr.Sqán*ýodpovídá,žekdybyqylojenjednopromilepfawděpriobnosti,že
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z pařížské konference vzejde něco, co by pomohlo našemu strádajícímu lidu.
mohli bychom za ri být vděčni.

Náměstek Fiemnger: Vy si myslíte. že naši tidé strádají?
Ministr Stránský: Ne. ne. my si žijeme. ale jde o zlepšování.
NaotázkupředsedajicíhonáměstkaŠizokého,zdaministrdr.Stránslýmá

zásadní námitky proti  návrhu,  odpovídá tázaný,  že  se spokojí tím. jestiiže
v návrhu bude fomulováno těch několik výhrad, které uvedl. Jde mu o to. aby
řeč byla pěkně styHzována. Žádá, aby stámí tajemník průběh pařížské konfe-
zence sledoval a dával českoslovenslým zásmpcům konkrétní instrukce. S tě-
mito návrhy vyslovuje předsednictvo vlády souhlas.

Před projednáváním dalších bodů programu sděluje ministr dr. Stránský,
že se musí ohradit proti tomu. co se stalo v Nechanicích a žádá. aby v příští
schůzi vlády ministr vTritra podal o nechanickém pHpadu zprávu. Předsednict-
vo vlády schváLuje tento návrh s tou změnou, že zpráva má býti podána v ně-
které z nejbližších schůzí vlády.

Předsednictvo vlády pák přistupuje k projednávání připraveného progra-
mu, jehož průběh je zachycen v hospodářské části zápisu.
SÚA, f iond ÚPV, schůze 9.7.1947 -soudobý rieověřen[ý strojopisn[ý opis, 4 s.

1   Srov. dok. č. 38.
2  Srov. dok. č. 40.

40
1947,  9. červemec, PmhLL -Náwh €extu pro vystoupeníi čs. delegáta m pa-
řížské konfierencí, přijaý rizL zosedÁní předsedrůctva vlády.

}!Í:Eá:c:::aE;];yřLg4h7°ide]e8áúJ.Ntikavpaňfi,pFjatýnazastání
Československá vláda přijala pozvání na tuto konferenci, když se jí dostalo
jasného ujišeění, že práce ani této konfemice, ani organizace, kterou pažížská
konference ustaví, nevyústi v zásáhy do suverénních práv zúčastněných států,
zejména pak do jejich hospodářských struk"r a případných hospodářských

:#J;akmožig?mTč=:j:ejá::Í:flka.#v*uh=opspoid+fáĚkýkc#TťLJdakváed:;
plán, který má fomu zákona, a nemohlo by mdíž pHputiti, aby tento zákon
byljalýmkofizásahemnanišen.Československávládataktéžsjedndapostup-
ně s Jugoslávií, Bulharskem a Polskem dlouhodobě široce zdožené hospodář-
ské dohody, k€ené podle našeho názoru předsta"jí nový t}p hospodářské spo-
lupráce mezi stáqr a mohly Ůy být nosnou základnou pro hospodářskou sou-
činnost pfi rekonstnikci a hospodářském iozvoji Evropy. 'I]rto dohody ani
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v nejmenším nenarušují suverenim smluvních stran, jsouce svobodným výra-

:::.áá''ÉhMP.oŮ#hg#s;ái=;.áavfipg:Lw±íů:mpovzž:néepsĚ::f.::omJkeái::
sebe úkol napomáhati industriafizaci těchto dvou států. ačkoliv samo je státem
industriálním a exportním; učínilo to v přesvědčení, Že zvýšením Živomí úrov-
ně jiných států cestou industrializace zvýší se možnost hospodářské spoluprá-
ce mezi státy. a tím i blahobyt celku.

Proto bychom pokládali za zcela pochybné, kdyby se na této konferenci
měly objeviti tendence opačného zaměření, tendence, které by popíraly ujiště-
ní dané svolávajícími státy. Pokládafi jsme za potřebné se o tom zmínit, poně-
vadž i ve váženém světovém tisku ozvaly se hlasy, které v souvislosti s prace-
mi této konference nezastřeně Žádaly nejen hospodářskou a finanční jednotu
Evropy, ale i jakousi „nadstátní politickou kontrolu".

Druháobava,kterásevyskytlapřisvolánítétokonferenceuvšechupřím-
ných přátel mím a světové spolupráce, je vztah dočasné organizace, kterou ta-
to konference má ustaviti. k trvalým institucím Spqjených národů. Českoslo-
ve"5ká vláda je pevně přesvědčena, že skutečně úspěšná mímvá spolupráce
mezi národy je za daného sta" možna jedině na základě zásad a v rámci již
vytvořených institucí Spqjených národů. Proto očekává, že konference bude
tomuto problému věnovati plnou svou pozomost.

Konečně Československo jako jeden ze států nejbezprostředněji zainte-
resovaných na Německu očekává, že tato konference nepodnikne nic, co by
v jakékoli fomě mohlo prejudikovat rozhodnutí, která učiníti je povolaná je-
dině Rada zahraničních ministrů, resp. jimi svolaná konference spQjeneclých
států. V žádném případě by však československá vláda nemohla spolupůsobit
na tom, aby se Něme€ku dostálo k jeho rekonstrukci výhodnějších podmínek
uŽ i v samém začátku anebo vůbec, než zemím, ktené byly obětí německého
útoku
S!|!±4PV KSČ, f 83, sv. 25, iny. j.310 - so/iidobý strojopisrťý opis. 2 s.

1   Tento text přetiskuje s poněkud nepře§nou datací Z. Veselý v c.d., s. 31.
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41

1947, 9. červenec,16.45 hod., Praha -Minisf_erstvo zahrcmičriich vědi ČSR
čs. v,vslanectvíi ve V'id]nL Zpráva o zastoupeníi ČSR na paňžské konferenci.

Tajné.

[...]a Dra rozhodnutia vlády budeme zastúpení na konferencii v Paríži vervys-
lancem Noskom ako iediným delegátom. Jemu k ruke sú vysielaní znalci pre
otázp hospdárské a finančné.  Ijen pro informáciu oznamujeme ich mená:
Hajdů, Fiša. Augenthaler. Bysrický za MZV, Klimecp za hospodársku radu,
Stanek za plánovací úrad.

Clementis

A.rchiv FMZ:V, telegrctmy odeslamé  1947,  č.  oqd.B 2253lv'ideňl38 -sirojopis  textu
odeslaného telegramu s kancelářskou poznámkouL 1 s.

a   V}mechán odkaz na předchozí spis.

42
1947,10. červenec, MoskvcL -K. Gottwald preziderLtovi ČSR, V. Širokému a
V. Clementisovi. Zpráva o jednání čs. vládníi delegaK:e u J. V.  Sialina.

Na vědomí: PV, KPR.
Ihned. Přísně tajné.

Panu prezidentovi,
náměstku vlády Širokému.
státnímu tajemníkovi Clementisovi.

Byl jsem přijat dvakráte generalissimem Stalineh Po prvé krátce po příjezdu,
po druhé ve 23 hodin. Pfi druhé. návštěvě byH přítomni z čs. strany ještě Masa-
ryk. Drtina, Horálc. Heidrich a ze sovětské strany Molotov a Bodrov. Jednalo
se o účasti na pařížské konferenci, hlavně. Stalin se nejdříve zmínil o dota-
zech, které před svými rozhodnutími učinily v Moskvě vlády jihoslovanská,
polská a mmiská. Stalin i Molotov neskrývau, že byfi překvapeni rozhodnu-
tím čs. vlády přijmout pozvání do Paříže. Zdůraznili, že podle jejich přesvěd-
čení pravým účelem Ma[shallova námětu  a pařížské konference je v}wořit
západní blok a izolovat Sověčů svaz vidinou úvěrů, které svolavateli této
konference poskytnuty vůbec být nemohou, a které i kdyby snad v budoucnu
mohly být poskytnuty Amerikou, nemohly by zůstat bez závazných vlivů na
politickou a hospodářskou nezávislost percipientů. Vzhledem k této situaci by
Sovětský svaz považoval naši účast za průlom fronty slovanspch států a za
čin namířený proti SSSR. Stalin prohlásil, že zde jde o otázku. na níž závisí
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naše přátelství  s SSSR.  V sovětské vládě  není  rikoho.  kdo by pochyboval
o našem přátelství k Sovětům, avšak naše účast v Paříži by národům SSSR do-
kázala skutkem, že jsme se dali zneužít za nástroj proti SSSR. což by ani so-
věfská veřejnost ani sovětská vláda nesnesly. Proto soudí Stalin, že bychom
měli naši účast odvolat. Domnívá se, že bychom to mohli odůvodnit poukazem
na to, že se neúčastí ostatních slovanslých národů a jiných východoeviop-
ských států vytvořila nová situace, pži níž by naše účast mohla být snadno na-
mířena proti přátelství se Sovětským svazem a ostatními našimi spQjenci.

Svolejte proto ihned všechny dosažitelné členy vlády a seznamte je s ob-
sáhem našeho rozhovoru se Stalinem a Molotovem. Považujeme za nezbytné,
abyste se usnesH na odvolání naší účasti v Paříži a oznámili je  tak,  aby zde
bylo oficiálně do čtvrtka odpoledne.  Krom  toho nám  okamžitě  telefonicky
ozmamte své iozhodnutí. Podrobný záznam rozhovoru přivezeme s sebou.

Gottwald, Masaryk, Drtina, Kašpárek

Poznámka cx]d. 8:
Zhotoveno 25 číslovaných exemplářů.
Za správnost opisu: Dr. Štistná (podpis)

ArFhiy  FMZIÍ,  telegram:y  došlé  1947.  č.  1856/8147  - strojopisrtý  přepis  došlého
telegraiíiu s oivěřovací doložkou a podpisem 3 s.

43
1947,  10.  červeru2c,  MoskvtL  -Zázna;m z jednání českosloverwké  delegace
v Moskvě.

Zápis
o návštěvě u generalissima J. V. Stalina 9. července 1947.

Pňtomni: Generalissimus J. V. Stalin, ministr zahraníčních věcí V. M. Molo-
tov. píédseda vlády m. Gottwald, ministň J. Masaryk. P. Drtina. velvyslanci:
Heídrich, Horák, chargé ďaffaires: Bodrov

Ůvodem pÉédseda vlády Gottwald Ítkl, že čsl. vládní delegace má na mysfi
tň otádcy, o nichž by si přála pQjednat s generalissimem StaHnem a s miristrm
Molotmm.

Jde 1) o účast na konferenci paňžské.
2) o smlouvu čsl.-francotizskou,
3) o jednání hospodáišké a obchodní.
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1 ) Účast Československa na pařížské konferenci
Předšeda vlády Gottwald uvedl, že jsme na pozvání do Paříže odpověděli

siceJ kladně, `ale s- četnými závažnými výhradami, které nám dávají možnost
volného  rozhodování.  Vláda ČSR byla rozhodnuta ihned odvolat svého zá-
stupce, kdyby se ukázalo, že toho je třeba. Nyní však nastala nová situace tím,
že jsme jediný ze států slovanských a jediný ze států východoevropských vů-
beó, který pozvání do Paříže pfijal. Proto by si vláda ČSR přála znát stano-
visko SSSR.

Generalissimus Stalin řekl:  Po návmtu Molotova z Paříže dostala vláda
SSSR zprávu o stánovisku Jugoslávie. Potom podal dotaz Tátárescu. Sovětská
vláda z počátku neodpovídala a soudila, že by bylo správnější. jíti na konfe-
renci a potom. ukáže-li se nutnost. konferenci opustit. Když však došly zprávy
velvyslanců SSSR. vytvořil se názor jiný: úvěry, o nichž se mluví v Marshal-
lově plánu, jsou velmi nejisté a ukázalo se, že „pod fomulí úvěrů se velmoci
pokoušejí vytvofit západní blok a izolovat Sověčký svaz" (tak řekl genera-
lissimus Stalin doslovně).

Generálissimus Stalin pokračoval:  „Francie sama nemá programu o ob-
nově své ekonomiky, je ve svízelné situaci finanční a také Velká Britanie je ve
velké tísni finmční a zápasí s obtižemi rázu hospodářského,  a přece se obě
velmocipokoušg.ísestawitprogramhospodářskéobnovyEvropy.Avšakhlavní
věfitel jsou USA, poněvadž Francie ani Anglie nemají ani kopějky. Z těchto
důvodů se  plány pařížské zdály vládě SSSR neseriómími  a nyní se vláda
SSSR na základě věcných důvodů přesvědčfla. že jde wkutku o izolaci SSSR.

PrDto vláda SSSR poslala telegramy Tatafescovi, Jugoslávfi a Polákům;
Poláci z počátku kolísali, ale potom se rožhodli pozvání nepfijmout. Proto by-
la vláda SSSR překvapena naším mzhodnutim pfijmouti pozvání.

Generalissímus Stalin pokračoval: m nás je tato věc 'vopros družby'.
Bezprostředních výhod  z účasti na konferenci byste neměli. Jistě  nechcete
'kulbanyje kredity'" (t.j. úvěry, které by ohrožwaly naši suverenitu hospodář-

skou i politickou). Podmínlqr úvěrové budou jistě špatné. řekl generalissimus
Stalin a dodal: „Pokládáme tuto věc za otázlai zásadní. na níž závisí naše přá-
telství s SSSR. Půjdete-fi do Paříže, dokážete, že chcete spolupůsobit při akci
na izolaci Sovětského svazu. Všechny slovanské stáy odmítly, i Albánie se
nebála odmítnout, a proto soudíme, že byste měli své rozhodnuti zrušit."

Ministr Masaryk poukazuje na to. že u nás byla pfi rozhodování o účasti
na pařížské konferenci situace dána všeobecným vědomím, že v surovinách
jsme ze 60-80 % «lkázáni na západ. Správcové národních podniků nepřestá-
valiříkatminismMasarykovi,žejetřebajítdoPaříže,abysesnadnepropásla
nějakápříležitost`dostatnějakéúvěry.
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Když mínulý týden příjela do Prahy polská vládní delegace. ministr Ma-
saryktázalsespontánněaneoficiálnějednotlivýchčlenů,jakpolskávládaroz-
hodne o účasti Pokka na paňžské konferenci. Polští hosté vesměs odpovídali,
Že Polsko do Paříže půjde a že se tam dá zastupovat pfi nejmenším s`ým vel-
vyslancem. Ministr Masaryk prosí, aby z Óéto poznámky nevznikla snad do-
mněnka, že se snad schováváme za své polské přátele. Pokud jde o možnou
účast Českoslwe"5ka na pařížské konferenci, ňkal ministr Masaryk polským
hostům. že pňjmeme-li ffancouzsko-britské pozvání k účasti na pařížské kon-
ferenci. učiníme to s mnohými výhradami tak. abychom mohli kdykoliv z kon-
ference odejít, kdybychom zjistili, že to sovětské vládě není vítané nebo že na-
děje našeho průmyslu jsou klamné.

Minisd. Masaryk v závěru zdůraznil, že všechny politické smny jsou si
zajednovtom,žeČeskoslovenskonesmípodniknoutnic,cobybylop])otizáj-
mům Sovětského svazu. Delegace podá ihned do Prahy zprávu, že sovětská
vláda považuje pfijetí anglo-francouzského pozvání za čin namířený proti ní a
ministr Masaryk nepochybuje ani v nejmenším. že československá vláda se
pcx]le toho ihned zařídí. Tu ale žádá ministr Masaryk. aby sovětská vláda nám
pomohla v naší delikátní situaci. Nédělali jsme si vellých fluzí; snad by se věc
dala zařídit tak. že br se jeden den na konferenci šlo a druhý den odešlo.

Potom se generalissimus Stalín znovu vrátil k naší účasti v Paříží a řekl:
„Účastnakonferencipostavívásdofálešnéhosvětia.Jeto'pmryvfronta',býl
by to ůspěch západních velmocí. Švýcačko a Švédsko ještě koHsají. vaše pň-
jetí jistě by působilo i na jejich rozhodnutí."

„Víme", polměonml generalisstmLÉ Stalri, „že jste naši přátelé, w vládě
SSSRneníníkolm,kdoqypocbbonmlopřáóelstvíČSRkSovětskémusvazuiue
svouůčastivpaňžLt7ysteskutkemmědčffi,žejstesedali2meužít2anástnpjpmti
SSSR Toho by Sověčký svaz ani vlfla nesnesli („m perevarili Py``).

Ministr Ddina nebude opakovat důvody našeho postup.i ve věci pařížské
konference, ktedš řekl již ministr Masaryk. Zdůrazňuje však, že také stmna. do
které on patň, by se neůčasmila ničeho, co br v oboru zahmníční pofitilqr se
jevilo jako čin namířený proti Sovětskému svaziL Vítá velice tuto přfležitost.,
že to může na tomto místě zdůraznit. Chce, aby se vědělo, že také strana mi-
nistra Drtiny bude dělat důsledně takovou politiku, aby k tako`ým počinům
nemohlo dojít. Avšak ministr dr. Drtina prosí, abr generalissimus Stalin a mi-
nistr Molotw uvážili jednu věc: hospodářská situace ČSR je jiná, než ostat-
ních slwanských států, kromě Sovětského svazu ovšem, t.j. životní úroveň
ČSRzávísípředevšímnazahraničnímobchodu;atubohuželjesituaoetakwá
že 60-80 % našeho obchodu závisí na západu.
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Generalissímus  Stalin poznamenává.  že naše obchodní bilance se zápa-
dem byla pasivní.

Minjstr dr. Drtina říká, Že je to možné. ale že objem našeho obchodu se
západem je velký. _

Generatissimus Stálin podotýká. Že náš vývoz na západ není tak velký,
aby kiyl náš dovoz, musíme-li platit valutami.

Předseda vlády Gottwald řekl, že musíme platit valutami a Že jich máme
málo.

Generalissimus Stalin se zasmál a řekl: „Víme, že valuty máte", a obrátiv
se k ministru Molotovovi řekl s úsměvem: „Řeldi si, že mohou dostat úvěry a
proto nechtěli opomenout tuto možnost."

Ministr  dr.  Drtina  žádá.  aby  generalissimus  Stalin  pohlížel  na  situaci
u nás pocl zomým úhlem obavy; kterou má naše obyvatelswo, aby totiž odpou-
tání od západu nemělo za následek všeobecné zchudnutí. To by mělo vážné
následky nejen hospodářské, nýbrž i politické. Náš zahraniční obchod se So-
větským svazem. který loni dostoupil značné výše než nad předválečnou výši,
letos opět poklesl. Ministr Dr.ina proje"je naději, že jednání, která se nyní
v Moskvě zahajují. tento stav opět zlepší.

Pokud jde o naši účast na pařížské konferenci, zařídí se vláda jistě podle
toho, co jsme zde zjistili, podotýká ministr dr. Drtina a dodává. co již řekl mi-
nistr Masaryk, že vláda o naší účasti v Paříži rozhodla jednohlasně. Nakonec
Žádá, áby nám sovětská vláda usnadnila východisko ze situace.

Minisft Masaryk prosí. aby generalissimus Stalin prominul, že mluví ote-
vřeněaříká,žepotřebujemevnynějšísvésituacijakousináplast,gestozestra-
ny Sovětů.

Generalissimus Stalín potom přešel na situaci hospodářskou a řekl: „Váše
sidiace je lepší než situace Francie a Anglie. SSSR je cx3hoten vám pomáhat
ve věcech vašich ho§podářských. Uvádím jen některé věci:

1)Mypotřebujeme'obsadnyjetruby'vrtnépronaftovápole.Šlobyodo-
dávku na 34 léta.

2) PotřebovaLi bychom také trub na potrubí pro petrolej.
3) Kolqjnice pro úzkokolejné dráhy pro lesní průmysl.
4) Vagony.
5) Elekmomotory (neveHké)."
KtomupomamenalpředsedavládyGottwald:„Vyvážímenazápadlehký

průmysl,  sklo,  porcelán,  obuv,  textil.  atd.  Avšak SSSR zatim  tyto výrobky
nekupuje."

Generalissimus Stalin: „Můžeme kupovat i tyto výmbp." Generalissimus
Stalin ddaL: „Létošní naše úroda je dobrá. Ro2sah našeho území způsobil, že
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teprve n]ri jasně vídíme situaci. Zemědělslý plán byl vyphěn, ano i převýšen.
Můžeme pomáhat svým přátelům: Bulharsku. Jugoslávii. Polsku a také vám."

Na dotaz generalissima Stalina. jaká bude Žeň u nás. předseda vlády Gott-
wald prohlásil, že horší než lori a že bude potřeba opatřit nejméně 300 000
tun pšenice.

Na to generalissimus Stalin odpověděl, že SSSR nám může dát 200 000
tun pšenice, také ječmen a oves. Podotkl, že SSSR by od nás kupoval jetelové
semeno. Předseda vlády GottwaLd řekl, že bychom mohli dodávati také chmel
a cukr. Ministr Masaryk žertem řekl, že naše pivo je lepší než sovětské. Gene-
ralissimus Stalin poznamenal, Že jen v Estonslai vaň dobré pivo.

Předseda vlády Gottwald se vrátil k naší ůčasti v Paříži a Žádal genera-
Lissima Stalina i ministra Molotova. aby nám usnadnili cesm z obtížné situace.

Generalissimus Stalin řekl: „Mohu vám ukázat odůvodnění, jímž bulhar-
ská vláda odmítia účast. Rumuni odmítfi bez motivace.

Poláci odpověděfi, že by přijau americké úvěry, de že by si přáli jednat
s USA přímo, bez prostředníků."

„Pokud jde o vás," řekl generalissimus Stalin,  „mohli byste o2námit do
Pařiže toto: v poslední době se ukázálo, že přijeti pozwání by se mohlo vyklá-
dat jako rána ('úder') proti SSSR zejména pioto, že ze slovanských ani ostat-
ních východoevropských států nikdo po2wání nepfijal." Generalissimus Stalin
dodal: „Soudím, že čím dříve to učiníte, tím lépe."

2) Smlouva čsl.-francouzská
Generalissimč Stalin řekl:  „Četi jsem zápisku pana prezidenta Bmeše

o uvedené smlouvě. Nabyl jsem dojmu, že prezident Beneš soudí, že SSSR ja-
ko by si nepřál vaší  smlouvy s  Francií.  Pravý opak je pravda.  Přejeme si
smlouvy vaší s Francií. ale přt}jeme si, aby tato smlouva nebyla horší než vaše
smlouvy s SSSR, s Jugoslávií a s Polskem."

Známe váš náid známe i fiancouzský a shledafi jsme, že ve dvou podstat-
ných věoech je flmcouzslý náih horší než vaše smlouvy s uvedenými súty.

1. Francie vám nezaručuje okamžitou automatickou pomoc. A přece pro
ČSR je právě závazek okamžité pomoti nezp)qý. Pro SSSR to není tak důle-
žité, my můžeme v případě přepadení ustoupit na sta kilometrů a potom zahá-
jit násmp, ale pro vás znamená již 30 kilometrů nebezpečně mnoho, při málém
rozsahu  vašeho  území.  Ve  vašich  smlouvách  s  SSSR, Jugoslávií,  Polskem
klauziile o okamžité pomck=i je; proč má být vaše smlouva s Francií horší?

2. Francouzslý návrh omezuje pomoc Francie jen pro případ, že b]me by-
li napadeni Německem. Nezaručuje vám však pomoci pm případ, že Py vás
mpadl někóerý spQjene€ Německa, satent. Je přeoe možné, že by vás napadli
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Mad.aři nebo Rakousko, ale v tom případě by vám Francie nebyla vázána při-
spět na pomoc. Mějte na paměti, že Francie již jednou nedostála své spoje-
necké povinnosti.

Vláda SSSR nemá úmyslu radit vám, abyste neúavíran smlouvy s Fran-
cií, áLe neradí vám uzavírat smlouvu horší než jsou vaše smlouvy s Jugoslávií
a Polskem.

Generalissimus Stann pokračoval: „V naší smlouvě s AngH (smlouva je na
dvacetlet,t.j.dor.1962)jeklauzule.žeAngliejenámpovinnapomáhatokamžitě
a také nejen proti Německu. ále i proti satelitům. Naproti tomu naše smlouva s
Franciíobsahujesiceklaimliookarnžitépomcx3i,álenenítamklauzuleopom«i
protisatelitům."GeneralissimusStalindodal:,.Tojsmeopomenulivefrmcouzské
smlouvě (eto my proževáli). Stalo se to tím, že srnlouva s Francií nebyla pro nás
ták závažná. My jsme smlouvou vlastně chtěli povznésti Francii."

mu#*:Múmv##m*#je=:tňqká;Í:čěegĚ:sťo=modkL:t=á:á::byoFSŽ
cie dála více než poskytla SSSR. Velvyslanec Dejean navrhoval, aby výměnoii
dopisů bylo dohodnuto, že rozšíři-li v budoucnosti Francie své závazky v po-
měru k SSSR. doznají i vzájemné závazlqr československo-francouzské auto-
matické rozšíření.

Generalissimus Stalín i ministr Molotov uvedn: ze strany Anglie vyšla
iniciativa. aby se sovětsko-britská smlouva o přátelství prodloužila na padesát
let. Sovětská vláda je k tomu cx3hotna. ale žádá, aby se zlepšily některé články,
kteté smlouvu oslabují. Bevin za své návštěvy v Moskvě nenamítal nic proti
tomu. ale když se zahájilo jednání, ukázalo se, že britské návrhy vlastně smlouw
Fx]stamě zhoršují. Britsů nový ná]ni chce totiž ze smloiwy odstranit klauzuli
o okamžité pomoci i o pomoci proti saoelitům Němedca. Vláda SSSR rozhodně
ovšem trvá na tom, aby smlouva v těchto bodech zůstala nedotčena, a nad to
ještě žádá doplnění smlouvy touto klaLizulí:

„Obě strany se neúčastní v koáLicích namířených proti jedné ze smluv-
ních stran, áLe nezúčastní se ani 'v dejstvijach ni meroprijatijach napravlenych
priamo ili kosvemo' proti jedné ze smluvních stran." Britská vláda s touto
klauzulí nesouhlasí. Z těchto důvodů se zatim v jednání nepokračuje.

Předseda vlády Gottwald se tázal, soudí-li genemlissimus Stalin, že by
podpisfrancouzskésmlouvyznašístranymohlnějakpůsobitnapříkladnajed-
nání britsko-sovětská. Generalissimus Stalin řekl: Xdybyste podepsali smlou-
vu, jistě by to Špatně působilo na tato jednání."
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3) Věci hospodářské
V závěru předseda vlády Gottwald pzDmluvil o otázkách hospodářských.
1. V Moskvě je n)mí delegace našich dbomíků Železničních. Podle loň-

ského jednání jsme soudfli, že tak řečené „trofejnoe železnodorožnoe"  (vago-
ny) je naším majetkem, ále zjistili jsme, že SSSR pokládá tyto věci za svůj
majetek.

Předseda vlády Gottwald žádal, aby nám vláda v SSSR v tomto směru
pomohla. Generalissimus Stalin řekl, že by bylo třeba. aby naši delegáti prio-
mluvili s ministrem železnic a podali mu podrobnou zápisku o požadavcích
českosloverLských.

2.  Předseda  vlády  infomoval  generalissima  Stalina o  věcech  maďar-
ských.  Zdůraznil.  že  Mad'áři sabotov'di dohodu o  transferu  a že ji sabotují
i nyní. dovolávajíce se toho. že dohodu uzavřel Gyóngyósi.  Generalíssimus
Stalin řekl. že je nyní v Mad'arsku lepší vláda. ale předseda vlády Gottwald
odpověděl, že i tato vláda sabotuje dohodu o transferu. Poznamenal. že to uvá-
dí jen pro infomaci generalíssima Stálina.

3. Předseda vlády Gottwald se dále zmínil o našich intemovaných a o ro-
dinách Svobodových vojáků. Generalissims Stalin řekl, že je třeba, aby se zá-
piskou upozomilo na qrto věci.

Návštěva skončfla v 24.30 hod.

SÚ.A,. !Í!!/.FSČ, f:  03110,  sv.  3,  inw. j.12 -neověřený  strojopisrtý  opis  zázrumu
z jednári 10 s.

44
1947,10. červenec, 8,00 hod., Praha. -V. Clementis čs. velwslanám v Londý-
ně a v Pařižt Pra;vděpodobná změm stanoviskcL československé vlády k účasti
na pařížské ko"f íereru:í
Tajné. Ihned.

Kratcx3hvílovi a Noskovi.
Vdůsledkusituace,jakásevytvofilaodmítnutimúčastivšechnašichspqjenců
na pařížské konferencí, bude se naše vláda dnes znovu zabývat naší účastí.
Změna stanoviska pravděpodobná. Zatím jen pio Tebe. Definitivní informaci
po nrinisterské radě.

Clementis

taj.dTrTeieí#eL:en#:!ťH?jvd:°Č:iÉka"P.Stát.új.ClementÉejehoosobním
Ar.fhiv FMZ]/, telegramy odgsbné 1947, č. odd. 8 2257-S8 -strojopis textu odesh-
ného telegramu s kartcelářskou poznámkobL 1 s.
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45
1947,10. červenec,17,30 hod., Moskva. -Čs. velvyslamectri v Moskvě minis-
terstvu zahraiaičníuh věá ČSR Výměna telegramů mezi čs. delegaái v Moskvě
a MZV ČSR o průběhu jednÁrú čs. vlády.

Záznam.

Dne 10. července t.r. v 17,30 hod. telefonicky dává p. Šimandl z radioústředny
na vědomí telegram in claris z Moskvy tohoto znění:

„Telefonické  spQjeni  nefunguje,  telegrafujte  ihned  podrobnou  zprávu
o usnesení vlády a sdělte text komuniké a notifikace velvyslancům. Gottwald
- Masaryk -Kašpárek."

Ihned bylo telefonicky požádáno ddělení 8, aby dalo ještě při právě bě-
žící relaci Moskvě jako odpověď tuto depeši:

Velvyslanectví ČSR Moskva
Pro delegaci. Vláda dosud zasedá. Rozhodnutí sdělíme neprodleně.

Žourek
Sdělení pro odd. 8:
Znění depeše bylo telefonicky nadiktováno p. majom Plonerovi.

Vláda se dosud radí o texm komuniké pzo veřejnost. Vzhledem k tomuto zdr-
žení, které v době zašifrování depeše nebylo předvídáno, bylo odevzdání výše
uvedené nóty odloženo na dobu mezi 21. a 22 hcxl. zdejšího času. Oznámíme,
jakmile nóty budou odevzdány, a sdělírie zároveň text komuniké in claris.
10.7.47. 20,45                                                                                                                     cl.

ArchiN FMZV,  telegramy odeslůmé  1947,  č. od.  8 2265lMoskva 243 -strojopisný
přepis přijaíého tehgramu a textu odeslaného telegramu s karicelářskou poznámkou
a podpisem zpracovatele ria průyodz€Ím spisovém lisaL 2 s.

46
1947,  10. červenec,  18,30 hod., LondýrL -Čs. vel:iv)slanec v Lond;ýně V. Cle-
mentisovi Obo[w britské vlády z možných požadawků čs. delegace na pařížské
konfierenct
Došlo:  10.7.47 v 18,50 h.
Referent: Dr. Šťastná, 10.7.47 v 19,30 h.
Ihned.

Pro pana státního tajemníka dr. Clementise
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Velvyslanectví se dozvědělo z důvěryhodného pramene, že Bevin není
nadšen přítomnosti československé delegace v Paříži. Obává se, že českoslo-
venská delegace by mohla postavit v průběhu jednáni požadavek, aby hospo-
dářská rekonstmkce států sousedících s Německem měla přednost před rekon-
strukcí Německa, zvlášt' v Poruří. Be`tin se obává. Že v tom případě francouz-
ská vláda by se dostala do veleobtížné situace, nebot' za předpokladu, že věci
by byla dána publicita, francouzské Veřejné mínění by nesneslo, aby francouz-
ská vláda takoiý československý požadavek nepodpoiovala. Přijetí tohoto po-
žadavku je zcela vyloučené, ježto Američamé řekli jasně, že rychlé vybudování
průmyslu v Poruří, zvláště ocelářského, chemického a obnovení uhelných dolů
je nezbytnou podmínkou celé věci. Mezi britskou a USA vládou je dohoda
o pralrickém provádění Marshallova plánu. Má být zřízen jeden nebo několik
Boardů podobně jako za války, kdy tyto Boardy rozdělovaly produkty mezi
jednotfivé státy. Tento Board byl za války trojčlenný, americko-kanadsko-brit-
slý a stejně tak Board, který bude rozdělovat produkty států, které se přihlásily
k  Marshallovu plánu, bude rovněž trojčlenný a bude  tvořen AngH,  Francií
a USA.

Z toho plyne, že státy, které se pfihlásily k účasti na hospodářské účasti
Evropy, mají sdělit, čím mohou k rekonstnikci přispět a jaké jsou jejich poža-
davky pro vlastní rekonstrukci, ale nebudou, s výjimkou tří jmenovaných stá-
tů. mít vliv na skutečné rozdělování. Bez splnění této podmínlqr není naděje,
že by USA kongies pomcx3 Eviopě odhlasoval.

Britská vláda má vellý zájem, aby jednání o Marshauově plánu proběhlo
hladce a rychle, ježto jejich dolarová zásoba je téměř vyčerpána. Bevin bude
se pokoušet, aby celá věc byla reaLizována před koncem roku. Z USA mu ale
nebyla dána velká naděje, že by plán mohl být uskutečněn tak rychle. Jestli
Marshdlův plán ztroskotá, nebo nebude uskutečněn nejpozději v břemu 1948,
přestává britskou vládu zajímat a taóo se bude ucházet o druhou půjčku v USA.
V této souvislosti je ale obava, že rožhodnutí požádat USA o novou půjčku,
povede k mzbiti dnešní britské vlády. Odpor proti druhé půjčce z USA by byl
velmi silný. Jednak mezi levým křídlem Labour Parqr (ve vládě je proti ní Be-
vin, Shinwen, Strachey), jednak u kňdla konzervativní strany, kterě chce sle-
do"t politiku ňšských preferencí a v důsledku toho by muselo dojít k vytvo-
ření koaliční vlády, v níž by byli Atdee, Morrison, Dalton, Bevin, Eden, Mac-
mman. Stanley.

Navrhuji, aby vláda nezvrátila usnesení o účasti v Paříži, abychom tam
Šli a hájili stanovisko, jehož se Be`rin obává, t.j.. že jako sousedé Německa a
obětijehoagresepokládámezanapfostonumé,abyrekonstrukcestátůNěmec-
kem poškozených měla přednost pžed rekonstnikcí Německa.
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Podle pověstí chtějí Američané zvýšit výrobu oceli v Pomří na 13 milio-
nů tun iiočně. Němeclý průmysl by byl financován soukromým americlým ka-
pitálem a fomálně řízen německmi trustees. Bevin se bojí, že toto bude ne-
přijatelné Framcii.

Navrhuji, aby náš ev. odchod z Paříže byl motivován, mezi jiným, pouka-
zem na ztroskotání jednání o kompenzace v Anglii, což musíme interpretovat
j ako neochotu politicky uznat naše znárodnění.

Kratcx3hvíl

gůehgírvm#%ú;%agrnuT#pyro%%#]7#p]o8ff/ír7oií%u°jp°%Š%f)e.P2És.d°š'éh°

47
1947,10. červenec,18,00, Paříž. -Čs. velyyslmec v Pařííži předsedrictvu vlá-
dy ČSR lnf íormace ministra výživ V. Mo[Jera o nepříizriých důsledďich even-
tuál7ú z:měny rozhodnutii o čs. účasti m paňžské konfierenci.

Došlo:  10.7.47 v 19 h.
Refemnt: Ploner, 10.7.47 v 19.45 h.

Předsednictvu vlády od p. ministra Majera.
Po oznámení, že Polsko stejně jako Bulharsko, Rumunsko a Jugoslávie nepři-
j alo anglo-framcoužské pozvání na konferenci evropské hospodářské spoluprá-
ce svolané do Paříže na 12. červenec, je v Paříži s velkým zájmem očekáváno,

:?n=čiriíŤigslí:v=keo,,e#kriáÉm:,ře±d±ů:fi#eěnsok=#l:ád::emk=fneó
(bylo to velmi výmmě komentováno tiskem), domnívám se, že n]mí by bylo
velmi těžké toto rožhodnutí měniti, jiné rozhodnuti by nutně působilo krajně
nepříznivě piro nás. Delegace musí ovšem dostat včas přesné instrukce. Majer.

Nosek

Archiv  FMZW,  telegrain;y  došlé  1_94?,  č.  186618147  -  strojopisn:ý  přepis  došlěho
telegramu s podpisem q?nLcova3eh. 2 s.
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48
1947, 10. červe"2c, 19,45 hod.. Lond:ýp -Čs. velyysíaiiec v Londýně V. Clemen-
tisovi Stariovtsko E. Bevim k účasti Českosloveriska f'ta pařížské korfierenci.

Došlo:  10.7.47 ve 20 h.
Referent: Dr. Šťasmá.. 10.7.47 ve 20.30 h.
Ihned.

Pro pana státního tajemníka dr. Clementise
Na královské  Garden Parfy mi Bevin právě vy:i.ádřil svou radost nad  účasti
Československa v Paříži  a naději,  Že  rozhodnutí  nebude  změněno.  Požádal
mne, ježto oficiálně tak nemůže učinit, abych poděkovd prezidentovi za toto
rozhodnutí  vlády.  Soudím,  že  toto  také  mluví proti náhlému odvolání  naší
účasti, které by bylo uváděno v souvislost s jednáním v Moskvě. Na rozboru
situace a mém návrhu dalšího postupu, jak podán v mém čísle 1940L, se nic
nemění.

Krat«hvíl
Afchi;w FMZV, _telegrain:y doš!é 1947, č.186718147 -strojopisrtý přepis došlého tele-
grarnu s parafiou zpracovaiele. 1 s.
1   Zde dok. č. 46.

49
19??, 10. červe.nec, 12,00-20,50 hod., Praha -Zápis z 96. mimořádné a to[jné
schůze vlády ČSR.

Zápis 96. (mimořádné a tajné) schůze vlády, konané dne 10. července 1947
o 12. hodině v budově úřadu předsednictva vlády

Přítomni a omluveni podle prezenční listiny. Z úňedníků byfi přítomni s. š. 8.
Červíček, dr. V. Bemášek a dr. F. Plachý.

Úřadující náměstek předsedy vlády V. Šioolý záhajuje schůzi ve  12.55
hod. a sděluje. že schůze byla svolána na žádost předsedy vlády Kl. Gottwalda,

gtiEĚs#ods]ťv=mvkčétimT#]í„ky„Íhphffk:k;:beymv:#o#"ťE:vťřů#ť
Prohlašuje zároveň schůzi za tajnou.
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Pozvání na pařížskou konferenci o Marshallově plánu

NáměstekpředsedyvládyV.ŠirolýŽádástátníhotajemníkavministerstvuza-
hraničních věcí, aby podd vládě o věci zprávu.

Stámí tajemník dr. Vl. aementis sděluje, že v časných ramích hodinách by-
la z Moskvy avizována naléhaiú depeše naší delegace, kteri později o 7. hodině
došla do miniseerstva zahraničních věcí a která je podepsána pžedsedou vlády
Kl. Gottwaldem, ministrem zahraničních věcí J. Masarykem a ministrem spra-
vedlnosti dr. P. Drtinou. Bylo předem výslovně zdůraměno, Že je souhlasným
projevem vŠ®h tří členů delegace. Státní tajemník čte tuto depeši, jejíž text
tvoři přílohu A tohoto zápi§u. Dodává k depeši. že ihned po jejím přečtení po-
žádal souhlasně s úřadujícím náměstkem vlády V. Širokým o přijetí u prezi-
denta Tepublilqr v Sezimově Ústí. Zde hovořili s prezidentem repubHlqr o věci,
pfi čemž je prezident republiky zplnomcx}nil,  aby prohlásfli ve vládě, že po
tomto jasném stanovisku Sovětského svazu nepodléhá vůbec diskusi otázka,
zda má vláda účast na pařížské konferenci odvolati či neodvolati. Je zcela jas-
né. Že je třeba účast na konferenci odvolati. Stámí tajemník navrhuje, aby ho
vláda zmocnila, aby dnes ve 14.30 hod., na kteroužto hodinu pozval velvyslan~
ce Nicholse a Dejeana do Sezimova Ústi, odevzdal každému z nich nótu toho-
to znění:
„Pane velvyslamče,
navazuje na nótu ze dne 7. července 1947, č. 144836/A/47, kterou Vám pan
minístr zahraničních věcí oznámil usnesení pžedsednictva československé vl á-
dy o účasti Československé rqpubliky na pařížské konfeienci pro evropskou
hospodářskou součinnost, kladu si za čest omámiti Vám toto:

Skutečnost, že řada států, s nimíž je Českoslownská republika v úzkých
hospodářských a politických stytich, spočívajících na smluvních závazcích,
jakož i téměř všechny státy střední a východní Evropy se pařížské konference
neúčastní, vytvoHla novou situaci, kóeri vedla československou vládu k tomu,
aby se touto otázkou zmovu zabývda ve schůzi konané dnešního dne, aby revi-
dovalasvépůvodníusneseníarozhodla.žeseČeskoslwenskozmíněnékonfe-
mnce nezúčasmí.

Račte přijmouti, pane velvyslanče, ujištění mé nqjhlqbši úcty."

Státní tajemník považuje za numé, aby dodd ještě toto vysvětlení: Pro ne-
moc nezúčastnil se v pátek dne 4. července 1947 schůze vlády, v níž bylo zá-
sadně usneseno pfijmouti po2wání britské a ffancouzské vlády k účasti na pa-
Hžské konferenci. Byl přítomen jenom jednání předsednictva vlády v pondělí
dne 7. července 1947. Dal tehdy v úvahu, zda mají býti velvyslanci britský
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afrancouzspvyrozměniorozhodnutinašívládyihned,čizdasemávyčkati
do posledního dne, stanoveného pro rozhodnuti o účasti na konferenci. t.j. do
9. července 1947. Očekával, že předseda vlády bude v té době již v Moskvě
abudemejižinfomovániostanoviskuSovětskéhosvazukúčastinašírepub-
líky na konferenci. Předsedníctvo vlády rozhodlo však, že se mají velvyslanci
vyrozuměti o naší účasti na pařížské konferenci ihned.  Vzhledem k tomuto
rozhodnutí připravil text řeči pro našeho velvyslance v Paříži, v níž chtěl ve
třech bodech fomulovati naše výhrady, za jalých se konference zúčastníme.
Zejménamělobýtizdůra2měno.žeeventuálníúčastNěmeckanakonferenciby
znamenala  náš  cxlchod  z  konference.  Státní  tajemník  podotýká,  že  nena-
svědčuje nic tomu, že by takovéto naší žádosti mohlo býti vyhověno. Depeše
z Moskvy řeší tuto nepříjemnou situaci. do níž bychom se dostali jako izolo-
vaný účastník konference. Státní tajemník poukazuje na komentáře cizích no-
vinavyslovujepřesvědčení,žesvojíúčastinakonferencibychomsepostavili
protinašimspojencům.Uznáváovšem,Žesedostávámedonepříjemnésituace
tím,žedodatečněodvolávám.esvcj.iiíěaLstnakonferenci.Státnítajemníkprosí,
aby-v-iádase.úsneslajednomyslněpodlenávrhuoznámenéhopředsedouvlády,
s nímž souhlasí také prezident republiky. Naše delegace v Moskvě čeká na od-
pověď vlády ještě dnes odpoledne.

NáměstekpředsedyvládyV.Širokýžádápňtomnéčlenyvlády,abysdě-
1ili ve věci své stanovisko.

Minístrpmf.dr.J.Stránsýčinínejprvedotaz,nakterouhodinubylípo-
2wáni britský a fmcouzsp velvyslanec.  Státní  tajemník dr.  W.  aementis
sděluje,ženai&3hodinutipoledne.Ministrprof.dr.J.Stránspsetážedále,
dokdy přesně odpoledne má býti sdělena odpověd' naší delegaci do Moskvy.
Státní tajemník dr. VT. Clementis vysvětiuje, že žádná přesná hodina nebyla
určena,nýbržžebyloŽádánopouze,abyodpověďbylazaslánaodpoledne.Mi-
ristrprof.dr.J.Stránspnavrhuje,abyschůzebylanakrátkoudobupřenišena.
abyčlenovévládysemohlipňedrozhodnutímověciporaditi.Knávrhusepři-

:T.#ůťt:upsmídyr.m€a;mL#kkeeďí,sdíusjeÉntpmmo#r:pťř:.EE:T:
Ministr pmf. dr. J. Stránsp soudí, že odpolednem lze rozuměti nepochybně
dobudo20.hodiny,takžebybylojemmtřeba,abystátnítajemníkdr.Vl.Cle-
mentisoddálilpřijetíbritskéhoafrancouzskéhovelvyslance.Takéministrlng.
J. Kopecký je pro to, aby schůze byla přerušena.

Ministr dr. M. Franek činí dotaz na státního tajemníka dr. Vl. aementise.
kteréstátysepřihlásilyzávaznějakoúčastnícipařížskékonferenceakterévý-
sloměúčastodmítly.NáměstekV.Širokýžádáčlenyvlády,abypředneslisvé
dotazy,  na které by státní  tajemník pak  najednou odpověděl.  Mínistr prof.
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dr. J. Stránslý přál by si, aby byla zjištěna tato věc: kdo je odpověden za to.
že nás v Moskvě obviňují. že jsme vykročili ze slovanské fronty? Táže se, jak
je možné, Že ani předseda vlády ani ministerswo zahraničních věcí si nevy-
žádali  před  rozhodnutím  o  naší  účasti  na  pařížské  konferenci  stanovisko
Sovětského svazu. Ministr připomíná. že při návštěvě polské delegace v Praze
jsme zjišťovali stanovisko Poláků k účasti na pařížské konferenci. Považuje za
nepochopitelné. jak mohlo dojíti k nynější situaci. Náměstek předsedy vlády
Zd.Fierlingervysvěduje,ženedorozuměníjeveonižesovětslýchargéd'affaires
Bodrov asi Špamě tlumočil stanovisko sovětské vlády ministru J. Masarykovi.
Podotýká, že ve schůzi předsednictva vlády, která se konaLa dne 7. července
1947, sdělil ministr J. Masaryk obsah nóty, kterou vláda SSSR infomovala
ministerstvo zahraničních věcí o odchodu SSSR z porady tří zahraničních mi-
nistrů v Paříži. Tehdy Bodrov - podle prohlášení ministra J. Masaryka - řekl,
že v nótě, kterou odevzdává, není žádné insmkce, aby Československá repub-
lika se nezúčastnila pařížské konference o Marshauově plánu. Náměstek před-
sedy vlády dr. P. Zenkl nepovažuje i po tomto sdělení věc za jasnou. Sám se
zmiňuj.e o jednání vlády ve schůzi, konané v páoek dne 4. července 1947, o účasti
na pařížské konferenci. Tehdy se vůbec nemluvilo o nótě M. F. Bodrova. Ná-
městek  Zd.  Fierlinger podotýká.  Že  nóta.  kterou odevzdal  sovětsý chargé
d'affaires  Bodrov, je teprve ze dne 6. července  1947  a že byla odevzdána
teprve  po  zmíněné  schůzi  vlády.  Obsah  nóty  byl  však  znám  před  schůzí
předsednictva vlády, konané v pondělí dne 7. července 1947, které se však ná-
městek dr. P. Zenkl nezúčastnil. Státní tajemník dr. U. Clementis podotýká,
že nótu odevzdd sovětslý chargé d'affiims Bodrov ministm J. Masarykovi
v neděli dne 6. července 1947. Ministr prof. dr. J. Stránsý podotýká, že vše,
co slyšel, nevysvětluje ještě jeho dotaz. Stámí tajemník dr. W. Clementis chce
doplniti údaje náměstka Zd. Fierlíngera tím, že pfi odevzdání nóty sovětské
vlády dne  6.  července  1947  tázal  se  miristr J.  Masaryk  výslovně  chargé
d'affaires Bodrova, zda nóta obsáhuje zmínku o konferenci, která se má konati
dne 12. července  1947 v Paříži.  Chargé d'affaires Bodrov opakoval ffikráte
mirismi J. Masarykovi, že o účasti na konferenci 12. července 1947 se v nótě
nemluví a že v tom směm nemá žádných instn]kcí. Jak dodatečně sdělfl mi-
nistr J. Masaryk státnímu taj.emníkovi. nečetl ministr J. Masaryk v přítomnosti
Bodrova tuto nótu. když podotkl, že nemá u sebe brýle. Státní tajemník čte
tento záznam ministra J. Masaryka o mzmluvě §e sovětslým chargé d' affaires
BodrDvem ze dne 6. července 1947:

„Dnes v s hodin ráno dosta`ril se sovětský chargé d'affaires Bodrov a při-
nesl aide-mémoire sovětské vlády vysvětiující příčiny odchodu Molotovova
z PaHže. Ústně dodal: 'Sovětská vláda vidí v proporici anglcpfrancouzsl(é ne-
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bezpečí vměšování se do "itřní ekonomie evropských států pomocí dolarů
a chce, aby její stanovisko bylo známo jejím spqg.encům. 0 účasti na konfe-
renci 12. t.m. se ve spise nemluví a sovětská vláda se k tomu nevyjadmje. Ne-
ní vyloučeno, že pro vás i jiné bude třeba na konferenci jít, ovšem za před-
pokladu, že nebude vměšování do vnitřních věcí. To však řikám soukromě. '

[Třikrát]a opakoval. že o účasti na konferenci  12. t.m. se nemluví a že
v tom směru nemá žádných instrukcí."

Státní tajemník podotýká, že právě tato skutečnost byla rozhodná, že se
nevyčkdo do 9. července  1947 se sdělením o účasti Československa na pa-
řížské konferenci. Na žádost některých členů vlády, aby byl přečten doslovný
text nóty, iesp. aide-mémoire sovětské vlády, čte státní tajemník tento text,
kterýjepřeklademzmíněnénóty.[...]L

Náměstek V. Širolý Žádá stámího tajemníka dr. Vl. Clementise, aby od-
pověděl ještě na dotaz ministra dr. M. Franka o tom, které z evropslých států
pfijaly  pozvání  na  konferenci  a  které  výslovně  odmítly.  Státní  tajemník
dr. V1. Clementis podotýká. Že ze států Východní a Střední Evropy se konfe-
rence nezúčastní nikdo. Nemá jasno jenom o konečném stanovisku Maďarska.
Pokud jde o ostatní státy, přislíbilo účast Norsko podmíněně, t.j. s výhradou,
že s  účastí  bude  souhlasiti  parlament. Švédsko se přihlásilo,  za to odmítio
účast Fiiisko, zesp. vydalo zatím álespoň zprivu, že odmítne.

krib:*giLr°.frid:íZ;iNiy.oťnýei°=e?Eiáke#oai?iíá?govžaýmkeŤ:nú
položil ministr prof. dr. J. Sdúský, t.j. kdo zavinil dnešní situaci, nemá s věcí
co dělat. Je 2mámo  stanovisko prezidenta republilqr. Jemu jako zkušenému
stámíkovi je situace zcela jasná. Vláda zná také prQjev předsedy vlády i stano-
visko našeho hlavního spqjence. Odddováním rozhodnutí by se podle řečníka
situaoe jenom zhoršila. Vystoupíme-1i „pořádně" , pak je to nejlepší výsledek.
0 vině či nevině může rozhodnouti komise, kterou může vláda určiti. Ministr
prof. dr. J. Sdúnslý souhlasí s tím, že vláda nemusí zkoumati ihned, kdo zavi-
níl dnešní situaci, trvá všák na tom. aby schůze byla přerušena, aby se mohl
poraditi s činiteli své strany. Ministr prof. dr. Zd. Nejedlý poukazuje na to, že
snad něco znamená slovo prezidenta republiky. Ministr prof. dr. J. Stránský
trvá však přesto na svém návrhu Ministr lng. J. Kopeclý podoýká, že se v za-
stoupení náměstka msgre dr. J. Šrámka zúčasmil schůze předsednictva vlády
dne 7. července 1947, v níž byla čtena nóta odevzdaná chargé d'affáires Bod-
rovem. Ůčastníti schůze měli po prohlášení minism J. Masaryka dojem, že
sovětská vláda -álespoň podle soukromého prohlášení chargé d' affaíres Bod-
rova - nemá zásadních námitek proti naší účasti na konferenci v Paříži. Ze-
jména bylo důležité. kd)É Bodrov třikrát opakoval. že o účasti na konferenci
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se v nótě sovětské vlády nemluví a že v tom směru nemá žádných instrukcí.
Ministr lng. J. Kopeclý se tehdy domníval. Že to Bodrov řekl na podkladě in-
strukcí sovětské vlády. Ministr infomací V. Kopeclý je toho názoru, že konec
nóty je velmi jasný a Že i z ceLého znění nóty plyne, že Sovětslý svaz nedo-
poručuje naši účast na pařížské konferenci. Náměstek Zd. Fierlinger považuje
za neužitečné diskutovati o tom. co bylo. Stává se v diplomacii. že zástupce
cizího státu přinese nótu a dá k ní úsmi výklad, při čemž může býti tento vý-
klad nesprávně chápán. Ministr J. Masaryk měl po rozhovoru s Bodrovem do-
jem, Že Československá repubuka se může pařížské konference zúčastniti. Ji-
nak prohlašuje řečník, že souhlasí se stanoviskem. které oznámil z Moskvy
předseda vlády. Je to ovšem nepříjemná situ-ace. že nyní odvoláme účast na
konferenci. Náměstek dr. P. Zenkl, reaguje na prQjev ministra prof. dr. Zd. Ne-
jedlého, Že slovo prezidenta repubfiky něco znamená, soudí, že je třeba dbáti
při pmjednávání věcí ve schůzích vlády jednotné metody. V posledni schůzi
vlády dne 4. července 1947 bylo všem členům vlády známo zcela jasné míněni
prezidenta republílqr,  které se odchylovalo od řešení, s  nímž měla projeviti
vláda souhlas. a přesto se o věci diskutovdo. Nebylo by proto na místě. aby
nyní se vláda v opačném případě diskuse zdržela. Náměstek připominá. že Šlo
o stanovisko prezidema republilqr v otázce polského konzulátu v Ostravě, kde
prezident republilqr jenom s ohledem, aby nedesavuovd vládu. udělil exequa-
tur polskému konzdu a souhlasfl s tim. abr sídlem kmzulátu byla Ostrava. Jak
se  ukázalo,  Pyl  při  eom  prezident  republilqr mystifikován.  Státní  tajemník
dr. VT. Clementis  chce  korigovati  poněkud  sdělení,  které  učínil  ve  schůzi
vlády dne 4. července 1947 generální selmtář minis€erstva zahraničních věcí
velvyslanec Heidrich. Státní tajemník podotýká. že dne 28. června 1945, když
nastupováL svůj ůřad polslý vyslanec v Praze Wierblowski, učinil dotaz, zda

:gLd:#o°#;:ye#ekkťé:#:ťnzú:tvb;LS:b::.wZ:.úúhEg.žkp°vn:CÉSÉ:a#
zahraníčních věcí však „z nešikomosti"  napsal polskému vyslanectví odpo-
věď začínajíti slovy, že „vLáda souhlasí" . Je ovšem samozřejmé a také minis-
terstvo zahraničních věcí nikdy netvrdilo, že by o této otázce došlo k fomál-
nímu usnesení vlády.  Slov  „vláda souhlasí"  bylo  užito jenom  v obvyklém
smyslu, jedná-U ministr za vládu. Kd)É později nedošlo k dohodě mezi čes-
koslovenskou a polskou delegací v Moskvě, prohlásn státní tajemník polské
delegaci, že polslý konzulát v Osmavě nebude. Teprve po podepsání přátelské
smlouvy s Polskem ve Varšawě příšla zmovu v ůvahu otázka udělení exequatur
pro polského konzula. Preziden( republilqr byl infomován, že předseda vlády
Kl. Gottwdd. ministr J. Masaryk a stámí tajemník dr. VT. Clementis prohlásili
ve Varšawě, že souhlasí. aby polský konzulát byl zHzen v Ostravě. Náměstek
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dr. P. Zenkl k tomu podotýká, Že toto sdělení je pro něho novinkou, nebot' o ta-
kovémto prohlášení nečetl v protokole o schůzi vlády, v níž bylo referováno
o průběhu porad československé delegace ve Varšavě a o výsledku jednání,
ani slova. Pokud jde o odvolání naší účasti na pařížské konferenci, prohlašuje
náměstek. že se tento lcrok musí dobře uvážit. Mínistr V. Kopeclý je pro to,
aby vláda bez váhání se ztotožnila se stanoviskem Moskvy. Ministr prof . dr.
A. Procházka pmhlašuje, že se vytvořila zcela nová situace. o níž se nemohl
dosud poradit s vedoucími představitefi své strany.

Ze schů2e se vzdaluje náměstek V. Široký. nebot' volá telefonicky česko-
sloverBká delegace z Moskvy. Schůzi předsedá zatím náměstek dr. P. Zenkl.
Státní tajemník dr. Vl. Clementis má dotaz, zda může pozvati britského a fran-
couzského velvyslance alespoň na 16. hodinu, když do i/2 3 hod. dpoledne
patmě vláda o věci ještě nemzhodne. Náměstek dr. P. Zenld se táže, kam stát-
ní tajemník pozval oba velvyslance, [.j. zda do Sezimova Ústí, jak již sdělil, či
snad  do  ministerstva zahraničních  věcí.  Státní  tajemník prohlašuje,  že  vel-
vyslanci byli pozváni do ministerstva zahraničních věcí a Že jeho dřívější pro-
hlášení bylo přeřeknutim. Do schůze se vrací náměstek V. Širolý a sděluje, že
předseda  vlády  urgLije  výsledek  jednání  vlády.   Československá  delegace
v Moskvě očekává odpověd' v 16 hodin. Náměstek podotýká j.eště, že bude tře-
ba připraviti komuniké pro tisk. Náměstek dr. P. Zenkl se dotazuje, zda před-
seda vlády se zmíníl ve svém hovoru o tom, konaly-li se již porady stran naší
spqg.enecké smlouvy s Francií. Náměstek V. Širolý podotýká. že předseda vlá-
dy neučiril o tomto tématu žádnou zrnínku. Ministr. A. Zmrhd je toho názoru,
že pžemšení schůze vlády je zbytečné, nebot' vláda i po přerušení může roz-
h°dnftuiJ:nú?kmvTJ;#2ýTdsá?ay:iuiovatiotom,zdasthůzemábýipřmšena

a konstatuje. že většina je pro přerušení schůze. Náměstek přemšuje schůzi ve
13.50 hod. a oznamuje, že vláda bude pokračovati v jednání ve 14.30 hod.

Náměstek V.  Širolý zahajuje  po přestávce schůzi vlády v  15.50  hod.
a uděluje slovo ministru prof. dr. J. Stránskému

Ministr prof. dr. J. Stránský soudí, Že je třeba důkladně uvážit věc. Nejde
o (o, zda po sovětském vžkazu máme či nemáme konferenci obeslati. Otázkou
je jenom. jak se má věc likvidovat a co se má odpovědět velvyslancům. Návrh
nóty, který přečetl státní tajemník dr. Vl. Clementis, není minístroví pfijatelný.
Ministr soudí, že nikdo z řečníků, kteři k věci promluvm, nevycházel z toho,
co má býti východiskem. Československá vláda učinila jednomyslné usnesení
o účasti na pařížské konferenci za předsednict`ri svého předsedy Kl. Gottwal-
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da. Nyní bylo toto usnesení podrobeno ze sovětské strany přísné kritice. Je-li
tato kritika správná, pak je třeba. aby se vláda ospravedlnila. Jde o to, učinila-
li něco. co by mělo za následek utvoření dvou bloků. z nich pak jednoho proti-
sovětského, čímž by byl izolován Sovětslý svaz „vidinou úvěrů". Řečník se
domnívá. že toto obvinění je nespravedlivé. Československá vláda nic tako-
vého neudělála. a to ze dvou důvodů:
1. Kdyby se ČeskosloverBká republika zúčastnila pařížské konference, pak by
spolu s ostatními účastníky nemohla tvofiti protisovětslý blok. když o našich
vztazich k Sovětskému svazu nemůže býti pochyb. a
2. je obecně známo, Že jsme se usnesením obeslati konferenci nechtěli anga-
žovat k nějakým závazkům. Podle průběhu konference mohli jsme se dále roz-
hcrinout.

Ministr pokračuje. Že i objektivní správnost toho. co říká, je ověřena dvo-
jím způsobem. Připomíná především rozhovor ministra J. Masaryka s chargé
d'affaímes Bodrovem o sovětské nótě československé vládě. V tom, že sovět-
ský diplomat projevil mínění, Že můžeme obeslati pařížskou konferenci, spat-
řuje ministr důkaz, že z naší strany nejde o čin protisovětský. Další důkaz pro
své tvrzení spatřuje v tom, že k usnesení vlády došlo po odchodu Molotova
z Paříže, při čemž nic nebránilo Sovětskému svazu, aby nás upozomil na své
stanovisko. Při návštěvě polské delegace v Praze netajm se její členové svým
úmyslem zúčastniti se pařížské konfeoence. Dva členové delegace diskutovali
dokonce s ministrem dr. H. Ripkou o společném postupu v Paříži. Ministr se
domnívá, Že když Sovětský svaz dodatečně zaujál k této konferenci jasné sta-
novisko, měl nás okamžitě vyrozumět. Naše delegace jela do Moskvy přede-
vším, aby se poradila o uzavření smlouvy s Francií a nikoliv o pařížské kon-
ferenci® Ministr soudí, že jsme se octi v nemilé situaci. Vláda oznámila veřej-
nosti,  že  vyšle  zástupce  do  Paříže  a  nyní  `pod  cizím  vlivem  mění  své
stanovisko. Při tom Sovětslý svaz ujišťoval nedávno světovou veřejnost, že na
nikoho nečiní nátlak. Nyní je to dak, kdyby Sověty spatřovaly v našem postu-
pu jednání proti spQjenectví. Ministr žádá, aby se věc likvidovala takovým
způsobem, aby bylo zřejmé, že odpovědnost nepadá na nás, jednak za nedů-
stojný postup, když jsme již oznámili světu účast na pařížské konferenci, jed-
nak za škody, které neúčastí mohou vzniknouti a kteié se předem nedají zjistit.
Řečník pňpoušti, že <podezření generalissima Stalina může býti odůvodněno.
Proti této možnosti stojí ovšem možnost opaěná. Ministr spatřuje v odřeknutí
účasti Československé republilqr to. Že se bourá vyhlídka na možnost dorozu-
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sovětském musíme ovšem postupwati tak, jak se sluší na sovětského spQjen-
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ce. Minístr doporučuje, abychom se vyjádřili tak, že jsme neučinili, ani nemí-
nili učiniti nic, co by směřovalo proti Sovětskému svazu, a že od původního.
svého  rozhodnutí  ustupujeme jen  pod  tímto  zomým  úhlem.  Náměstek  dr.
P. Zenkl sděluje, že vychází z předpokladu, že naše delegace v Moskvě vylo-
žila sovětským činitelům všechny příčiny, které nás vedly k přijetí pozvání na
pařížskou konferenci. Tón depeše však přesto v něm budí podezření, zda se
tak opravdu stalo. Náměstek prohlašuje, Že členové vlády musí si býti vědomi
toho, že jsme ve velmi zlé situaci hospodářské a ještě horší nás očekává. Řeč-
ník se táže, co se mohlo státi naší účastí na konfezenci. Buď by byly na konfe-
renci zjištěny politické podmínlqr neslučitelné s naší účastí, pak jsme odešli.
Jinak jsme mohli získati. Řečník jest přesvědčen, že úmysl SpQjených států
amerických „dostati Evropu na nohy" existuje. Je možné, Že výbomě dosáhne-
me splnění dvouletlqr,  avšak dálší důsledlqr se ukáží.  Náměstek polemizuje
s tvrzením státního tajemníka dr. Vl. Clementise o jeho sdělení, jak komentují
cizí noviny naši přihlášku k pařížské konferenci. Pokud náměstek tyto noviny
četl,  ani v jednom listě nebyl spatřován v našem  rozhodnuti kDc)k namířený
proti Sovětskému svazu. „New5 Chionicle" naopak spatřuje v naš,em postupu
krok,  který umožní  spolupráci  Sovětského svazu se Západem.  Rečník  také
upozorňuje na to, že Švédsko a No.rsko  (řečník připouští možnost, že místo
Norska snad Dánsko) prohlásny výslovně, že jednají bez jakéhokoliv nátlaku.
Polský ministr zahraničnich věcí Modzelewski mu na obědě u prezidenta re-
pubtiky výslomě řekl, že jak Polsko,  tak Československo musí udělati vše,
aby se konference zúčastnily. Náměstek prohlašuje zcela rozhodně, že nikdo
není v československé vládě, kdo by byl pmti Sovětskému svazu. Vláda mění
nyní své stanovisko a nemá přitom vůbec možnost lidu o tom říci. Mělo by se
pamatovat na vnitropofiticlý aspekt věci. Vláda by měla učiniti usnesení talc,
aby nedošlo k dezorientaci našeho veřejného mínění.  Řečník nemůže proto
souhlasit s textem nóty, ktezý přečed státní tajemník dr. Vl. Clementis.

Náměstek Zd. Fierlinger se domnívá. že nelze vytýkat Sovětskému svazu,
že nás neuvědomil včas o svém stanovisku. Chargé d'afftires Bodrov nám ne-
mohl říci „Vy tam nejděte". Bylo by to bývalo urážlivé. V postupu Bodrova
spatfije naopak opatmost a takt Sovětského svazu, který sdělfl pouze své sta-
novisko. Nebýti nedorozumění mezi mínistrem J. Masarykem a chargé d 'affai-
res Bodrovem, nebyli bycliom uvědomili velvyslance Noska, aby nás na kon-
ferenci zastupoval. Jde o to. jak se dostati z nynější situace. Tisl: bude o tom
psáti různě. Řečník připoušti, že v mezinárodním tisku budou o tom fantastic-
ké věci. Tomuto tisku to ovšem nevymluvíme. Na druhé straně nebude na kon-
ferenci zastoupena celá střední Evropa. Řečník se domnivá. že jediná možná
cesta je, abychom účast odřekli a prohlásiH, že nechceme na konferenci býti
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sami. Ministr prof. dr. J. Stránslý podotýká k prohlášení náměstka Zd. Fier-
lingera, že stojí-fi na stanovisku, kóeté fomulovd, Že by se měl napřed zeptati
druhých, zda na konfeťenci půjdou. Náměstek Zd. Fierlinger poukazuje na to,
že prezident republíky si přál, dokonce velmi přál, abychom se zúčastnili pa-
řížské konference. Vláda chtěla jeho přání vyhověti. Na jeho přímluvu vláda
i-ozhodla již dne 4. července 1947, že se konfezence zúčastnime. Poláci, pokud
jde o účast na konferenci, byli zprvu téhož názoru jako my. Později při jednání
se Sověty změnili patmě své stanovisko, resp. si s nimi lépe rozuměli.  Mě]i
všák  původně  úmysl  do  Paříže jei  Ministr prof.  dr.  J.  Stránslý  podotýká
ovšem, že v době, kdy se Poláci vriádřili o tom. že chtějí do Paříže. byl Molo-
tov ještě v Paffi. Náměstek Zd. Fiertinger všák soudí, že Modzelewski, který
patmě obdržel tutéž nótu jako my, ji lépe pochopil. Náměstek dr. P. Zenkl se
táže náměstka Zd. Fierlíngera. zda mlu`ril o věci s předsedou vlády Kl. Gott-
waldem před jeho odletem do Moskvy. Náměstek Zd. Fierlinger podotýká, že
o věci mluvil s ním naposledy v předsednictvu vlády. Uvádí dále,'že přáním
světového tisku je odděfit Sovětslý svaz od ostatního světa. Světoiý tisk refe-
ruje nesprávně o tom, jalý byl průběh konference tří zahraničních ministrů
v Paříži. Zahraniční minístři britský i francouzslý nechan 6 dní seděti Molo-

go?ů*#;==Ěííc#íoEn:ueŘri=i;n::Tířfk::szEÉž:ed:ů;.:::Řáá:ť#@::
odvolává na své zkušenosti diplomata a opakuje, že je úmyslem světového
tisku  „poštvati"  veřejné  mínění  proti  Sovětskému  svaztL  hffinistr piof.  dr.
J. Stránslý podoÝká, že tvrzení náměstka Zd. Fierlingera je vybudováno na
tezi, že francouzslý a britslý zahraniční minístři nesdělili něco Molotovovi,
co §ami věděn. Tato teze nemusí ovšem býti správná.

Náměstek Zd. Fierlinger vyslovuje názor, že americlý kongres s většinou
„zepublikánů" by nikdy neschválil plán, jehož účastníkem by byl také Sovět-
slý svaz. „Demokratická" administrativa v USA je si jista. že peníze od kon-
gresu nedostane. Prezident Trman nemá možnost prosaditi v kongresu půjč-
ku Evropě, zúčastní-li se jednání také Sovětský svaz. Jde tedy o neupřímný
postup západních velmocí vůči Souětskému svazu.

Státní tajemník dr. Vl. Clementis má dojem, že ministr prof. dr. J. Strán-
slý nebyl dosti správně interpretoval vzkaz naší delegace z Moskvy. Podoý-
ká, že stanovisko Stalinovo a Molotovovo se nevztahuje na to, že jsme se při-
hlásm, nýbrž na to, kdybychom [setrváLi]a přesto.. že ostatní slovanské státy se
konference nezůčastní. Státní tajemník poukazuje dále, že v komuniké o schů-
zi předsednictva vlády ze dne 7. července 1947 se pravilo, že československá
vláda si musí rezervovat po nových infomacích další postup. Řečník se do-
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mnívá,  Že  vývody jak  mini§tra  prof.  dr.  J.  Stránského.  tak  i  náměstka dr.
P. Zenkla se potírají. Neměníme své stanovisko bez důvodů. Je jasné, že k pů-
vodnímu našemu stanovisku vedla jednalc interpretace Bodrovova rozhovoru
s ministrem J. Masarykem. jednak úmysl Poláků jeti do Paříže. Ještě v pondělí
dne 7. července 1947 byl dojem, že Poláci se konference zúčastní. Nyní jsou
zde nové okohosti a na ně se také odvoláváme. Velmi závažnou skutečností
je. že nemůžeme státi v Paříži izolovaně. Naše pozice by byla zlá. To, že by-
chom byli v Paříži přítomni, by naopak nemohlo změriti charakter konferen-
ce. Řečník vyslovuje názor, že nikdy nebylo již napřed rozhodnuto o věci tak.
jako n]mí v Paříži. Řečník nesouhlasí s náměstkem dr. P. Zenklem, že neudá-
váme věcné důvody. 'I\rrdí, že naopak objektivně konstatujeme v návrhu nóty
skutkoiý stav. Souhlasil by ovšem s tím, aby nóta byla dophěna myšlenkou,
Že naše účast na konferenci by byla vykládána jako politika namířená proti so-

=ěo6mk,:gT%=:uLgí:;ámťi%#g;§[ggdi#ťiájž!tser=%:gjm;:ásťť::=:
terstvu zahraničních věcí dr. Vl. Clementis byli přijati dne 10. července 1947
dopolednepanempiezidentemrepublikynajeholetnímsídlevSezimověÚstí.

Odpoledne konda se mimořádná schůze vlády, která se zabývda účastí
Českoslwenska na pařížské konferenci  o Marshallově podnětu.  Vžhledem

Š#ů:i#,stťamťřĚmĚ:ižťe,ÉskT#"řáč#gláeatvét#níeh=finá:
slých a politických stycích, spočívajících na smluvních závazcích, zejména
všechny státy slovanské a jiné stáqr střední a východri Evropy, vláda rozhod-
la. že se této konference nezúčastní.

Státní tajemník v miniseersmi zahraričních věcí dr. Vl. Clementis přijal
v 16.30 hod. ftancotizského velvyslance Dejeana a britského chargě d'affaires
a.i. a infomoval je o tomto tozhodnuti československé vlády."

Náměstek dr. P. Zenld nesouhlasí ani s navrženým komuniké a čte nej-
prve„mč%E#T%*3rá"vLsáéatotimLEe:.:c*ovywpéroú:]=napaříĚkékonfemncí

pro evropskou hospodářskou součinnost, vycházela z přesvědčení, že je jg.ím
cílem dopomoci k hospodářské restauraci Eviopy a že účast v pomcx3ných ak-
cích nebude  se  v Žádném směru dotýkat dosud uzavřených  hospodářských
smluv, ani plné stámí politické nezávislosti zúčastněných států. Vycházela dá-
le z předpokladu, že by její účast na této konferenci byla také v phém souladu
se společnými zájmy států, se kterými má hospodářské  a politické dohody,
a že s její účastí budou souhlasiti. V tomto domnění byla utvrzena míněním,
i když soukromým. zástupce sovětského velvyslance a prohlášením členů pol-
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ské vlády. Zjistivši však nyní, Že se tyto státy k účasti na konferenci nepřihlá-
sily,  ba  že  by  účast  československé  vlády  byla  vykládána  za  čin  nejsouci
v souladu s ujednanými smlmmími závazky a s jejich duchem, resp. za čin vůči
nimnepřáteklý,anemajícsamozňměnQjmenšíhodůvoduvzbuditjakoukolivpcL
chybu o upřímnosti s`ého přátekt`á k SSSR, rozhodla se ve s`é schůzi dne ... pfi-
způsobit své stanonrisko sta"rislai Sovětů a neóbeslat pařížské konference."

Pro případ, že by členové vlády nesouhlasiH s tímto komuniké. doporučuje
náměstek dr. P. Zenld k uvážení jiné stručnější znění. Čte tuto dmhou variantu:

„Československá vláda, usnášejíc se 4. července 1947 o své účasti na pa-
řížské konferenci pro evropskou hospodářskou spolupráci. vycházela z před-
pokladu, Že tak činí v souhlase s míněním i zájmy států, s nimiž ].e Českoslo-
venská republíka v úzkých hospodářských a politických stycich, spočívajících
na smluvních závazcích.

Zjistivši, že jejich mínění je odlíšné, takže se k účasti na konferenci ne-

přihlásily, ba že by účast ČeskosloverLské republiky byla pokládána za čin ne-
jsoucí v souladu s přátek;tvím Československé republilqr k jejím sppjencům,
usnesla se ve své mimořádné schůzi dne 10. července 1947 odvolati své usne-
sení o účasti ..."

Náměstek podoÝká k těmto návrhům, že mu jde o to, abychom jednali
jakovláda.Jetřebafomulovatistanoviskotak,abysemohlokomuniképouží-
ti při vyvrácení zpráv světowého tisku. Jinák pm nás nemusí býti žádná hanba,
měníme-li své stanovisko vžhledem k plamým úmluvám.

Náměstek Zd. Fiermger uvádí, že jíž vysvětlil, že Sovětsp svaz postu-
poval velmi korekmě. Kdybychom pfijáu návrh komuniké. ják je četl náměs-
tek dr. P. Zenkl, mamenalo by to, že jsme jako „ovečka"  a „hážeme vše na
hlavu"  Bodrovovi. Řečník spatřuje v obšímém rozvádění našich důvodů je-
nom slabost. Státní tajemník dr. V1. Clementis k tomu dodává, že neví, vůči
komu bychom mělí vysvědwai že jsme nic zlého neuděldi. Ministr prof. dr.
J. Strán*ý podotýká, že vůči všem. Náměstek Zd. Fierlinger dodává, že 2ná
Moskvu. kde byl vyslancem. Kdyby v Moskvě četli komuniké, jak je podle
prvního návrhu přečetl náměstek dr. P. Zenkl, neruči za to, co by Moskva udě-
lála. Ministr V. Kopecý je toho názoru, že těžiště rozhodnutí bylo v předsed-
nictvti vlády. Ministr má dojem. že se ve vládě chtělo poněkud chytračit. Kon-
krémí rozhodnutí se přene€halo předsednictvu. Předsednictvo vlády - iritová-

Ň°@ŤmTL°#Lhn=úmri-n;.dŘ°#?ecg#.ěťdrč*e*,Ui::;.jáá:?*:áes:#oa.
viska udělá vláda jenom ránu do všech pokusů izolovat Sovětský svaz. Pokud
jde o pařížskou konférenci. soudí o ní řečník skepticp, vyslo"je však naději,
že po jejím neúspěchu se velmoci vráú na pole sondního vriednávání. Není
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vůbec jisto. jalý je hospodářský význam naší neúčasti na konferenci. Je však
jisto, že onen konzervační proces, který u nás je, by byl tím, že bychom setrva-
li na přihlášce na konferenci, zaražen. VnitropoHticky by došlo k rozdělení na
dvě fronty. Do našeho politického Života by byl vnesen nebezpečný chaos, ja-
lý mají západní země. Pařížská konference má jenom prinésti hospodářskou
pomoc pro Německo. Řečník pochybuje, že by nám to mohlo býti vítáno, ob-
jeví-li se Německo znovu na světových trzích.  Bude to proti nám. Je velmi
správné, zůstaneme-li věmi tomu. co jsme doposud dělali. Řečník vyslovuje
subjektivní přesvědčení, abychom byli solidámí se Sovětspm svazem. Navr-

k:g:efÉ:mn:i.j#npT,ťřmh:ác*vědfldčee:.nži*uri:anťzLoělmŤonn:í|i?,=ř|ná,Pšřk:Í
slovenské repubHky.

Náměstek Zd. Fierlinger uvádí, Že je ex post těžko říkat, co se mělo udě-
lat. Byli jsme na vážkách. DůležiÝm argumentem bylo stanovisko prezidenta
republiky. Ministr J. Masaryk soudil, že v Moskvě bud' potvrdí náš postup, ne-
bo zamítnou Kdybychom všák byli čekali, až naše delegace projedná věc se
sovětskou vládou v Moskvě, byli bychom se vydávali podezření, že jsme roz-
hodli „pod diktátem Moskvy", a to at' tak, či onak. Ministrům J. Masarykovi
a dr. P. Drtinovi velmi záleželo na tom, abychom se rozhodli ještě před od-
letem naší delegace do Moskvy a abychoin sdělili ihned své rozhodnutí britské
a francouzské vládě. Náměstek J. Ursíny zdůrazňuje, že v páteční schůzi vlády
dne  4.  července  1947  se  uvážila naše  účast na pařížské  konferenci jednak
z hlediska hospodářského, jednak politického. Pokud jde o situaci hospodář-
skou, je naše situace jiná než Jugoslávie, Bulharska anebo Polska. Jsme pře-
vážně průmysloiý stát, kdežto tam jde především o stáS zemědělské. Politic-
ké stanovisko předsednictva vlády se opíralo o projev Bodrovův. Hospodářské
stanovisko se ovšem nezměnilo. Změrila se n]mí politická sítuace, která je zá-
sadně nová. Politicky jsme ovšem jednomyslní a bylo by třeba vysvětliti vhod-
nou fozmou naše stanovisko veřej.nosti domácí í mezinárodní, abychom neutr-
pěli. Jde jenom o vhodné stylizování stanoviska. Řečník nesdílí pochybnosti
náměstka Zd. Fíerlingera o Marshallově plánu a soudí. že by prezident Tru-
man a ministr Marshall sotva uvedli v chod akci, kdyby neměli zaručený sou-
hlas kongresu. Řečník v závěru klade ještě důraz na to,  abychom vysvětlili
Moskvě, že naše usnesení ze 4. července 1947 se stalo bona fide.

Náměstek dr. P. Zenkl by nemohl souhlasiti s tím, aby věc byla protoko-
lována v zápise o jedné schůzi vlády jinak. než byl její skutečný průběh ve
schůzi vlády dřívější. Jak podle protokolu o schůzi vlády ze dne 4. července
1947, tak podle záznamu, který si dal vyhotoviti o schůzi předsednictva vlády
ze dne 7. července 1947, musí trvati na om. že předsednict`m vlády nejednalo
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a dáti jí instrukci. Při jednání ve vládě o otázce účasti Československé republí-
lqr na pařížské konfesenci nikdo neupozornil, že je zde obava z odchylného
stanoviska Sovětského svazu.  Řečník se domnívá.  že předseda vlády,  který
krátce  před  tím mluvil s náměstkem sovětského Tninistra zahraničních věcí
VyšiTEkým. si ještě před schůzí vlády ol)jasnil stanovisko našeho sovětského
spq.ence. Řečník se zabývá dále stanoviskem náměstka Zd. Fierlingera. pokud
jde o Marshallovu nabídku hospodářské pomoci. a nesouhlasí s proneseným
podezřením, že nabídka není míněna vážně. Rovněž nesouhlasí s tím, Že na-
bídka nebyla dosti konkritizována. Bylo pozitivně prohlášeno, že mají zůstati
v plamosti dosavadní bilaterální smlouvy atd. I když se řečník nevzdává své
víry v poctivost Marshallovy nabídlqr, prohlašuje, že odvolání účasti na paříž-
ské konferenci je třeba motivovati takto: za prvé. konference se nezúčastní na-
ši spQjenci, za druhé, naše účast mohla by se vykládati jako postoj nepřátelslý
Sovětskému svazu. Odůvodníme-li takto své odřeknutí, nemůže to býti pro nás
hmba.

Ministr lng. J. Kopeclý nemůže souh]asit s názorem ministra infomací,
že jsme udělali chybtL Byn jsme přesvědčeni, že naše účast na pařížské konfe-
renci neri v rozpmi se spcg.enecko`i smlouvou se Sovětským svazem, ani s na-
šimi závazky. Byli jsme toho mínění, že naše účast nemůže " níjak namí-
řena proti Sovětům. Pří jednání v předsednictvu vlády dne 7. července 1947
byla naopak nadhozena možnost, že naše účast Sovětskému svazu spíše pro-
spěje. b`ideme-H infomováni o tom, co se na konferenci děje. Bylo také ne-
bepečí, že br se mohly dohodnouti velmoci bez nás. Osobně byl řečník pro
to, apy bylo učiněno rozhodnuti před odjezdem naší delegace do Moslcvy. Byl
přesvědčen, že Mosk`m dá souhlas. Nýní, když ultimativní fomou je 2měněna
sit`iace, je třeba najíti východísko „ve cti" . Miristr A. Zmrhal se domnívá, že
fomulace nóty. navtžená státním tajemníkem dr. V1. aementisem, vyhovuje,
pH čemž v ní říkáme pravdu Mínistr hg. J. Kopeclý je pro to, aby pro komu-
niké Ůyla zvolena dnihá varimta návriu náměstka dr. P. Zenkla.

Ministr prof. dr. A Procházka se omlouvá, že přišel teprve pňed malou
chvilkou a ncsledoval a3lou odpolední debat`L Prohlašuje, že snahou naší poli-
tiky bylo, aby síly, které vedou k blahob]mi a mím, byly podporovány. Snažili
jsme se proto podpořiti sfly mím i v tomto případě. Sledovali jsme myšlenku,
aby svět byl sjednooen. Nýní, když přišla Marshallova nabídka, bylo naší sna-
hou,  aby nabídky bylo využito pzo blahobyt celého světa.  S tímto názorem
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ce 1947 byla otázka. zda nás má zasmpovat velvyslanec Nosek, či snad zda
má jeti do Paříže činitel politický, po případě více ministrů. Dnes je situace
jiná. Je zde velmi ultimativní prohlášení Sovětského svazu. známe již stano-
visko prezidenta republilqr i jednotné stanovisko naší delegace v Mcx5kvě. Do-
stáváme se do velmi obtížné situace, kterou budeme těžko vysvědovat naší ve-
řejnosti. Jsme si však vědomi toho, že jsme sledovali veřejný prospěch. Mi-
nistr A. Zmrhal jenom pozmamenává, zda ministr prof. dr. A. Hocházka snad
nelituje, že ztrácíme možnost koupit si nějaké kanony jako Řecko a Turecko.
Ministr prof. dr. A. Procházka pokládá za nutné, jen aby ještě podotkl, že pro
krátkost času nemohl o věci hovoňt ani s  předsedou své strany msg(e dr.
J. Šrámkem, ari s jeho náměstkem konsist. radou P. Fr. Hálou. Jinak vyčká
výsledku disku5e.

Státní tajemník dr. V1. Clementis podoÝká, že se ve svém výkladu omezil
jen na daný stav. Nemluvil vůbec o tom, co jsme mohli a nemohli čekat od
pařížské konference. Stojíme před jiným problémem: jak před vlastní i světo-
vou veřejností odůvodnit. že pňhlášku ke konferenci odvoláváme. Je ovšem
vnithí naší věcí, jak došlo k rozhodnutí o změně našeho stanoviska. Pokud se
náměstek dr. P. Zenkl zmínil o rozhovoru předsedy vlády Fd. GottwaLda s Vy-
šinským, podotýká státní tajemník, že předseda vlády a s ním ministr J. Masa-
ryk mluvili s Výšinslým v den, kdy Molotov teprve letěl do Pařiže. Nemohli
tedy v té době již sondovati stanovisko Sovětského svazu k pařížské konferen-
ci, o jq.íž nynější fomě se ještě nevědělo. Pokud jde o náš poměr k Sovětské-
mu svazu, podoúká stámí tajemník toto: spaůije-li se v prohlášení generalis-
sima Stalina a ministra Molotova výtka, pak je třeba vyžádati si přesnou zprá-
vu předsedy vlády o rozhouoru,  k němuž došlo v Moskvě.  Státní tajemník
jenom konstatuje, že Sovětslý svaz nešel proti nám. Ari v nejmenším nekri-
tizovál náš postup, když jsme se přihlásili jáko účasmíci pařížské konference.
Až se vráú předseda vlády z Moskvy, může vládě zevmbně oůasniti celý po-
stup. Tuto otázku by bylo podle řečníka ponechati dalšímu jednání. Nyní jde
jen o to, jak fomulovati prohlášení. Doporučuje, aby vláda schválila jeho for-
mulaci.  Jde  o  oŮ.ektivní  tón,  který  navazuje  na  poslední  větu  komuniké
o schůzi předsednictva vlády ze dne 7. července 1947. Státní tajemník se obá-
vá. že fomulaoe, ktefou doporučuje náměstek dr. P. Zenkl, by zavdala podnět
k zqreečným polemikám v Sovětském svazu i v naší veřejnosti. V nóóě i v ko-
muniké, kti}ré doporučuje stámí tajemník, omezujeme se na objekti`mí konsta-
tování, pri čemž níc nerekrimínujeme, ani nikomu nic nevyčítáme. Stámí ta-
jemník pmsí, aby vláda jednomyslně přijala jeho návrh.

Ministr pmf. dr. J. Stránslý se domnívá. že státní tajemník dr. Vl. Cle-
mentis nebere pfi své fomulaci dostatečně zřetel na naše veřů.né mínění. Ne-

82



může stačiti. měníme-li své usnesení jen s ohledem na jiné státy. Pak nejsme
samostamým státem. Měníme své stanovisko ne proto. že se druhé státy roz-
hodly jirik, nýbrž proto. Že by druhé. a to spřátelené státy v dosavadním na-
Šem postupu spatřovaly krok proti svým zájmům. Ministr dr. M. Franek soudí.
Že další debata nemá význam. Chce podotknouti jenom to, že předsednictvo
vlády rozhodovalo o tom, zda se má přihláška k účasti na konferenci podati
ihned, či zda se má s ní vyčkati. Teprve n]mí v debatě bylo několika řečníky
tvrzeno. že od Marshallova plánu nemůžeme ric očekávati. Řečník se obrací
na státního tajemníka dr. Vl. Clementise s otázkou, zda pro toto své tvtzení má
konknetní materiál. Státní tajemník dr. Vl.  Clementis odpovídá. že prezident
Tnman pfišel nejprve s doktrinou, že se musí pomáhati státům. které ťvoří
hráz proti bolševismu Tuto tezi prezident Truman nikdy neodvolal. 0 jednání
britského  a francouzského zahraničního ministra s Molotovem v Paříži pro-
hlašuje,  že  bylo  ze  strany  ministrů  západních  velmocí  hanebné.  Angliclý
zahraniční ministr jednal pĎed tím, než se odebral do Paříže, s vrchním veli-
telem okupačních armád v Německu generálem Clayem. Molotovovi nebyly
pňed poradami dány vůbec žádné infomace. Celá struktura konference tří za-
hraničních miristrů byla předtím pfiprawena. Samy angHcké časopisy, napří-
klad Observer a Sunday Times, připustily, že bylo nešikovné chtíti zasahovati
do suverenity jednomvých států. Původně Pokiko prohlásflo ústy zahraničního
ministra Modzelewského, že se zúčasmí Marshallova plánu Je ovšem těžké,
aby veřejnost pochopila. že se věc nedá dělat tak, jak se fomálně navrhuje.
Táké my jsme se domníváH, že skončí-fi pařížská konference nezdarem, bude
lze jednati se SpQjenými státy alespoň individuálně. Ministr dr. M.  Franek
se domnívá, že také tyto okolnosti, o nichž se zmiňuje státní tajemník v mi-
nisterstvu zahraničních věcí, se měly uvážíti již. když se rozhodovalo o naší
ůčasti na pařížské konferenci ve vládě a v pžedsednictvu vlády. Stámí tajem-
ník dr. Vl. aememis chce ješóě dodat, že náLéhavým úkolem je dohodnout se
o fomulaci odvolání naší účasti na konfetenci. Subjektivně lze věc fomulo-
vati tak, že jiní nešu a nejdeme tudíž ani my. OŮ.ektivně pak zněla by fo(mu-
1ace: nešli jiní a mohlo by se nám proto vytýkat. že jednáme proti nim. To, že
ostatní stápr nešly, není primámí, hlavni je, že bychom byu na pařížské konfe-
renci osamoceni. Ministr prof. dr. J. Stránsp podotýká. že to vše se mělo již
uvážit ve schůzi vlády dne 4. července 1947. Státní tajemník dr. Vl. Clementis
k tomu podoÝká. že dne 4. července 1947 jsme mysleů že půjde Polsko. Ná-
městek dr. P. Zenld chce ješeě upozomiti na to, že někteté státy považují na-
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dolary nepmdá. Náměseek Zd. Fiertinger k tomu podotýká, že on kdysi řekl.
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že Českoslowensko neprodá svoji svobodu za dolary. Náměstek dr. P. Zenkl
pokračuje. že krátce po tomto prohlášení vyhlašuje vláda jednomyslně. že se
konference o americké nabídce zúčastní. Jde ovšem o to, že svoji svobodu ne-
máme prodat vůbec za nic a nejen jde-li o dolary. Státní tajemník dr. V1. Cle-
mentis má k tomu poznámku. že nejde o dolary, poněvadž v řeči. která byla
připravena pm našeho delegáta v Paříži, jsme chtěH udělati někteié výhrady.
Nyní ovšem je věc odbytá. Řečník je přesvědčen, že foma prohlášení. kterou
nawhNukš#vTŠ.i:St:#uj#|čáaeEĚžiní#mrieáeů::ZeMvo3#:
kdy vláda rozhodovala, nebylo ješti5 známo stamovisko Sovětského svazu k pa-
řížské konferenci a nedošlo ještě k rozhovoru ministra J. Masaryka s chargé
d' affaires Bodrovem. Předsednictvo vlády, které konalo schůzi dne 7. červen-
ce 1947, bylo vázáno rozhodnutím vlády. Jinak rožhodovdo na podkladě ně-
kterých dokumentů. Šlo především o termín. kdy oznámíme pňhlášku ke kon-
ferenci. Nyní, kdy jsou známy nové okolnosti, t.j. také stanovisko spQjenců,
musí vláda rozhodnouti zno". Jde jenom o dvě otázky: za prvé účast nebo
neúčast na konferenci a za druhé změní komuniké. Ministr A. Zmrhal dopcL
ručuje, aby vláda revokovda své usnesení ze dne 4. července 1947. Náměstek
V.Širolýdopomčujetentonávrhadodává,žejetiebajenomvhodněodůvod-
nit nowé seanovisko vlády. Je třeba. abr členové vlády našli společnou plat-
fomu Řečník se domrivá, že spor je o to, zda vláda revokuje své usnesení
„pod tlakem" . K této okolncsti pronášqjí záfoveň své poznámb minisffi pmf.
dr. J. Sbánslý. V. Kopeclý a náměstkové V. Širolý a Zd. Fierlinger. Ministr
V. Kopedý je toho názDm. že jeti do Paříže bylo v každém případě chodos-
tivé. Minísd A. Zmhd žádá, abr vláda již bez debaty rožhodla hlasováním
opr`míotázce,t.j.zdasechcemezůčasriti.činechceme.NáměsoekV.Široký
dopomčujezaúčelemg.ednooenístanoviska.abrseutvofflamalákomíse,její-
miž členy vedle něho by byn náměstkové předsedy vlády dr. P. Zenld a Zd.
Fierlínger a minisft V. Kopeclý. Náměstek dr. P. Zenkl nesouhlasí a prohla-
šuje, že nevidí ve své fomulati nic závadného. Odmítá jakýkoHv nádak a žá-
dá, abr vláda učinila svobodné rozhodnutí. Dodáiú. že byl také jednou ve vlá.
dě.kdyžjsmejednalijakovazalskýstát.Tehdyzvládydešel.MinistrJ.Ďu-
riš podotýká. že fomulati svého stanoviska nesmíme urážet Sovětský svaz
Náměsck dr. P. Zenkl proeestuje energicky proti takovému tvTzení a ohrazuje
se pmti -tomu, abr mu byly předstirány úmysly urážet Sovětslý svaz. Je toho
názoru. že učiní-fi vláda usnesení jednomyshé, nebude v tom veřů.nost spat-
řovati žádný nátlak. Ministr V. Kopeclý nawhuje. abr změna stanoviska vlá-
dy byla odůvodněna talq že spQjenci se mzhodli jinak, než se původně očeká-
valo. Náměseek dr. P. Zenld ješóě podotýká že není přesvědčen. že by kon-
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fei.ence nám měla prinést neprospěch. S[átní tajemník dr. Vl. Clementis se do-
mnívá, Že spomá otázka je v komuniké eliminována, takže by komuniké moh-
lo  býti vládou pfijato.  Náměstek dr.  P.  Zenld  má ješfě poznámku, že nelze
srovnávat postavení velmoci jako je Sovětslý svaz s naším postavením. Sově-
ty mohou jíti do Paříže kdykoliv. my však nejsme v tak Št'astné situaci. Ministr
prof. dr. J. Stránslý uzmává. že velké státy musí v určitých chvílích dělati svoji
politiku. Státní tajemník dr. Vl. Clementis k tomu dodává, Že také my někdy
děláme svoji politiku, odchylnou od politiky Sovětů. Zůčastníme se často kon-
ferencí, kain Sověty vůbec nevyslaly své zástupce. aniž nám to Sovětský svaz
vyčítá. mnistr V. Kopeclý doporučuje, aby vláda již odhlasovala, že se účast
na pařížské konferenci odvolává. Státní tajemník dr. V1. Clementis čini dotaz.
zda se má hlasovati o textu nóqr spQjencům, či o komuniké pro tisk. Táže se,
co je členům vlády přijatelnější. Ministr prof. dr. J. Stránslý považuje komu-
niké za důležitější. Náměstek dr. P. Zenkl je pm to, aby v komuniké byl Škrt-
nut pr`mí odstavec,  v němž se činí zmínka o pfijetí náměstka V.  Širokého
a stámího tajemníka dr. V1. Clementise prezidentem republiky.

Náměstek V. Širolý konstatuje. že členové vlády souhlasí jednomyslně
se škrtnutim prvního odstavce. Ministr A. Zmrhal doporučuje, aby byla utvo-
řena maLá komise pfo konečnou styHzaci komuniké. Náměstek Zd. Fiertinger
je pto to, aby vláda oŮ.asnila ještě někóeri okolnosti. Nemůže doporučiti, aby
se vycházelo z návrhu náměstka dr. P. Zenkla. nebot' takovýmto prohlášením
bychom mezinámdně prppadli. Diplomatidqr Py bylo nemožné. hffinistr V. Ko-
pecý se připQjuje k stanovisku  náměstka Zd.  Fierlingem  Státní  tajemník
dr. W. aementis upozDriuje m depeši naší delegace z Moskvy, kde genera-
lissimus Stalín sám navhuje určitoti motivaci, s níž souhlasí oelá naše dele-
gace. Pokud jde o motivaci, neptal se stámí tajemník prezidenta republilqr, zda
podle jeho názoru stačí motivaoe uvedená v depeši také pto komuniké a in-
fomování naší veřqjnosti. Náměstek dr. P. Zenkl se ohrazuje proti tomu, že
bychom s jeho fomulací „politicky propadli". Řečník tvrdí, že ve své druhé
variantěnavmujejenomto,conavrhujesámgenemlissimusStalin.Čtepfitom
příslušný pasus z depeše naší delegaoe v Moskvě a srovnává jej se svojí for-
mulací. Státní tajemík dr. Vl. Clementis se přesto domnívá. že je zásadní roz-
pormezioběmafomulaoemi.MinistrJ.Ďurišžádá,abyseznovapřečetlacelá
formulace náměstka dr. P. Zenkla. Náměstek dr. P. Zenld čte znow svoji for-
mulaci. Ministr V. Kopeclý vyslovúje názor, že §tátní tajemník dr. Vl. Cle-
mentispodáváobjektivníformulaci,kteránenípolemická.NáměstekZd.Fier-
linger doporučuje. abr podrobnější komuniké o postupu vlády bylo vydáno až
po návrad předseůr vlády z Moskvy. Státní tajemník dr. Vl. Clementis se dcr
mnívá, že doplňkem komuniké za slov „střední a východní Evropy" vlože-
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ným obratem „a vzhledem k tomu, že by za této situace i`aše účast byla vyklá-
dána jako akt směřující proti přátelsťví se Sovětským svazem a ostatními naši-
mi spQjenci" bude překlenuto dosavadní rozdílné stanovisko členů vlády. Ná-
městek  předsedy  vlády  dr.  P.  Zenkl  prohlašuje,  že  nemůže ještě  souhlasiti
s tím, aby se provedlo o věci hlasování a žádá, aby schůze byla opětně pře-
rušena za tím účelem, aby se poradil s poslanci své strany. Ministr dr. M. Fra-
nek prohlašuje, že souhlasí s odvoláním naší účasti na pařížské konferenci. Na
dotaz ministra V. Kopeckého. zda vláda může projeviti jedncmyslně souhlas
s odvoláním této účasti, prohlašuje náměstek dr. P. Zenkl, Že nemůže souhla-
siti s tímtc. postupem a že navrhuje, aby schůze byla přenišena do 19.30 hod.
Doporučuje. aby se vláda pak sešla ve vládní místnosti v budově ústavodár-
ného Národního shromáždění.

pem#ei:Í?uievs.cĚ]Íi#ř9.g5ůhmie..2Žeč]en°Vévládysouhl"ístímtopos".

Náměstek V. Široký zahajuje ve 20.15 hodin ve vládní síni v budově ústa-
vcdámého Národního shromáždění opětně schůzi vlády a poukazuje na návrh
komuniké. který byl rozdán všem členům vlády. Návrh zní takto:

„Dne 10. července 1947 konala se mimořádná schůze vlády, která se za-
bývala otázkou účasti Československa na pařížské konferenci o Marshallově
podnětu. Vžhledem k nové situaci, vytvořené tim, že pozwání k účasti na této
konferenci nevyhověla řada států. s nimiž je Československá republika v ůz-
kých hospodářských a politických stycích, spočívajících na smluvních závaz-
cích, zejména všechny státy slovanské a jiné státy střední a východní Evropy,
a vzhledem k tomu, že by za této situace naše účast byla vykládána jako akt
směřující proti přátelst`ú se Sovětslým svazem a ostamími našimi spQjencí,
vláda jednomyslně rozhodla, že se této konference nezúčastní.

Státní tajemník v ministersmi zahraričních věcí dr. V. Clementis přijal
v ... hod. britského velvyslance P. Nicholse a ffancouzského velvyslance M. De-
jemaNaámíriě:Fk°#š.]:m°ó°Z#amzy°dč:::č:S5i°ás:;Viťů:řL#áyú`íukomuriké

svě stanovisko. Náměstek dr. P. Zenkl se domnívá, že je třeba komuniké sty-
Hsticky upravit, zejména je třeba mzděliti jeho dmhou větu, která je velmi
dlouhá,  na několik vět kratších a fomulovati přesněji myšlenky.  Náměstek
J. Ursíny má jenom dotaz. zda v závěru prvního odstavce je správná zmínka
o tom, že by Šlo o alst směřující proti přátelsri se Sovětslým svazem a ostat-
ními našimi spQjenci. Vysvětluje se, že tento pasus byl převzat z depeše naší
delegace v Moskvě. Náměstek J. Ursíny nemá poté k věci připomínek. Na ná-
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vrh náměstka dr. P. Zenkla upravuje se stylisticky první odstavec komuniké
tak, že se jeho druhá věta rozděluje na věty [ň. které mají zníti tak[o:  „Bylo
zjištěno. že pozvání k účasti na této konferenci nevyhověla řada států. zejména
všechny státy slovanské a jiné stág střední a východní Evropy. Konference se
tedy nezúčastní státy, s rimiž je Českoslwenská republika v úzkých hospo-
dářských a politických stycích, spočívajících na smluvních závazcích. Za této
situač byla by československá účast vykládána jako akt směřující proti přá-
telst`ú se Sovětslým svazem a ostatními našimi spqjenci. Proto vláda jedno-
myslně rozhodla, že se této konference nezúčastní."  V první větě se vsunuje
jčéE=á]t:ž°v".Zsgbz:|ťad"á;|°ň°Í::a°nYU;.téoobouotázkách,t.j.,zdasemá

účast Československa na konferenci v Paříži odvolat, a dále o znění komuniké.
Konstatuje jednomyslné přijeti návrhu. Náměstek dr. P. Zenkl považuje za svou
povinnost, aby ještě upozomil na to, že jsou záměmě Šířeny zprávy v Sovět-
ském svazu, že některé strany Národní fronty Čechů a Slováků nechtějí plniti
závazky plynoucí ze spqjene€ké smlouvy se Sovětslým svazem, a náměstek
navrhuje, aby pan předseda vlády.se při svém jednání v Moskvě ohradil proti
těmto zprávám, ktefé se vyslqídy jak v tisku, tak i v sovětském rozhlasu. Mi-
nistr prof. dr. A. Procházka doporučuje, aby myšlenka míru, kterou českoslo-
venskávládadoposudsledovala.bhidáLepěstovánavšemiprostředky.Chce-
me však být se spQjeneclým Sovětslým svazem v dobách dobrých i zlých.
Řečník věH, že myšlenka míni nakonec přece jen zvítězí. Ministr prof. dr.
J. Stránský vanije ještě před tím, aby se pokračovalo v dosavadní metodě pro-
jednávánízivažnýchvěcí.Uvádí.žejenemožné,sjakoupovrchnostípřistupu-
je vláda k nejvážnějším problémům. Je tžeba zakázati slavnosti, cesty a schůze
a je třeba najít čas a ldid pro vážnou práti vlády. Doponičoval by, áby předse-
dové politicpch stm Národní ftonty se co nejdříve sešli a projednáli všechny
ndéhfiviE3#Ěckv: °ŠgS korLs"je dodatečně, že čienové vlády Souhlasí

s návrhem náměstka dr. P. Zenkla a berou na vědomost další učiněné projevy.-
Náměstek dr. P. Zenld vyslo"je ještě přání, aby po dobu pontických prázdnin
byl zastawen všechen eeror. Upozoriuje na pwážli`ý postup ve Sboni národní
bezpečnosti, kde byla pžed několika dny propuštěna bez důvodu řada Hdí. Mi-
nistr V. Nosek podotýká, že jde jenom o několik osob, které byly svého času
přijaty jenom na výpomcx3 pfi prwádění retibuce.  Náměstek dr.  P.  Zenkl
přesto žádá. aby ministr V. Nosek dal ve svém resomi věc objasniti.

Státní tajemník dr. V. Clementis pwažuje ještě za svou porimost - aby
nic nezamlčel - infomovati vládu o tom, že dnes během odpoledne volal
z Londýna dvakrát náš velvyslanec Kraeochvfl. Žádál, aby s prohlášením vlá-
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dy o tom, že cdvolává svou účast na konferenci, bylo vyčkáno do doby, než
dojde depeše. kterou posílá z Londýna. Státní tajemník vysvětluje, že depeše
dosud nedošla a že předem infomoval dnes velvyslance Kratochvíla o úmyslu
vlády odvolati účast na pařížské konferenci. Podle infomací, které státní ta-
jemník obdržel, soudí, že byla jenom potvrzena jeho domněnka, kterou již
pronesl v debatě, o araiižování konference proti Sovětskému svazu. Je zcela
nespomé, že do plánu má býti pQjato Německo a že naše pfihláška vyvolala
u pořadatelů konference rozpaky, protože byla v rozporu s plánem o 2apqjení
Něm##ěds:e:rve.ris:gTo"jiamje,Žnenídaišíchdotazůariná"hů

Vláda činí toto
Usnesení:  Uáda. vyslechnuvši zprávu státního tajemníka v ministerstvu za-
hraničních věcí o obsahu rozhovoru československé delegace v Moskvě s ge-
neralissimem Stalinem a ministrem zahraničních věcí Sovětského svazu Mo-
lotovem ve věci účasti ČeskosloverEka na pařížské konferenci o Marshallově
plánu a pQjednavši o doporučení československé delegace v Moskvě ze dne
10. července 1947, došlém do ministerstva zahraničních věcí pocl č. 1856fl3/47,3
aby českoslowenská účast na pařížské konferenci byla odvolána. se usnáší na ná-
im stámího tajemníka v ministerstvu zahraničních věcí, po2měněný a doplněný
návmy náměstka pžedsedy vlády dr. P. Zenkla, jednomyshě, že
a) odvolává své usnesení ze dne 4. července 1947 o účasti Československa na
zmíněné  konferenci  (`riz fist úřadu předsednictva vlády ze dne  7.  července
1947, č.j. 1452/taj./47, bod 3A a ukládá státnímu tajemníku v ministerstvu za-
hraničních věcí,  aby vyroztměl o  tomto rozhodnuti  vlády jednak britskou
a francouzskou vládu, jednak vládu sovětskou:
b) schváluje toto komuniké o schůzi vlády:

„Dne 10. července 1947 konda se mimořádná schůze vlády, která se zno-
vuzabývalaúčastíČeskoslovenskanapařížskékonferencioMarsháLlověpod-
nětu.Býlozjištěno,žepozwáníkúčastinatétokonferencinevyhovělařadastá-
tů, zejména všechny státy slovanské a jiné státy střední a východní Evropy.
Konferencesetedynezúčasmístáty,snimižjeČeskoslovenskárepublikavúz-
kých hospodářských a politiclých stycích, spočívajících na smluvních závaz-
cích. Za této situace byla by československá účast vykládána jako akt směřu-
jící proti přátelství se Sovětslů svazem a ostatními našimi spqjenci. Proto
vláda jednomyslně rozhodla, že se €éto konference nezúčasmí.

Státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí dr. Vl. Clementis pfijal
ve 21.30 hod. britského velvyslance Ph. Nícholse a francouzského velvyslance
M. Dejeana a infomoval je o tomto rozhodnutí československé vlády."
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c)  ukládá svému předsedovi. aby při jednání v Moskvě poukázal na nespráv-
nost a bezpodstatnost zpráv.  které se objevily v sovětském tisku i rozhlase

teEi:':lceĚzjgE:Eos#žá%m;|f#:uvcíČz=#g?e::#mn|gucůvřeuií;#
sm svazem:
d)  ukládá úřadujícímu náměstku předsedy vlády V. Širokému, aby o usnese-
ních pod písm. a) až c) dal vyrozuměti neprodleně telefonicky předsedu vlády
FU. Gottwalda v Moskvě.

Provedou: předseda vlády, úřadující náměstek předsedy vlády V. Široký
a státní tajemník v ministezstvu zahraničnich věcí.

Námštekpředsedyv|#yšžg#g:siďžaTsÍ:s3t*r.v3|3:h5ýo,#d;is,

Příloha č. i4

Příloha č. 25

Příloha č. 3

Pane velvyslanče,
Navazuje na nótu ze dne 7. července  1947. čís.  144.836/A/47,6 kterou Vám
pan ministr zahraničních věcí oznámil usnesení předsednictva československé
vlády o účasti Československé republiky na pařížské konferenci pro evrop-
skou hospodářskou součinnost, kladu si za čest oznámit Vám toto:

Skutečnost, že řada států, s nimiž je Československá repubnka v úzkých
hospodářských a politických stycích, spočívajících na smluvních závazcích,
j akož i téměř všechny státy střední a východiú Evropy se pařížské konference
neúčastní, vytvořila novou situaci, která vedla českoslwe"5kou vládu k tomu,
aby se touto otážkou znovu zabývda ve schůzi konané dnešního dne, na níž
revidovala své půvcdní usnesení a rozhodla, že se Československo zmíněné
konference nezúčastní.

Račte přijmouti, pane velvyslanče, ujišsění mé nejhlubší úcty.

1. Jeho Excellence M. Maurice Dejean, mimořádný a zplnomocněný velvysla-
nec, Praha
2. Jeho  Ekcellence Sir Philip  8.  8.  Nichols KC.M.G„ M.C.,   mimořádný
a zplnomocněný velvyslane€, Praha
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Příloha č. 4
Zpráva pro tisk o 96.  (mimořádné) schůzi vlády ze dne 10. července 19477

Listina přítomných
[Podepsáni:] Náměstek předsedy vlády Petr Zenkl, náměstek předsedy vlády
Ján Ursíny, náměstek předsedy vlády Zdeněk Fierlinger. náměstek předsedy
vlády Viliam Široký, ministr národní obrany Ludvík Svoboda, ministr vnitra
Václav Nosek, ministr financí Jaromír Dolanský, ministr školsri a osvěty Ja-
roslav Stránský, ministr infomací Váchv Kopecký, miristr zemědělství Júlits
Ďuriš, ministr vnitřního obchodu Antonín ZmrhaL, ministr techniky Jan Ko-
pecký, ministr sociální péče Zdeněk Nejedlý. ministr zdravotnictví Adolf Pm-
cházka; minístr pro sjednocení zákonů Mikuláš Franek, státní tajemník v mi-
nisterstvu zahraničrich věcí Vladimír Clementis.

[Bez podpisu uvedeni (nepřítomni) :] Předseda vlády Klement Gottwald,
náměstek předsedy vlády msgre Jan Šrámek,  ministr zahraničních věcí Jan
Masaryk.ministrzahraničníhobbchodudr.HubertEipka.ministrspravedlnos-
ti dr. Prokop Drtina, mínistr průmyslu Bohumil Laušman. ministr dopravy dr.
Ivan Pietor, ministr pošt kons. rada P. Fr. Hála, ministr 'íživy Václav Majer.
stámí  tajemník  v  ministerstvu  národní  obrany  Ján  Líchner,  předseda  nej-
vyššího účetního kontrolního úřadu dr. Julitč  Friedmann. generální sekretář
Hospodářské rady ing. dr. Edvard Outrata.

SpůtgA##ŠímKysy:'É.8p3k%ý;:'2%;j:34]:.-p#fl###PÉnákopiezq)tiuzeschtiespod-

1   Vz dok. č. 28.
2  V 18,30 hod., o přéstávce mimořádného zasedání vlády, V. Šizolý telefonoval K. Gott-

waldovi do MÓsk`pr text nóty francouzskému a anglickému velvyslanci a text komuniké
o schůzí vlády, které jsou totožné s texty nóty a usnesení obsaženými v závěru tohoto
dokumemtu Wedl k tomti. že oba texty byly  v  p o d s t a t ě  dohodnuty, a Ée s touto
stylizací pftrg.evili souhlas zástupti komunističtí, zásmpci demolcmtické strany. saciální
demokratie,  lidovti.  Za národní sotialisty ptpjevil s  touto stylizací souhlas  ministr
Stránský, pozdčji se pfipqjfl také dr. Zenkl, koeý však žádal piemšení schůze na jednu

##pEr#"EFa3v?.hmFťE;##ťm#"e#,š#g#ťff%%VÉ
3ffií#Z"ů#zprivy./
4   VTiz dok. č. 34.
5  VE ddk. č. 40.
6  Viz dok č. 35.
7  Text komtinílé je obsažen v zápisu schůze. zde str. 86.
a  V dolcimenu podúÉeno.
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50
1947,10.  červenec, Praha. -V. Clementis velyyslanectrii ČSR v Moskvě.  In-

f ;ormace o rozhodnuti čs. vlády nezúčastnit se pařižské konf ierence.
[...r
Vzhledem k nové situaci rozhodla vláda dnes odpoledne. že se Českosloven-
sko pařížské konference nezúčastní. Toto rozhodnutí bylo ihned nato oznáme-

T.?.]ťelvyslancůmbrickémuafrancouzskémunótoutohotoznění:
Clementis

Archiv  FMzy,  telegrtimy odeslané  1947,  č.  odd.  8.  2268lMoskval24S  -strojopis
odeslaného telegramu (k č. j. 147 088).  1  s.

:ř##ó#j#ed=#ocůa::#ě.49.

51
1947,10. červenec,19,30 hod., PrahoL -V. Clemerttis čs. velvyslancí ve Wcu5-
hingtoriu SláwíkovL Předběžr.á zpráya o rwúčasti ČSR m pařížské konf;erenci.

Šifra.
Tajné. Ihneď. Slávikovi.
V dósledlai simácie, áká sa vyt`norila odmiemutim účasti všetkých našich spo-
jencov na parižsku konferenciu, sa naša vláda dnes znwu zaoberala našou
účast'ou na nej. V zásade sa už uzniesla, že parižsku konferenciu neobošle. Za-
tiď len pze ceba. Definitivny eex( komuniké po skončení minísterskej rady.

Clementis
Archí]i FMZW, telegmni)) odestané 1947, č.odd. 8. 2270lwa5hl l 18 -strojopis textu
odeslaného telegramu s po4pisem zpracovaLeb 1 s.

5Z
1947, 10. červe3iLec, 21,30 hod., Praha -Mirtisterstvo zahraričrúnh věúi ČSR
čs. velvslariecwím v IÁ)nduné a v Paňži. Oznámerú o rozhod"ti čs. vlády ne-
účcu5trit se pařižské korťf íererice.

Zašiftovali: Dr. Štistná-Ploner 10.7.47 v 22.15 h.
Tajné.
OkolncBt, že řada státi. s nimiž je Československo poutáno úzkými svazlqr
hcspodářslými [pokud se týěe]. pouticlými, zwláště pak éměř všechny státy
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střední a východní Evtopy rozhcxlly se neúčastniti se pařížské konference pro
evropskou  hc"podářskou  součimost,  vedla československou  vládu  k  tomu,
aby za podstamě změněných okolností se znovu zabývala otázkou čs. účasti
na této konferenci.

Na schůzi konané dnešního dne [došla vláda k přesvědčení, že pařížský-
mi poradamí nemůže býti za dané situace vytvořen podklad k úpravě, která by

3E#baťufdkoov=#:áaEs=ppyůiáoric:kn:.sevridati:ezdhk#:h:e:e"é::k::g:::-t
sko zmíněné konference nezúčastní. 0 tomto rozhodnutí vlády byn ihned in-
fomováni velvyslanci britslý a francouzslý a zpravena byla vládní delegace
v Moskvě.

Clementis
Archiy.Fyzw, teleg!t[pty of tslané 1947, č. odd.13 2271 lLondýnJ 129, 2272l pc[řížl77
- strojopis textu odeslaného telegramu s parafiou zprcicovatele.  1 s.

:?Í%omriarih##:ÓgšEŠuteŘrášvrinri:ťaměiobýt„apotiticm".

53
1947,  10. červenec, 18,30 ho4, Lublaň. -Čs. velyyslamectví v Bělehradě mí-
rtisterstvu zahmičních věcí ČSR. Zpráva o okolnostech, kíené vedly jugosláv-
skou vládu k odmímuti účasti m kor.fiere"3i.

Došlo:  11.7.47 v 8,15 h.
Referent: Ploner. 11.7.47 v 9,30 h.
Ihned.

Bebler mi Íékl, že vláda dlouho uvažovála, než dala zápomou odpověd' na pa-
ňžské pozvání. Zásadně pokládá od počátl«i svolání konference za škodlivé,
de takticky by snad bylo bývalo účelné konference se zúčastnit a aktivně brá-
nit nezávislost málých národů. Tito a Bebler a snad Kardelj byH zpočátku pio
účast a delegace už byla sestawena. ale Djilas, 2x}jména Simié byn proti, Tito
pak pňjal Djilasovo stanovisko. Naši kladnou odpověd' zde pňjali zatím bez
kritiky. Jmenování Noska sí však vykládají jako tendenci, že budeme na kon-
ferencivystupovatpasivně,zatimcobybylotň3bavystoupitbojovněnaobranu
mdých národů. Prosím o zprávu o pozadí našeho postupu.

Korbel
ArFhív  FMzll,  t?Pgrarn:y došlé  1?47,  č.  187318147  -strojopis"ý pňepis přijaSého
tetegramL s po4pisem q7raRovaceb 1 s.
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54
1947,  11.  červenec,  9,30  hod.,  Praha.  -Ministerstvo  zahraničních věcí ČSR
ministerstvům zahraničí v Ankaňe,  Bernu,  Beogradě.  Bukurešti. Varšavě,  Bu-
dapešti, Berlíně, Bruselu, Haagu, Kodamit Oslo, Římě, Sofii, Stockholrn,u. V'id-
ni,  Helsinkácl.,  Washingtonu,  Dublinu.  Odyolárií čs.  účastí m .i)ařížské  kon-
/,rencl.

Ihned. Tajné.

Okolnost, že řada států. s nimiž je  Československo poutáno úzkými svazky
hospodářskými, [pokud se týče]a politickými, zvláště pak téměř všechny státy
střédní a východní Evropy rozhodly se neúčastniti se paňžské konference pro
evropskou  hospodářskou  součinnost.  vedla československou  vládu  k  tomu,
aby za podstamě změněných okolností se znovu zabývala otázkou čs. účasti
na této konferenci.

Na schůzi konané dne  10. t.m. revidovala vláda své původní usnesení a
rozhodla, že se Československo zmíněné konference nezúčastní, nebot' by za
dané situace čs. účast byla vykládána jako akt, směňijící proti přátelství se So-
větským  svazem  a ostatními  našimi  spQjenci.  0  tozhodnutí  čs.  vlády byli
ihned infomováni velvyslanci britský a francouzský a zpravena byla vládní
delegace v Moskvě.

Clementis

Anhiy FMzr|  telegrmy odeslané  1947, č.  o_dd.. 8 2274 - 2291  - strojopis textu
odeslaného telegramu s podpisem pracovatele. 1 s.

a  Zřéjmá chyba v pňepistL Správně by mělo být „a politicmi".

55

1947, 10. če"enec, 18,13 hod., WashingtorL -Čs. velyslamec ve Washíngtom
min[isterstvu zahrtričních věcí ČSR.  Zpráva o rozhovoru M. Z. Agronského
s J. Masarykem v Moskvě o pďížské konfieremL

Došlo:  11.7.47 v 8,15 h.
Referent: HuserBká, 11.7.47 ve 12 h.
Ihned.

Agronsp mi sdeliL že hovoril s Masarykom v Moskve. Pftal sa ho, prečo sa
ČSR rozhodlo zúčastniť sa parížskej konferencie. Odpoved' ČSR: chce vediet',
čo sa deje, pteto ide do Pariža. Na dotaz, či to znamená, že sa ČSR zúčastní
jednania. odpovedal Masaryk. že ano, ale vláda v Prahe sa práve radí o postu-
pe.Naďálšiuotázkučo-vládarožhodla,Masarykodpwedal.žepoltretejhodi-
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ny nemóže dostat' spQjeníe s Prahou pre eechnické t.ážkosti. Na otázku. či pa-
rížská konferencia móže zabezpečit' mier a hospodársku konsolidáciu, odpo-
veď, že Masaryk dúfa.. Na konečnú otázku Masaryk potvrdil, že politika ČSR
je úplně neodvislá. Na to bol rozhovor prerušený. Agronský nezná či preto, že
čas uplynul. álebo z iných dóvodov. Rozhovor Agronslý použije v rozhlasu.

Slávik
Archiv  FMZ;V,  telegra[my  došlé  1947,  č.  187018/47  -  strojopisriý  přepis  došlého
telegramu s podpisem zpracovatele.  1 s.

56
1947,  12. červenec, 8,42 hod.. Ankam ~ Čs. zastupitelský úřad v Ankaře ml-
nisterstvu zahraričníich věc'i ČSR Negc[iiviúi ohlas odvoláníi čs. účasti na pa-
říížské konferenci

Došlo:  12.7.47 v 11  h.
Referent: Strauchová. 12.7.47 v 12,15 h.

Změna rozhodnutí ve věci Paříže působila zde  u většiny diplomatů Špatně.
Dnes dopoledne si mne pozval americlý velvyslanec Wilson a řekl, Že je změ-
nou rozhodnutí čs. vlády konstemován. Vidí v tom přímé vměšování se do na-
Šich záležitostí ze strany Ruska. Dodal, že odezva v LTSA bude velmi silná.

Kolo"t
Archlv  FMZV,  telegrarn,y  došlé  1947,  č.  189018147  - strojopisr[ý přepis přijatého
telegramu s podpísem zpracovamle. 1 s.

57
1947,  12. červenec.__12,58 hod., Paříiž. -Čs. velvyslGmec v Pařižl ministerstvu
zahraníčníuh věá ČSR. Potvrzeníi stanoviska československé vlády o neúčasti
rua pařížské konf ;eremi.

Došlo:  12.7.47 v 13.30 h.
Referent: mjr. Ploner, 12.7.47 v 14,15 h.
Ihned.

Poněvadž Bidault byl velmi zaměstnán, navštívil jsem Alphanda a potvrdil mu
stanovisko naší vlády, které bylo sděleno Dejeanovi. Alphand na to řekl, že
velmi lituje,  že  ČSR se nezúčastní konference,  nebot' naší účasti pfikládda
Francie velkou cenu.

Nosek
Arfhiv  FMZI/,  t_elegramy  došlé  1947,  č.  1892/8147  - strojopisrtý  přepis  dostého
telegrarruL s podpisem zpracovatele.  1 s.
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58
1947,  15. červenec,  15,00 hod., PrahoL -Zápis z tajné čásii 97.  (inimořádité)
schůze vlády ČSR.

Přítomni a omluveni podle prezenční listiny.
Z úředníků byli přítomni: posl. Ing. M. Reiman. dr. V. Bemášek a zapisovatel
dr. Fr. Plachý.

1.

Zpráva předsedy vlády o jednání československé delegace v Moskvě

Předseda vlády Kl. GottwáLd sděluje, Že československá delegace jednala za
svého pobytu v Moskvě ve dnech 9. až 11. července 1947 hlavně o třech otáz-
kách. Za prvé o stanovisku sovětské vlády k účasti Československa na paříž-
ské konferenci, za druhé o stanovisku sovětské vlády k sjednání českosloven-
sko-francouzské smlouvy o vzájemné pomcx:i a za [řetí o uzavření obchodní
smlouvy se Sovětslým svazem. Pro krátkost času nemohlo býti podrobně pro-
jednáno vše, co souvisí s třetí otázkou. Udělalo se však vše, co bylo nutné.

Pokud jde o pr`mí otázku, podotýká předseda vlády Kl. Gottwald, že čle-
nové vlády jsou o výsledku jednáni v Moskvě již částečně infomováni z ob-
sahu depeše, kterou zaslala českoslove"5ká delegace ve čtvr[ek dne  10. čer-
vence 1947. Řečník chce jenom dodati, že se při jednání podařilo če§koslo-
verLské delegaci přesvědčiti generaLissima Stalina i mínistra zahraničních věcí
Sovětského svazu Molotova. že se z naší strany jednalo, pokud jde o přihlášku
na pařížskou konferenci, „v dobré vůli". Zejména bylo zdůrazněno, že přijetí
pozwání na tuto konferenci nebylo namířeno proti našim spQg.encům. Ministr
J. Masaryk má věcnou poznámku, zda schůze je tajná. Předseda vlády Kl.
Gottwáld konstatuje, že se jedná v tajné části schůze. Dodává dále, že revo-
kování usnesení vlády o účasti na pařížské konfemnci bylo v Moskvě kvito-
váno velmi pozitimě. Mělo také reflex na hospodářské jednání. Ze sovětské
strmy bylo .zdůrazměno, že pařížská konfeience je pokusem o izolaci Sovět-
ského svazu Náš stát vzhledem ke spqjeneckému poměru k Sovětskému sva-
zu se nemohl proto zúčasmiti tohoto „podniku". Podle generalissima Stalina
nepfinesla by nám naše účast na konferenci žádné materiální výhody. Předseda
vlády soudí, že tato skutečnost se velmi brzy prakticky pmkáže. Kdybychom
byn setrvali, byl by nás ovšem Západ chvíli chválil, jiná však je otázka. jaké
by  byly  konečné  výsledlqr.  Předseda  vlády  soudí  proto,  že  vláda jednala
správně a že budoumost ukáže, že její krok nebyl chybný.

Pokud jde o sjednání nové §pcjenecké smlouvy s Francií, sděluje předse-
da vlády, že prezident republilqr fomuloval své stanovísko k této smlouvě pí-
semně v dopise p[o generalissima StáLina. Předseda vlády odevzdd tento Ust
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g=%síks:#:vríájSesv;sE#:řt#:ykdddoí#uopo±džTe#tá,ůTk:Lg
:;rzká:2:upbm#Íá:=e:e:eá=#icLm;poůtik=sřo?ek:sÉVE:ka:;=€o|,:
walda". Poznámky jsou datovány 11. července 1947. [...]a

PředsedavládyKl.Gotwaldpodoýká,Žetyeopomámkynemohlještěpřed-
ložitipampiezidenmrepublílqr,ježtopanprezidentnáhlemhuravěl.Dodáváješ-
tě, že bližší podrobnosti by mohl členům vlá]y sděliti ministr J. Masaryk.

Pokud jde o třeti otázku, sděluje předseda vlády Kl. Gottwald, že naše de-
1egace příšla s řadou požadavků, t.j. aby smlouva byla S.ednána na pět let, dále
aby bylo ujednání o pevných cenách atd. Již v první den, kdy členové delegace
jednali se Stalinem, odevzdali mu memorandum a požádali ho, áby působil na
sovětskou vládu,  aby vyšla našim požadavlům vstříc.  Generalissimus Stalin
přislíbil svoji pomm a sdělil, že odevzdá memorandum ministni Mikojanovi.
To také skutečně učiril. nebot' když druhý den bylo odevzdáváno totéž memo-
randum ministru Mikojanovi, bylo z rozhovoru s ním patmo, že naše memo-
randum, které ještě v nmi obdržel od generalissima Stalína, již zčásti prostu-
doval. Pokud jde o podrobnosti o obchodním jednání, podotýká předseda vlá-
dy, že příslušné vysvětlení by mohli podati členové obchodní delegace Lóbl
a Fierlinger, kteří jsou v budově k dispozici. Předseda vlády dodává ještě, že
dodávkou pšenice a krmného obilí bude ulehčena také situace ministm výživy
V. Majerwi.

Na dotaz předsedy vlády K]. Gotwálda, zda členové vlády požadují k ně-
kterým bodům vysvětlení, činí dotaz ministr V. Majer o tom, kdy se mkuteční

-    dodávky pšenice a krmného obilí, o richž byla učiněna zmínka v komuniké

o jednání československé delegace se sovětskou vládou Z noirin se dočetl, že
se tak stane v ioce 1948. Z tohoto časového určení ovšem neplyne, zda bude
dodáúka uskutečněna již z letošních žní. či teprve ze žní pňštího roku Kdyby
šlo o druhý pň'pad, potom by nám tato dodávka mnoho nepomohla, poněvadž
potřebujeme výpomcx3 vzhledem k nedostatečné letošní sldizni. Předseda vlá-
dy Fd. GottwáLd potvrzuje zcela rozhodně, Že jde o dodávku z letošních žni.
Letopočet 1948 se cx3tl v komuniké z podnětu naší delegace, ač z rožhovoru
plynulo zcela jasně, že má jíti o dodávku z letošní sldímě. Nesdílí proto obavy
ministra výživy a dodává, že bližší se ještě dojedná. Soudí, že smlouva se mů-
že uzavříti za 4 až 6 týdnů. Pokud jde o podrobnosti, má jíti o smlouvu na
5 let, která vycházi vstříc některým našim požadavkům. a to jak co do výše
dodávek, tak pokud jde o jejich výběr. Nepůjde jenom o dodávání investičních
statků,,nýbržtakéododávkyněkterýchstatkůspotřebních.Pokudjdeoddáv-
lqr ze strany Sovětů. bude nám poslqmuta hlavně pomcx3 ve výživě. Předseda
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vlády Kl. Gottwald poukazuje na pŤ1'slušná data. uvedená již \'e zmi]iěném ko-
muniké. Táže se. zda členové vlády si přejí nejprve diskusi všeobecnou a pak
podrobnou.  Ministr Masaryk podotýká, Že Čísla, která byla uvedena v komu-
niké. nejsou ještě úplná. 0 obchodní smlouvě a její náplni bude se teprve jed-
nati, takže nedoporučuje, aby vláda projednávala podrobnosti , nebot' by to bylo
předčasné.  Předseda vlády Kl.  Gottwald nemá proti  tomu námitek a rovněž
ostatiú členové vlády souhlasí. Předseda vLády Žádá sám ministry J. Masaryka
a dr.  P.  Drtinu.  aby doplnili jeho zprávy svými referáty.  Ministr J.  Masaryk
podotýká, že nemá, co by dodal. Zúčastnil se jednoho hovoru u generalissima
Stalina a pak byl u ministra zahraničního obchodu Mikojana. Výsledek jedná-
ní u generalissima Stalina je obsažen v depeši, ktemu poslala československá
delegace. Táké ministr dr. P. Drtina podotýká. že nemá rovněž, co by dodal.
Neuzavírá se však tomu. aby odpověděl na eventuální konkrétní dotazy

Náměstek Zd. Fierlinger soudí, že návrh ministra V. Majera je odůvodněn
a Že by se mělo objasnit. kdy bude uskutečněna dodávka 20 000 vagónů pšeni-
ce a 20 000 vagónů kmného obilí. Ministr V. Majer považuje své návrhy za
velmi důležité. nebot' má obavy že jde o dodávky ze sklizně 1948. Podotýká.
že podle odhadu Státního úřadu statistického bude letošní úroda chlebového
obilí na území našeho státu přibližně asi o 1/3 nižší než loňského roku. Loni
bylo vykoupeno v českých zemích 93 000 vagónů chleborvého obilí, letos po-
třebujeme v českých zemích nejméně 107 000 vagónů chlebového obilí, kteté
z vlasmí sldizmě si nemůžeme opaffiti. Ministr navrhuje proto, aby vláda uloži-
la ministrům zahraničního obchodu a výživy; aby dali okamžitě vládní dele-
gaci v Moskvě, sjednávající obchodní smlouvu se Sovětslým svazem, instruk-
ci, učiniti objednávku 20 000 vagónů chlebového obilí s dodacím termínem
nejpozději do 31. prosince 1947 a dále, ab taeo delegace ujednáLa dodávku
20 000 vagónů kimného obilí, po pHpadě jiných knniv, s ddacím termínem
nejpozději do 31.října 1947. Předseda vlády Ed. GottwaLd podotýká, že dodáv-
ka, jak již podotkl, je určitě míněna z letošní sklizně. Ministr J. Masaryk po-
rvrzuje toto přesvědčení předsedy vlády sdělením, že Ůyl pňtomen jednání u ge-
neralissima J. V. Stalina. kde předseda vlády FU. Gottwald sdělil, že potřebu-
jeme - vzhledem k očekávané slabé letošní sklizmi chlebového obilí - 300 000
tun pšenice.  GeneraHssimus J.  V.  Stalin na  to  odpověděl  předsedovi  vlády
KI Gottwaldovi:  „Dáme vám 200 000 tun". Ministr J. Masaryk soudí pmto,
že je zcela nepochybné, že jde o dodávku z letošní skli2mě. Mínistr V. Majer
přesto  navrhuje,  aby vláda  schválila  zmíněnou  instrukci  pro  naši  delegaci
v Moskvě. Uvádí, že musíme v každém případě věděti, kdy a kolík obilí dosta-
neme. abychom podle toho mohli učiniti včas případná jiná opatření. Ministr
J. Ďuriš soudí, že v návrhu usnesení by se mělo vyjádfiti, aby se členové dele-
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gace „snažili"  ujednati dodávku s příslušným temínem. Minístr J. Masaryk
souhlasí s návrhem minístra výživyi Konkretizováním 2memožní se také even-
tuální šeptanda. která by mohla tvriiti: „Kdo ví, kdy to dostmeme!". Ministr
prof. dr. Zd. Nejedlý soudí. že jde o dvě věci. Jednak o temúnowání ddávky,
které považuje za sprámé a s nímž souhlasí, a za druhé - což nepovažuje za
vhodné - ultimativní fomu z naší strany, t.j. aby bylo vše dodáno [do konce
roku  1947]b,  tedy bez ohledu na to.  zda je to ze sovětské strany technicky
možné. Předseda vlády Kl. Gottwáld je pro to. aby se mluvilo jen o pšenici.
ne o chlebovém obflí. poněvadž nám jde především o pšenici a nikoliv o jiné
druhy chlebového obilí. Ministr A.  Zmrhal soudí, že bychom neměli určiti
pouze jeden temín. nýbrž alespoň dva. Ministr V. Majer souhlasí s tím, aby
jako druhý termín pro dodávku byla určena doba do konce bře2na 1948. Mi-
nistr A. Zmrhal je pro to, aby se výslovně žádálo o ddávp ve lhůtách. Před-
seda vlády Kl.  Gottwald  podotýká,  že  nemá  obavy,  že dodávp  nebudou
učiněny  včas,  a opakuje  znovu,  že  naše  delegace  dala do  komuniké  zcela
zbytečně rok 1948 asi v souvislosti s tím, že se sjednává obchodní dohoda po-
čínajíc rokem 1948. Generální sekretář Hospodářské rady dr. inž. E. Outrata
nawhuje,apysemluviloododávcet6kutečňované„postupnědokoncebřezna
1948". Tm mohl by první temín, t.j. do konce prosince  1947, odpadnouti.
Minisu V. Mqjer nemá proti této úpravě námitek. Náměstek Zd. Fierlinger
chce podotknouti k jednání o obchodní smlouvu všeobecně toto: Je třeba, aby
z československé strany Pylo vše řádně pfipraveno na plnění smlouvy, kterou
sjednáváme. Pokud jde o dosavadní výsledek jednání, soudí náměstek, že no-
menklama je neobyčg.ně cemá, nebot' jde o samé dolarové položky. Upozor-
ňuje zejména na bavlnu, kterou nám Sověty již dříve nabízely. Z původních
20000tunbavlnyseovšemtehdyvzálojenom6000tun,nebot'unássesoudi-
lo, že na Západě dostaneme bavlnu lpší a lemější. Náměstek však upozorňu-
je, že na druhé straně 2mamená sjednávmá smlouva značné vypětí našeho in-
vestičního průmyslu Očekává wšem, že dosáhneme také vývom zboží kon-
zumního, zejména až budou v Sovětském svazu překonány první obtíže, což
může býti za 3 až 4 roky. Potom bude ze sovětské strany také větší zájem
o konztmní zboží. Náš průmysl se bude musit zařídi. aby mohl řádně vyříditi
všechny objednávky. Bude třeba namnoze investic, na které dvouletka nepa-
matuje.Náměstekupozorňujezq.ména.žesenynízmnohastranpožadujínaf-
tové roury. Má o ně zájem Sovětsp svaz, Rumunsko i jiné státy. My je však
vyrábíme 2mačně primitimě a je třeba výrobu zmodemizovat. což bude míti
vliv také m cenovou kalkulaci. Nyní pod tlakem dolarového bloku bude rov-
něž třeba zrevidovati náš inve§tiční program. Je třeba, abychom nejenom do-
držefismlou"kvmtitati"ě.aleikvalitouatakévcenách.Jinakřečníksoudí,
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Že jde o investice v mezích našich možností.  Pokud jde o jednání v Moskvě.
mělo by se již nyní pamatovati na sjednání dodávek tuků ze Sovětského svazu,
k nimž by mohlo dojíti v letech 1949 nebo 1950. Závěrem podotýká ještě ná-
městek, že bude třeba uvážiti požadavky našich hutí a oceláren v souvislosti
s očekávanými dodávkami do Sovětského svazu.

Náměstek J. Ursíny upozorňuje na možnost. že předpoklady mezinárod-
ního obchodu se změní,  a s čím jsme počítali, že možná nedostaneme.  Naše
delegace v Moskvě by měla na tuto okolnost poukázati a podle toho převzíti
dodávky za příslušných předpokladů. Ministr V. Majer se vrací ke svému ná-
vrhu.  aby vláda uložila ministrům zahraničního obchodu a výživy,  aby dali
vládní delegaci v Moskvě instrukci stran ujednání dodávky jednak 20 000 va-
gónů pšenice, jednak 20 000 vagónů kmného obilí, s tim. že bude dodávka
v obou případech uskutečněna postupně nejdéle do konce března 1948. Před-
seda vlády Kl. Gottwdd souhlasí a konstatuje souhlas také ostamích členů vlá-
dy. Činí však dotaz, kdy se bude m«i zúčastniti příslušného jednání v Moskvě
ministr zahraničního obchodu dr. H. Ripka. Zdůrazňuje. že jde n]mí o nejdů-
ležitější fázi jednání, t.j., kdy je třeba sjednávati ceny, určiti pevné množství
dodáwek atd. Ministr J. Masaryk sděluje, Že podle infomace, kterou obdržel
od paní EEpkové na recepci u francouzského velvyslance v Praze, bude moci
mínistr dr. H. Ripka odjeú již tento týden ve čtvm3k nebo v pátek do Moskvy.
Předseda vlády Ed. Gottwdd podotýká jenom, že jde o to, aby jednání měl ně-
kdo „v mce". Je třeba, abr za měsíc, resp. ng.déle 6 neděl, bylo vše dohodnu-
to. ffipoušti, že průběhem jednání se objeví ještě některi obtiže. Ze sovětské
strany bylo však již závažně prohlášeno, že chtgí žádati dodávky na 5 let na-
před. Z našeho seznamu zboží. které jsme nabízeli. odmím velocipedy, moto-
rová vozidla. rádia, šicí stroje a j.. mají však zájem o naftové roury, bagry
a jiné investiční statp.

Ministr V. Majer prosí, aby mu byla dovolena ještě mdá poznámka. Na
základě usnesení vlády zúčastnil se obilní konference v Paříži. Z této konfe-
rence posld vládě dvě zprávy. Pokud jde o průběh a výsledek konference, sou-
dí ministr, že můžeme býti spokojeni. Na konfemnci Šlo jenom o odhad letošní
sklizně. Schodek, s nímž konference počítá, považuje minístr za nadsazený.
Prakticky Šlo o to, doporučiti vládám některé pokyny, které se u nás již dámo
provádějí. V této souvislosti je povinen ješů5 říci vládě, jak působilo v Paříži
rozhodnutí naší vlády, kterým byla odvolána naše účast na konferenci o Mar-
shallově plánu. Toto rozhodnuti působilo kmjně nepříznivě. Řečník soudí. že
vláda udělda chybu. Za svoji osobu prohlašuje oeevřeně, že nesouhlasí se zmí-
něným usnesením vlády. V Paňži měl ovšem dojem. Že kritika nebyla ani tak
na účet naší vlády, nýbÉ spíše na účet Sowětského svazu. Na obilní konferenci
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bylilidé.kteřímajíČeskoslwenskorádianejsounepřáteliSSSR.Ministrsou-
dí, že naše komuriké o schůzi nebylo dobře uděláno. Působilo v Paříži jako
bomba. Celko`ý dojem byl. Že Českoslove"5ká z€publika se podrobila urči-
tému nátlalciL Ve zprávách se uvádělo. že československá vláda učinila roz-
hodnutí na základě telefonického rozhovoru s Moskvou. Ministr soudí, že by
bylobýváLolepší,kdybychomnakonferencizůstali.KdyžČeskoslovenskojiž
řeklo „a" , mělo vytrvati. Tentokrite mohlo svojí účastí na konferenci přispěti
k .vyčištění atmosféry a k rozptýlení různých nepravdivých informací o nás.
Ministr uvádí, že slyšel hovořit o nás „strašHvé věci" a že je nestačil vysvětlo-
vat. Dodává, že bylo třeba cítiti celou m atmosóéru v Paříži. Byli tam převážně
naši přátelé. Hišli, ptali se:  |ak to vlastně je?"  Náladu cítil již před naším
rozhodnuúm. t.j. když Polsko omámilo, že se konference nezůčastní. Po.slal
tehdy již ve čtvrtek vládě telegram. kde infomoval o situaci v Pařiži. Ministr
neví. zda telegmm došel včas. Musí znovu opakovati. že v té chvíli jsme udě-
lali  chybu  Považuje za svoji povinnost,  aby to. vládě  řekl.  Předseda  vlády
K]. Gottwald podoýká že fakL je tento: Když jsme se přihlásili na pařížskou
konferenci. nevěděu jsme, že tam budeme sami. Jinak bychom se byli dotázali
předem na stanovisko v Moskvě. Je jasné, že sami jsme do Paříže bez svých
spQjenců jíti nemohli. Řečník se táže přítomných. zda mají v této věci do[azy.
Konstatuje, že dotazů není. Předseda vlády čte poté návrh na usnesení vlády
o výsledcích jednáni českosloverBké delegace v Moskvě. Doporučuje vládě.
aby se mesla tákto:

„Vláda ve své 97. (mimořádné) schůzi, konané dne 15. července t.r., vyL
slechla zprávu svého předsedy Klementa Gottwalda. jakož i referáty minisri
J. Masafyka a dr. Drtiny o výsledcích jednání československé vládní delegace
se sovětskou vládou ve dnech 9. až 11. července 1947 v Moskvě a mnesla se
jednomyslně, vysloviti předsedovi vlády a ostamím členům vládní delegace
poděkování 2a jejich práci a plný souhlas s jejím výsledkem.

Vláda dále pověffla svého předsedu Flementa Gottwalda, aby jejím jmé-
nem vyslo\ril sovětské vládě a jejímu předsedovi generalissimu J. V. Stalinoví
poclěkovánízaporozuměníavelkorysérozhodnuti,kterýmbylozahájenonové
údobí v hospodářských a obchodních stycích mezi Československou republi-
kou a Svazem sovětských socialistických zepublik."

Ministr dr. P. Drtina podoýká, že za československou stranu národně scL
cialistickou je sám přítomen ve vládě, nebot' ostatní členové vlády se om]uvili.
Je pro něho obtížné. aby sám sobě vyslovoval dík za svoji práci a projevwal
souhlas s jejím výsledkem. Jinak nemá námitek a bude hlasovati. apy se tak
stalo. pokud jde o dn]hé dva účastnílqr delegace. Předseda vlády K1. Gottwald
vysvěduje, že je zvykem, aby každé meristátní jednání bylo nějak zakončeno.
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Ministr J. Masaryk soudí, že stačí. když místo slov „vysloviti předsedovi vlá-
dy a ostamím členům vládní delegace poděkování za jejich práci a plný sou-
hlas s jejím výsledkem" budou pouze slova „vysloviti souhlas s jejím výsled-
kem". Předseda vlády Kl. Gottwald podotýká. že je třeba snad říci „vysloviti
plný souhlas s výsledkem jednání".

Předseda vlády Kl. Gottwald ko"5tatuje, že s takovouto úpravou souhlasí
jednomyslně všichni členové vlády. Dmhý odstavec návrhu zůstává přitom ne-
změněn.

Vláda činí ve své tajné části toto
1. Usnesení: Vláda. vyslechnuvši zprávu svého předsedy, jakož i doplňující re-
ferát miristrů zahraničních věcí a spravedlnosti o výsledcích jednání českoslo-
venské vládní delegace se sovětskou vládou ve dnech 9. až 11. července 1947
v Moskvě, se unáší po prwedené rozpravě jednomyslně, Že

a) vyslovuje souhlas s výsledkem jednání této delegace;
b) pověňije svého předsedu, aby jejím jménem poděkoval sovětské vládě

a jejímu předsedovi generalissimu J. V. Stalinovi za porozumění a velkorysé
rozhodnutí, kterým bylo zahájeno nové údobí v hospodářských a obchodních
stycích mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistic-
kých republik;

c) ukládá minisrim zahraničního obchodu a výživy, aby dali neprodleně
vládní delegaci v Moskvě, sjednávající obchodní smlouvu se Sovětslým sva-
zem, instrukci na sjednání ddávek jednak 20 000 vagónů pšenice, jednak
20 000 vagónů krmného obilí, kteréž€o dodávlqr by se ukutečnily postupně
nejdéle do konce březma 1948;

d) ukládá ministru zahraničního obchodu, abr i jinak učinil všechna po-
třebná opatření, abr jednání o novou obchodní smlouvu se Sovětským svazem
mohlo býti dokončeno nejdéle do 6 týdnů.

Provedou: předseda vlády a minisffi zahraničních věcí, zahraničního ob-
chodu a výživy.

Příloha 1:

i#eb#šp:bFžtd=cEáěsĚR#':iEťHi:se:!s!|i:k::sgkv::di:;;
menta GottwáLda

Z pmzidentova dopisu možno souditi, že prezident hodnotí stanovisko
Sovětského svazu k smlouvě o vzájemné pomoci mezi Československem a
Francií jako stanovisko odmítawé. Nesouhlasím s takovýmto výkladem sovět-
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ského stanoviska a pokládám za nutné prohlásiti. že Sovětslý svaz je pm uza-
vření smlouvy o vzájemné pomoci mezi Československem a Francú. nebot' ta-
kováto smlouva byla by vhodná pro Československo, a to. co je výhodné pzo
Čffikžů:ůvvee=š:|ě=22#Eaťsaotiú:ghs#áiaE:ů:š|:%"wk=;Francrine-

má být horší ani slabší než smlouvy, které již Českoslwensko uzavřelo se So-
větským svazem.  Polskem  a Jugoslávií. Základními momenv těchto smluv
jsou za prvé vzájemná podpora pmti agresi Něme€ka a jeho spqg.enců a za dm-
hé okamžitá pomoc proti připravované a započaté agzesi. Francouzové vylu-
č`b.íobatytomomentyatimusilujíozhoršeníeěchpozicČeskoslowenska,kte-
rých Československo již dosáhlo ve §mlouvách s celou řadou států. Sovětská
vláda soudí. že československá vláda nemá souhlasiti s tímto zhoršením pozi-
ce Českoslwenska a má dosáhnouti na Francii smlouvy, jež by nebyla horší,
než jsou smlouvy s SSSR, Jugoslávií a Polskem. Je nepochopitelné, pooč Fran-
couzové vylučují formulaci o spqjencích Německa ve věci agrese. Což spo-
jenci Německa nebudou pro Československo stejným nebezpečím jako Ně-
mecko?Stejnětakjestnepochopitehé,pzočFrancouzovévylučujímomentau-
tomatické  pomoci  pro  případ  agrese  ze  strany  Německa  a jeho  §pqg.enců.
Rtčko by mohlo pomhouti moment automatické pomoci, neboť má veliké

#cb#ma#ĚVsvŤy#!#pQjp#n#ť:|#%kEOŤev:kLo::ažkžo2ELržriikm!:
jaknemůžepomínoutmomentokamžieéautomaticlaépomoci,neboťseačí.apr
útočník postoupil 40 lm s horc a Českoslwensko se ocime na pokmji zkázy.
FmnoouzijižjednouZklamaliČeskoslowensko.kdyžŠloopiokázáníokamžioé
pomocL Nelze pfipustiL aby Česk"lovenskD si nevzalo z této lelooe poučení.

Kromě toho tžeba počítati s tim, že bude-H československá vláda souhla-
siti se zhofšením svých pozic ve smlouvě s Frincií, mohou se spQjenci Česko-
slovenska-SSSR.Jugoslávie,Pol§ko-ocimoutivnevýhodnémpostaveníve
sfování s Francií a není vyloučeno, že budou následovati precedem s F[ancií.
11. července 1947

Přfloha č. 2
[Podle Hstiny přítomných přítomni:  Předseda vlácly K]ement Gottwald.  ná-

=:eLkámp=ked#áLdLžy,ť]áTdyíE:ámš=;,PEdyEZ=q=ťĚků:ť=
Masaryk, ministr náiodní obrany Ludvík Svoboda, ministr vnitra Václav No-

E#:í*%á#o=]#kriýigms#ťE#ůĚuiEů;E:
vnitřního obchodu Antonín Zmrhal.  ministr technilqr Jan Kopeclý. minisp
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pošt P. Fr.Hála. ministr sociální péče Zdeněk Nejedlý, ministr výživy Václav
Majer, ministr pro sjednocení zákonů Mikuláš Franek. stá(ní tajemník v mi-
nisterstvu zahraničních věcí Vladimír Clementis, předseda nejvyššího účetní-
ho kontrolního úřadu Jufius Friedmann, gen. sekretář Hospodářské rady Ed-
vard Outrata.

Nepřítomni:  Náměstek  předsedy vlády  Petr Zenkl.  náměstek předsedy
vlády msgm Jan Šrámek, ministr zahraničního obchodu Hubert Ripka, ministr
Školství a osvěty Jaroslav Stránský, ministr průmyslu Bohumfl Laušman. mi-
nistr dopravy lvan Pietor. ministr zdravotnictví Adolf Procházka, stámí tajem-
ník v ministrrstvu národní obrany Ján Lichner.]

SÚA, AÍ[V KSČ, f 83, sv. 25, inN. č. 310 -strojopisná kopie ~.ápisu ze schůze s př.ilo-
hami.  10 + 4 s.

ayET::#j]eoFfiépQŤe#n#S#:#3hrogk#je±,okpefflŤořčťoL#běd::±ojEá:*::
tická.

b  V dokumen" poddženo.cřě:Ížm#pÉtoiE:f?:l`s%u#*dEfiíĚ+„tíEistávÉaEůe)ůh#teťLoasEábm#ssn;EŤ

59
1947,  17. čer`!.emc, Sofie. -Čs. velyystanec v Bulharsku mirtisterstvu zahra-
"ičrúwh věá ČSR Zpriva o reakcl J. Dimitrova ria odvolárti čs. účasti na pa-
řižské konf iereru3L

Došlo:  17.7.47 v 15.50 h.
Referent: Stmuchová 17.7.47

Po zprávě o konečném rožhodmti neúčasti v Paříží jsou Bulhaři spokojeni.
Dimitrw mi řekL: „Ve Vašem prvém rozhodnuti neqylo nebezpečí pto slovan-
skou poutiku ani p(o Vás. Prvá varianta qy byla umožnila kontrolu jednání,
případně rozbiti, kdyby nevyhwovala podmínkám. Druhé rozhodnuti je lepší,
poněvadž jsou páni v Paříži pon«háni sami sobě. Budou cítit svou osamělost
a jednotu přátel SSSR."

Kubka
AJfhlv  FMZV,  telegramy  došlé  1947,  č.  192818147 - strojopisriý  přepis  došlého
telegramn s podpisem zpracovmele. 1 s.
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60
1947, červeriec, Praha -Stanovisko českosloveruiké vlád:y k Mai'shallovu plá-
i.u v Červnu až červenci 1947 (soulumná zpráva).

Stanovisko čffkoslowenské vlády k Marshallouě plánu v čermu až červenci 1947

1.

Československá vláda zabývala se po prvé Marshallovou nabídkou hospoclář-
ské pomcx3i Evropě ve svém zasedání dne 24. června 1947 na podkladě refe-
rátu státního tajemníka MZV dr. V. Clementise. Rozpmva měla jen povšechný
a informační charaker, poněvadž v té době nebyly známy ani ty nejpotřebněj-
Ší konkrétní skutečnosti.  Přesto vláda již tehdy vy:jádřila souhlas s výrokem
ministra zahraničních věcí Masaryka,  který se právě nacházel v Norsku na
zdvořilostní návštěvě a vyhlásil tam novinářům, že budeme pro tuto akci, bu-
de-li míti za cíl jednotu světa a hlavně celé Evropy, že však budeme proti ní.
když jejím cílem má býti rozdělování.

Předseda vlády Klement Gottwald ve svém závěru diskuse vyjádřil sou-
hlas s tou částí vývodu stámího tajemníka dr. Clementise, ve které tento dovo-
zoval, že asi maximáhě co my můžeme od této akce očekávat, bylo by přijetí
zásady, že se u nomálních obchodních úvěrů nebude diskriminovat a dodal:
.Jinak nic nepotřebujeme a také nic nechceme."

Vláda se tenkráte usnesla ustavit politickou komisi složenou z ministrů,
zástupců všech stran, které bylo uloženo sledovat průběh akce a pfipravit veš-
kerý materiál, aby v případě potřeby mohla vláda včas zaujmouti meritomi'
stanovisko ke všem otázkám souvisejícím s nabídkoiL

Komise §e však nesešla a jg.í práci fakticky kondo MZV.

11.

Na zasedání vlády dne 4. července 1947 sdělfl minístrJ. Masaryk, že byl vyncp
zuměn britským a francouzslým velvyslancem, že žádají o pfijetí v odpoled-
ních hodinách, abr mu mohli odevzdat oficiální nóty svých vlád s pozváním
na konferenci, keeri se bude dne 12. července 1947 konat v Paříži o Marshal-
lově plánu hospodářské pommi Evropě. 0 obsahu nót byl již předem infor-
mován. Ministr J. Masaryk soudí, že bychom měn pfij.mouti toto pozvání a po-
věňti našeho velvyslance v Paříži, aby nás na poradách zastupoval.

V průběhu zozpravy bylo zdůrazměno před§edou vlády Klementem Gott-
waldem, že vláda by se měla usnésti na přesném stanovisku a přesných in-
strukcích p(o svého zástupce na této konferenci. Poněvadž však členové vlády
nebudoupatměvnejbližšíchdnechvdostatečnémpočtuvHazepňtomni,mě-
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1a by vláda zmo:niti své  předsednictvo,  aby společně s  ministrem  zahranič-
ních věcí rozhodlo o delegaci a o komuniké pro tisk o této delegaci, jakmile
bude mít v ruce příslušné nóty.

Vláda se po kratší rozpravě usnesla zmmniti své předsedrictvo. aby dne
7. července 1947 určilo v dohodě s ministrem zahraničních věcí na tuto konfe-
renci delegaci a dalo jí instrukce.

111.

Dne 7. července zasedálo předsednictvo vlády, rozšířené o ministra zahrarič-
ních věcí a státního tajemníka MZV. Ministr Masaryk refeiDval o anglo-fran-
couzském pozvání a vyslovil se za jeho přijetí. Náměstek předsedy vlády Fier-
linger soudil, že je plán namířen jak pmti Sovětskému svazu, tak i proti Spqje-
ným  národům.  Státní  tajemník dr.  V.  Clementis  upozorňoval,  že již  pouhé
přijetí pozvání znamená pfijetí určitých věcí. Podle programu konference se
zdá, Že nebude na ní času pro zásadní diskuse. Mohlo by nás zavést daleko.
kdyby českoslovenslý delegát svým mlčením akceptoval předložené fomu-
lace. Podle dnešiúch infomací se zdá, Že se konference neúčastní Švýcarsko,
Švédsko a Maďarsko, snad i Norsko, proto na"huje, aby fomulování stano-
viska československé vlády bylo odloženo na 9. července, apr se tak mohlo
přihlédnout k výsledkům rozmluv naší vládní delegace, která zítra odchází do
Moskvy k prQjednání jiných otázek. Ministr Masaryk. podpomván zejména
zástupcem náměstka msgre Šrimka. ministrem Kopeckým, ministrem Drti-
nou,kterýzastupovalnáměstkaZenldaaministpmFhnkem,kterýzastupoval

:e#š#dgmMhoš#,ž#y'mťég::hmiF°#dn#j#:#vŤSŤ±eřfleemu:]#ěi
že nevylučuje možnost, Že krátoe po zahájení konference uviděu bychom si-
tuaci, která by se příčfla našim zájmům a spQjeneclým závazkům. ,Je přiro-
zené-uvedldaslova-žepronásnaprvěmmístěstojínašespQjeneckésvazky
se Sovětslým svazem, Polskem a Jugoslávií, pak pficházi zřetel na naši situaci
vlastní a teprve w třeti řadě br přicházely v úvahii zřetele další."

Po deEí rozpravě předseda vlády Klement Gottwdd uvedl, že z roze§la-
ných dokladů zatim není nijak vidět, co by z pařížské konference mohlo prak-
ticky vzejít. muví se o Mafshallově plánu a obraeem se zase říká, že Evropa

::#ŠmTk«a„ísmťb;nFá;:oTvvžáťm]:eé:ť:]ťwáe:bÉ:&ň:řgTad:Žg.bd;soesčme3:
koslovensko pařížské konference zúčasmílo, muselo by si na každém kroku
nechat volnou ml«i pro své návrhy i pro celkový další postup. Nepříjemná je

smb:kihoi:nžgečÉrkč:LOTv::°k:řt.ževpaHfibymslovanslýchstátůbyioza.
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Náměstek Fierlinger a miristr Masaryk uvádějí, že podle jejich přímých
informací Polsko se zúčastní. Stámí tajemník dr. Clementis na dotaz odpovídá.
že podle jeho názoru se Jugoslávie konference nezúčastní. Předseda vlády Kle-
ment Gottwdd shmuje diskusi v tom smyslu. že prakticky jde o Ío, zda o věci
má být rozhodnuto již dnes, nebo až 9. či 10. července.

Většina se kloní k názoru rozhodnout věc a předsedrictvo vlády jedno-
myslně schvduje návrh komuniké. (Přfloha č. 1)

Stádú tajemník dr. Clementis soudí, že s uveřejněním komuníké o přijetí
pozvání by se mělo ještě počkat.

Po přečtení návthů instrukcí velvyslanci Noskovi náměstek Fierlinger za
souhlasu Masaryka žádá jejich doplnění v tom smyslu. aby z československé
strany byl vznesen požadavek. aby celá akce byla uskutečněna v rámci Spdje-
ných národů. Předseda vlády žádá doplrit ínstrLikce o našem stmovisku, v pří-
padě. že by do Marshallova plám bylo zahmuto Německo.

Po skončení schůze předsednictva bylo ještě neformálně dohodnuto, že
instrukce pro velvyslance Noska má státní tajemník dr. Clementis přepracovat
podle průběhu a výsledku diskuse a předložit je k schválení předsednictvu vlá-
dyveformědefinitivníhotextuřeči,keeroumáhnedpřizahájenípařížskékon-
ference předné§t českoslwenslý delegát.

IV.
Dne 9. července 1947 za předsednictti náměstka předsedy vlády V. Širokého.
za účasti náměstlú Fierlingra a Ursínyho, dále ministra Noska v zastoupení
předsedy vlády, ministra Kopeckého v zastoupení náměstka msgre Šrámka.
ministraSrinskěhovzastoupenínáměstkadr.Zenlda,dálestátníhotajemníka
dr. V. Clementise a gen. sekr. Hospodářské rady ing. dr. Oumty, konalo se
zwláštní zasedání předsednictva vlády, na kterém předložil státní tajemník ke
schválení návrh prQje" (Přfloha č. 2), keerý na pařížské konferenci má před-
néstvelvyslamecNosekazdůraznil,žejenutno.ábynášpostupbylvelmiopa-
tmý a byl řízen podle instrukcí vlády.

Ministr Sdánsp vysloiril nesouhlas s předloženým návrhem prqg.evu čes-
koslovenského delegáta.

Ministr Stránský odmítá ani ne obsáh, jako §píše tón dokumentu Projev
není koncípován tak, jako br byl pronášen na konferenci, nýbrž přímo z celé-
ho textu čiší, že pipjev je adresován ven z konference. Ministr by považoval
za méně briskní nejít na konferenci, než jít tam a mluvit tímto tónem. Je ne-
ůnosné, abr československý delegát na konferenci sotva usedl a hned začal
mluvit tak ostže polemicky.
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Po výměně názorů se stámím tajemníkem dr.  aementisem  ministr dr.
Stránslý uvádí, že věcně neodporuje ničemu. že s obsahem naprosto souhlasi.
ale má dojem, že tón je pochybený. Stámí tajemník aement-is uvádí. že je lé-
pe, jesdiže na konferenci položíme karBr na stůl a jasně řekneme. takto si věci
nepředstavujeme. představujeme si je takto. Po delší výměně názorů s minis-
trem Stránslým, kterého podporuje i náměstek Ursíny a státním tajemníkem.
který trvá na tom, že stylízace jím předloženého návrhu je vzhledem na okol-
nosti až příliš mímá, odpovídá minisď Stránslý na výslovný dotaz předseda-
jícího náměstka Širokého, že nemá zásadní námitky proti návrhu a že se spo-
kojí s tím, jestliže v něm budou prwedeny někeeré stylistické opravy. Žádá.
aby stámí tajemník průběh paříž§ké konference sledoval a dával českosloven-
slým zástupcům konkrétní instrukce. S €ěmito návrhy vyslovflo předsednictvo
vlády souhlas.

V.
Dne 10. červenoe v časných hodinách ranních došel z Moskvy teleg[am podepsa-
ný předsedou vlády K]ementem Gottwddem. ministmm zahraničí J. Masarykem
a ministm dr. Drtinoq kúrý zasmpoml v delegati pů\mdně tďčeného, ale ne-
mocného ministra RípkiL V téLegramu bd tweden mžhovor čs. vládní delegace
s genefalisshem Stalínem poté, kůÉ tiž qylo známo, že i Polsko odmído účast
mpažížskékodíepnňGenemlissimisStalin,k®užmfflinformaceoptavépcL
vaze a cflech Marshallova plám vyhlásn, že za těchtD okolnosti qy Pyla účast
Českcsloienskav(opmisnašíspQi.eneclmsmlamL

Na 10. 7. byla okamžisě svolána mimořádná schůze vlády. Jéšeě před za-
sedáním vlády odebrali se náměstek vlády V. Šímp a stámí tajemník dr. Cle-
mentis do Sezímova Ústí, aqr informovali prezidenta republílqr dr. E. Beneše.
Dr. Beneš po přečeení moskevské depeše ihned vyhlásil. že to je nová simace,
za které je p(o odřelmuti naší účasti na pařížské konférenci.

Na mimořádném zasedání vlády refertnral stámí tg.emník dr. aementis
o moskevské depeši i o výsledku rozhoworu s prezidemem Benešem. Poukázal
na to, že kladné rozhodnuti o ůčasti m konferenci bylo učiněno za mylných
předpokladů, že se konference zúčastní i Polsko a bez 2mdosti zásadně odmí-
tavého stanoviska Sovětského svazu, keerý má zřejmě dobré důvody soudit, že
Marshallův plán je mmířen proti němu Wedl dále, že podle jeho názoru pod-
mínky, které jsme stanovili a formulwali v řeči našeho delegáta by jistě pa-
řížskou konferencí nebyly přijaty a my bychom se z konferenoe vzdálili. Byla
by to jen izolovmá a neúčinná demonstraoe. Navhuje proto, abr vláda vysloh
vila jednomyslně souhlas s požadavkem vládri delegaoe v MCM;kvě. odřeknout
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naši účast a předkládá návrhy na komuníké o rozhodnutí vlády a text nóty, kte-
ré mají být odevzdány velvyslanci Velké Británie a Frmcie.

Po dlouhé debatě a po dohodě o změnách ve stytizaci komuniké. byl ná~
vh na odřeknuti účasti na pařížské konferenói jednomyslně přijat.

Pňloha 1: Návrh komuniké o účasti ČSR na pracích v souvislosti s Marshal-
lovým plánem. L

:ařflz°:aed2iN##?ťLkás;°9Te7r::;Z;.gelegátaJ.Noskavpaňžipfijaý
Příloha 3: Nóta ministerswa zahraničních věcí ČSR britskému a francouzské-
mu velvyslanectvi 10. 7.  1947.3

:9Ť4;?4a4:ZprivaprotÉk095.(mimořádné)schůrivládyzednel0.července
Arclúv  FMZ:V, f;ond  Generálri  sekreta[riát  ~ neověřerťý  soudobý  opis  práwy  pro
předsedrLÍctvo vlády.  9 s.

1   Viz dok. č. 34.
2   Viz dok. č. 40.

3VŽ3E3#3:g:±Š:á;:

61
1947,22.červemc.Praha-MinisterstvovritraČSRKamelářiprezidemare-
publlky. Zi)ráwa o ohtasu na odyoláníi českoslove"ké úč3Lsti m paříižské ko"f ie-
renci mezi londúrLskými f imamŘrú]g].

[...]a
Důwěmé.

hffinisterst`m vnitra Žískdo z fmančních kruhů londýnské City následující zprá":
Ihned po tom, oo Velká Británie a Francie po2waly evropské státy k druhé

pařížské konferenci o Marshallově nabídce, bylo v britských politiclých  a
hospodářslých kmzích horlivě diskutováno o tom, zda státy střední a zejména

dvyí:#+oEvťčrk:yp3:jkma°au&To#eanksk:#erenci.Zasměrodatnébyiopokiá.
Dle informací z bankovních kruhů londýnské City se očekávdo, že „hos-

podářské zájmy" Polska a Československa převládnou nad úváhami pofiticlý-
mi a že jak Polskog tak i Československo pozvání na konferenci pfijmou. TJrso
ktuhy tvrdily, že během návštěvy polské vládní delegace byla otázka účasti na
druhé pařížské konferenci di§kutována v Praze mezi činiteu obou vlád. a to ve
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směru přijetí nabídky. poněvadž účast na Marshallově plánu by poskytla obě-
ma státům podstatné výhody při rekonstrukci obou zemí. Byly dohady o tom,
že Sovětský svaz nebudé míti proti účasti těchto dvou států na pařížské konfe-
renci námitek, poněvadž pomoc při rekonsmkci polského a československého
průmyslu a dodávlqr surovin z amerických pramenů prospějí ve značné míře
i Sovětskému svazu. který bude moci z obou zemí očekávati zvýšené dodávlqr
průmyslových výrobků.

Ačkoliv v otázce účasti Polska byly vyslovovány určité pochyby, bylo
tím spíše spoléháno na to, že Československo jako nejpokročilejší stát středni
Evropy,  silně odkázaný na dovoz surovin ze Západu a ještě více na odbyt
svých polopřepychových výrobků na západních a zejména zámořských trzích,
pozvání přijme. Proto také bylo dle infomací z uvedených kruhů přijetí po-
zvánlqr na pařížskou konferenci Československa na počátku tohoto týdne při-
jato s neobyčejným zájmem a uspokojením.

V přijeti pozvánky Československem byly spatřovány tyto velmi příznivé
okolnosti:
a)  Vzdor neúčasti SSSR na dnihé pařížské konferenci bude Československo
hospodářským mluvčím východní sféry, Dokonce se mluvilo o tom, že Česko-
slove"5ko bude na konferenci neoficiálním pozorovatelem jednání za SSSR.
b)  Účast Československa by rozptýma obavy ohledně hospodářského i poli-
tického rozdělení Evropy, poněvadž právě účast Československa, považova-
ného za stát v ĚDlitické zájmové sféře SSSR by dokazovala, že ve věcech hos-
podářských má stát rázu Českoslwenska možnost účastniti se jednání a akcí
v celcx)vropském rámci, aniž by tim byl docčen jeho politiclý úzlý vztah k So-
větskému svazu.

Proto také, když po pňjetí pozwání Českoslwenskem dcx=házely zprávy
o odmítnuti po2wání Jugoslárií a cstamími východo- resp. jiho3vropskými stá-
ty, nebyla tato odmítnuti brána zcela tragicky, * bylo uzmáváno, Že neúčastí
těchto států ztrati konference mnoho na svém významu ® do možnosti mezi-
evropské vzájemné pomoci v sektoru zásobování potravinami a některými su-
rovinami.

Tím větší rozčarování působila zpráva dne 1 1. července, dle které se čes-
koslovenská vláda rozhodla odvolati své přijeti pozvání na konfezenc,i.

Zprávě byla dána v britském tisku nevšední publicita pontické senzace
prvního  řádu,  ozmámená  v  palcových  písmech  levého  tisku,  jako  „Daily
Mail", a obšímě komentována v listech rázu „Times", lderý dne 12. července

fd:eávg,,á:ťfi##ůékh:]#nskíh:koe=rndmtaodo,.mu.kerývyvo.
Odvolání pozvání býlo v bankovních kmzích City posuzováno takto:
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Přijeti pozvání samotného bylo pokládáno vzhledem k výmamné účasti
československé komunistické strany v československém kabinetu za ukázku
konstruktivni politilqr českoslovensých pžedstavitelů této strany. kóeří mají
v první řadě na zřeteĚ hospodážský zájem stáni před ostamími pofiticlcými
úvahami.  Uvedené kmhy se domnívají, že rozhodujícím činióelem. radícím
k pfijetí nabídlqr, byl i prezident fepublilqr a že pod vlivem jeho stámickéb
posudlni Pb poziňri pžijam.

Odwlánípozváníjeposuz"ránojakopHhtýzásahSověeskébsvazuaje
ochoměpřijímánvýklad.žeSomětspsvazpoiižilipohrůžlqrmzvázání§rie-
necké smlowy, budeLU Česlmslovensko trvati na přijeti pozwání.

Uvedené kruhy mají za to. že Českoslwensko zašlo do krajních možnos-
ti, abr demonstmvalo svou ochotu ke kon§mltiimí všeevropské spoli]prátiaapNE::Ukk=z:+#XEť=ťr=ů=EErimbukodb
ůsudku uwedených lmihů zmamenati ha6dážské rozdělení Evrppy, i když ite-
účaststžedcx2vropslýchavýchodoevtopskýchstátůbudemítinepachybnývHv
na další politicloé pžiostžení mezi Východem a Západem.

Nicméněmqjíuvedenévlívného§podáž§leélmihyzato(mzáldadězpriv.
ježjimdošlyseSpqi.eqýchsiáeů),žeČeskoslonnenslosizasloužítolD,abrse
m doscalo všemožné hospodážslcé podpopr i pžesto, že se pord v mHži ">
zůčdsqú.

Népňei]poldádáse,Žeqydočloknějalcémuomezeního"dámsi)ti
dNri Českodouenm a

N* se usuztg.e. Že
vehocemi iiebo státy.

IocÉlovensko. kůeré se nezúčasmí Marshallova

plhu. bude kompenzDváfio zvlášmími úvěfy a výhodami a jeho fek"trukx}
hide podpoňena meo cestmL 1 v otázoe budoucích úvěrů pro náktp sufovin
budepozioeČeslooslmmskapodstaměsnazšínežvšechostmíchstáůnezú-
časměných na pažížské konftrenti, takze po stinoe hosriářské ne`mikmi
Českoslmnenslm z jeho neůčasti m konfiriti `ůlé Ů.my.

Za mirism: pUc.gšt. FLant, Jsnda, v.r.

ArchivKiĎmláňepreEidenoanepublík3bT02118147.-Otigpál_S_frpjf!Pi5]I5PTpeh-
Cačním rctzitkem ŘPR -28.7.1947, razítkem spisomy -došlo 29.7.1947. Spnůvnost
yyhotoívení. oívěňena podpisem 3 s.

a  V záhhyí uvedeni adpesáti: Kancelář pfézidenta republi]qr - p. kancléř Smumý: Úžad
pžedsednictva vlády - p.  ing. Reiman:  Ministef§tvo zahraničních věcí - p. stát. taj.
dr.Clementis:Ministetswonárodniobmny-hl.Št.5.odděl.:Míris"Íonáfdniobfa-
ny - hl. Št. 2. odděl. v Pmze: Fověřenectvo imim - Vn. odbor v Bratishú
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62
1947, 31. červenec, Prahn. -Mir[Ísterstvo zahrmičiúch věúi Č:SR Kanceláři
prezidenta republiky. Britská reakce m čs. neúčast na pařižské konfiereru:i.
Důvěmé. Ihned.
Záznam.

Generální sekretář Světového židovského kongresu Easteman měl za svého
pobmi v Praze deffi mžhowr s britslým wlvyslanoem. V průběhu rozhovoru
velvyslanec Nichols pmhlásfl, že se po jeho soudu všeobecně přeceňuje vý-
znam českoslove"ké neúčasti na pařížské konferenci. Skutečnost, že česko-
slovenská vláda vyhověla přání Moskvy a odvolala své původní rozhodnutí
o účasti v Paříži. neznamená podle Nicholse změnu v českoslovemské zahra-
niční politice a není jí prý třeba pfipisovat zvláštní důležitost.

Iml
Dr.Fm:hl.v.r.

Archi;yKartcelářeprezidemarepubli!g!,_T02_155_lf7_-Oýgin4!_s_PQjopisuPrpwgdnii:
hv°p'řsu%zessp%#pnšm"čýn§%gtižkež#n#R2:.2.8.1947akanceuíkkýmipoznámkami,
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Kronika hlavních událostí roku 1947

22. -23.  1.

10. 2.

15. 2.

27. 2.

Zahájen  dvouleý  plán  obnovy  a  výstavby  národního  hospodářství
ČsR.
Porážka politické pravice ve volbách v Polsku.

ZahraničnívýborÚstavodáméhonárodníhoshromážděníprojednalob-
sah ěeskoslovenského memoranda o Německi]. vypracovaného v sou-
vislosti s nadcházející schůzkou ministrů zahraričm'ch věcí v l,ondýně
o mírové smloirvě s Německem.
V Praze se konaJo zasedání ÚV KSČ, na němž K. Gottwald vyhlásil
heslo „Za většinu národa".

Československo uzavřelo mírové smlouvy s bývalými spQjenci nacis-
tického Německa.
Zásturi ČSR a Francie podepsali v Paříži deklaraci o spoluprácL
Člencmé vlády USA j.ednali s vůdci obou stran v Kongresu o situaci
v Evropě a na Blízkém východě. Byly to pjedběžné konzultace k r®vé
zahraničně politické doktríně.
Č6koslovedLská vláda podala protest proti rozhodnutí velitele americ-
kých okupačnl'ch vojsk v Eviori platit v dolarech čs. tranzit americkou
okupační zónou v Německu.
ČSR uzavřela pětiletou otx}hod]h' smlouv`i s Jugoslávií.

AiTričký pnrident H Tnman pronesl na Baylorské tiníverzitě v Texasu
pipjev. který předznamenal vyhlášení tzv. Trumanovy dokbíny (12. 3.)
ČlenovévládyUSAsepodnihésešlisvůdciobousmnKongresu.aby
projednali hlavni' body ncwé zahraničně politické orientaoe SpQjených
států.
Ve Va]šavě byla podepsána Smlouva o přátelství a vzájemné spoluprá-
cÍ mezi ČSR a Polskem.

10. 3. -24. 4.    V Moskvě se konalo zasedání Rady ministrů zahraničních věcí.
12. 3.

15.  3.

•    -20.  3.
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Harry S.  Tniman předložil v K«ig[Esti USA ná`ú zákona o vojenské
ahosFJdářsképofnociŘeckuaTt]reckuZákonvešeldopovědomípod
názvem „Trumanova doktrína" a spolu s dalšími akcemi USA se stal
součástí americké koncepoe „zadržování komunismu".
Zástupci Velké Británie, Francie a zemí Beneluxu podepsalí tzv. Bru-
selsý pakt o Západní iinii. tj. dohodu o hospodářské. sociální a kiil-
timí spolupfáci a kolekti`mí sebeobraně.
Velká Británíe a Fhncie uzavřely smlouvu o přátelst`ú a spQjenectví.



8.5.

13.  5.

22. 5.

23.  5.

5.6.

12.  6.

13. 6.

14. 6.

17. a 18. 6.

19. 6.

Vláda SSSR vydala píohlášeni o protisovéiském zaměření Trumanov}'
doktríny.

Uskutečnila se hcM5podážská jednání mezi ČSR a Polskem.

Českoslwenská vláda projednala a vyslovila souh]as s mírovou §m]ou-
vou  s  Maďarskem.  Současně  uzavřela  Čtyřletou  obchodní  smlou\Íu
s Bulharskou lidovou republikou.
Dean Acheson se ve svém pfojew v Clevelendu ve státě Mississipi po-
prvé znÉnfl o záměni, kóeý později dostal název Marshallův plán.
Ve Frincii byli komunisté vytlačeni z vlády.

Americiý Kongies schválil Ttumanův návrh zákona z 12,,-3... ` .
Plánovací  rada  USA  předložila  státfiímu  tajemníkovi  memorandum
o (om. že americká pomcx3 evTopslým státům by měla vycházet z jejich
iniciatiyy.

Stámí tajemník USA George Cadett Marshall pronesl na setkání býva-
lých studentů Harvafdské univerzity projev. který byl bezprostředním
podnětem ke vzniku tzv: Marshallova plánu (European Recovery PraL
gram).
G. C. Mar§hall prohlásfl m tiskové konfere"3i, že cflem amerického
kontinentálního plánu mfú vybudování protisovětského bloku ale sblí-
ženl. Zépadu s Výchdem.
Britslý ministr zahraničí vysloitil ve vežejném projevu úmysl konzul-
tovat s FLancií a ostatnímí evropslými stáfy otázlqr americké kontinen-
táhí ponri
Anglíclý velvyslanec v Paříži naiffitil hnooiizského ministra zahra-
ničí a dumočil mu zájem Velké Británie m společné konziiltaci o Mar-
shmově plánu
Ffanooiizský a britslý ministr zahmničl' se sešn v PaĚíži k předporadě
o MaTshmově plánu

Lfi#ť#vha%]ůLL=Ú,á;M#úpůoč#]:]gě=oks:
podážslými tdedisky a postQjem pQjenú Velvyslanci v Mosk`rě té-
hož dne sdělil. že nemá k disporicí oficiálnl. pcxz`óní. a pro(o se nemů-
že k navhovanému prpgramu zásadně vyslovit.
E"le sdělení českDslovenského "lvyslanoe v Mcx;k`ri± se SSSR dosud
mvyjádfil k ůčasti m Mafshallově plhu
Mcskevská Pmvds otiskls Článek. beý označn Márshallův plán za pcr
kus aspravedlnit Tnimano" politik`i v Evropě.
Konala se tajri 93. schůze vlédy ČSR. m níž byLa ustawm kornise
sloáef)á z mifiisdů financl.. zahmničního óbchodiL dopm`Íy+ zdnvotnic-
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26. 6.

2:J . 6 .

tú Z. Fieriingera a V. C]ementise s úkolem sledovat všechny aspekty
Marshallova plánu.

J. Masa[yk promluvil na zasedánl' Světové féderace pro spQjené náfo-
dy. 0 Marshallově plánu tu řekl: +á vítám tento plán. ale miisí to být
plán pro celou EVTopiL Jestliže nás ... má rozdělit mezí levé a pravé,
pak odmítám tako`ý plán."
Č6koslovenské velvyslanechú ve Wáshingtonu sdělilo do Prahy, že Pol-
sko je odhoho se účastnit jednári o amridkém kontinefitálním plánu
Ministerstvo zahraničn]'ch věcí ČSR oznámilo velvyslanci v Moskvě.
že vláda ustavila výbor ministrů pm sledování otázek spQjených s Mar-
shauovým plánem.

27. 6. -3. 7.      V pažíži se konala schůzka ministrů zahraničních věcí Anglie. Francie
a SSSR k návrhu Marshallova plám

1.7.

2.7.

11,

V. M. Molotov odmíd účast Německa na Mafshallově plánu požadcr
val spolupráci všech zúčastněných zemí a podřízení celé akce OSN.

Jugoslávský. polslý a italský velvyslmec v Paříži oznámili franoouz-
skému ministni zahraničí. že se zúčasmí jednání o Ma(shallově plánu
V ČSR §končila činnost organizace UNRRA.

Britská a hnoouzská delegace odmída na pažížské konferenci sověi-
ské návhy a V. M. Molotov požádal o přerušení jednání na 24 hodin.
Půoé sovětská vláda vyjádřila nesoiihlas s britskofmnootizskou kon-

ffiačosE\aůnfaepp"|itďp|omatic%zástupcůmsssR.Ve,ké
Británie a Fhncie nótu o českos]ovenské ochotě „spolupraco"t m `ryL
tvořefú předpokladů pro poslqmuti americké pomoci".

Do Prahy pficestovala polská vládní delegacx; vedená pžedsedoii vlády
Jozffem Cymnkíewiczem. Vyslovila se pro americkou pomoc. "}bu-
de+li iúzám poHtickými požadavky.
Po odchodu scrvětské delegace z Paříže rozeslaly západní velmoci 22
evmpslým státům a SSSR pozvánky m pařížskou konferenci 12. 7.
J. I\hsapdc promlwil v zahfaníčním výboru Ústavodámého národního
shromážděm. o Ócm. že ČSR má zájem ria ekoriomické spoluprici se.
Zépadefn. ale že zároveň nepodrikne nic, oo by se mohlo vykládetjako
neshoda se Sovětským svazem.
Britslý velvyslanec v Pmze vyzvd československou vládu k účasti m
organízaci Mafshallova plánu
Vláda ČSR jednala o plánu americké pomoci a usnesla se. že předsed-
níctvo iifčí (7. 7.) delegaci do Paříže.
V Praze došlo k podpisu československo-polské obchodní smlouvy.

J. Cýrafddericz řekl pfi té přfležitosti mvinážům: „Poktid se týče Mar-



5.7.

9. - 12. 7.

10. 7.

11.  7.

12. - 15. 7.

shallova  plánu.  nebyla  polská  vláda  infomována  o  podrobnostech.
Americlý plán pomoci musí však jít po téže linii, jako šla vojenská po-
mcx3 USA evropslft názodům za války proti fašismu."
K. Gottwald obdižel telegrafickou směmici ÚV VKS(b). Lmrá vyzývala
spřátelené země. abr se zúčastnily pařížské konferenoe.  .,ukázaLy nepfi-
jatelncstanglo-f[ancouzskéhoplánuapotéporaduopustilyaodvedlysse-
bou co mjvíce delegátů z dalšídi zemí.``

Souětsý chargé d'affiires M. F. Bodrw sdělfl J. Masafykovi. že so-
větská vláda vidí v Marshallově plánu nebezpečí vměšování do ekono-
milqí evropslých států. K účasti SSSR na konferenci se však nevyjádřil,
Předsednictvo vlády ČSR se rozhodlo pfijmout pozvání na pařížskou
konferenci a vyslat na ni jako pozorwatele velvyslance v Paříži J. Noska.
K. Gottmld obdržel dnihý telegram ÚV KKS(b). kteý rušil směmici
z 5. 7. a doponičoval účast v Paříži odmítnout.
Československé velvyslanectri v Paříži si vyžádalo od vlády pokyny lt
jednání na konferenci o Maishallově plánu.  Předsednictvo vlády vy-
pracovalo ná`h na pfojev čs. delegáta.
Bělehmdská Poutika otiskla oficiální stanovisko Jugoslávie: „Marshal-
lův plán má. nepli fomálně, eedy de facóo, uskutečnit protisovětský
blok západních mocnosti. Většina evropských států byla by tak oddě-
lena od hospodážstaé spolupráoe se Sowětslým svazem."
Československá  vládní  delegace  iedená   K.   Gottwaldem  jednala
v Moskvě o Marshallově plánu a čs.-francouzské spqjenecké smlouvě.
V Pmze se sešlo předsednict`no vlády za řízení V. Širokého.
Na záldadě dvojího přijeti u J. V. Stalina sdělil K. Gottwald do Prahy,
že považuje za nezbytné oď`nolat československou účast na pařížské
konféreftci.
Československá vláda se m s`é 96. mimožádné schůzi tomuto poža-
davku Fxlžídila
J. V. Stalin pžedal K. Gotmaldovi „Poznámlqr k dopisu dr. E. Beneše
o československé zahraniční politice. zqjména ke smlouvě s Francií".
Konferenoe 16 eviopsůch států v Pažíži přijala Marshallův plán a vy.
tvofila Omnizaci pto evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC) po-
věřenoii řízením celého progmmu obnovy.
Rudé právo otisklo pozdramý telegram K. Gottwalda J. V. Stalinovi a
otx;áhlý komentář k sovětskému přísHbu dodávek obilí.
Vláda pfojednala zprivu o účasti čs. delegaoe v Moskvě a vyslovila
souhlaB s jejím postupem.
Velvyslanec USA v Českoslmmskii L. Steinhafdt zaslal G. Marshal-
loviÓelegmmktebvammlpžedinrvestioemidoČSR..pokudčeskol
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slovenská vláda bude trpět. abr byla považována za nástmj sovětské
politip".

15. 8. -2. 9.      V Rio de Janeiru se konala kofiference amerických států. která 30. 8.

pfijala „Meziamerickou smloirvu o vzájemné pomoci".
24. 8.

31.  8.

21. -27. 9.

25.  12.

116

V IÁšni u Brna se konala krajská sla`most KSČ, na níž K.  Gottwald
označil Marshallův plán za systém. kteTý má „otevřít Evropu pro ame-
rické zboží ..., obnovit němeclý průmysl ... a oklestit svobodný iozwoj
evmpslých států". Zároueň tu byla vyhlášena tzv. „Gottwaldow vý-
zva" k získání jednoho a půl miliónu členů KSČ.
Ve volbách v Maďaisku došlo k porážoe politické pravice.
Na poradě zástupců devi'ti komunistických smn v Polsku se usta"lo h-
fomační byio komunistickýd a dělnických stran. Usta"jíóího zasedání
se zůčasrili zásqipti Bulhafldq ČSR. Fhncie, Itálie. Jugosláyie. Maďar-
slg Eblska. RiimLinska a SSSR
Výbor evropskě hospodářské spolupráce  (OEEC)  vydal první zprávu
o plánu evropské obnovy, která už zahmovala i pásmo západního Ně-
mecka.
J.  Masaryk pmhlásil v politickém výboru OSN, že by bylo vážným
omylem pžehlížet sovětské argtimenty pmti válečné propagardě v USA.
G. C. Marshall pmhlásfl na schůzi americké vlády, že cflem Washing-
tonu je „obnovit rovnováhu sil jak v Evropě, tak v Asii, a že se nyní
budou vše€hny akce prQjednávat ve světle tohoto cfle" .
Nazákladěčeskoslovensko-sovětskéhojednánínanejvyššíúrovnibylo
dohodnuto, že SSSR dodá Československu 600 000 tun obilí.
V Moskvě byla podepsána československo-sovětská obchodní dohoda.
Pmzident Tiuman předložil Kong(esu návrh zákona o programu evrop-
ské obnovyL Kongres jej schválil jako zákon .,o poslqrtwání hospodář-
ské pomoti jiným zemím"  3. 4.  1948.  (Jeho platnost, a tim i plamost
Mariallom plámi. skončila v čer`mi 1952. Další pomm po*ytovaly
USA na základě zákona „o vzájemném zajištění bezpečnosti".)
Rudé právo otisklo interview K. Gottwalda o neúčasti ČSR na Mar-
shmovč plánu



Summary

1.   June 17, Pmgue -A dispatch from the Czechoslov* Foreign Ministry to
the Czechoslovak Embassy in Washingeon:  a request for notification of
whether me Unieed Smóes awaits the European Economic Commission to
propose the Marshall Plan to be implemented.

2.   Jtme  17.  Moscow - A dispatch fmm  the Czechoslovak Ambassador in
Moscow to the Czechoslovak Foreign Ministry. me Uritigd Staees has not
yet notified the Soriet Union as to its official position as was smced in
Marshall's ddress at Harvard.

3.   June 19, London - A díspatch fmm the Czechoslovak Embassy in London
to the Czechoslovak Foreígn Minisdy. The Marshall Plan is cumntly in
a state of prepamtion. It is supposed that a special European conference
will be convened. Polend welcomes the Mafshall Plan prwided it does not
create tcK} many Comptications.

4.   Jme 19, Mosoow - A dispatch ftm the Czechoslovak Embassy in Mos-
cow to dte Czechoslovak Foreign Minísby. The Fre"}h Chargé ďaffrirs,
Charpentier, demanded tm Depupr Foreign Minister Malik, tha. he noti-
fy him of the Sovíet Urim's position on tlte Marshm PlafL "e British
Ambassad«. Peeerson. was receiied br Molotov regafding the same topic.
me answers of d`e Soriet minístiŇs were indefinite. A French govemmen-
tal note ptoposing a meeting of the Órign miniseers of the USSR. Britain
amd France, by Jme 23. 1947. was sent to the Soriet ambassador in Paris.

5.   June 20, Moscow - A dispatch ftm the CzechcBlovak Embassy ín Mas-
cow to the Czechoslouak Fbreígn Mínístry. Aoooriing to Malik, the USSR
has not yet recei\ed officíd noffication ftm the Americans, the Briti§h
ncm the Ftench, ooncemhg the Marshall Plan.

6.   Jme 20. Dr3gue - A dispaeeh flom the Cbechoslovak Fofeign Mínistry to
the Czx=choslowak Embassies in Moscovtr; Be|grade, Warsaw, Paris. Ilon-
dcm and Washingtm: a fequest for au infbmstion relsting to the Marshall
Plm.

7.   June  19, Prague - A dispaech fbm Czechoslovak Foreign Míníseer Jan
Masaryk to the Czechoslovak Embasgr in Mosoow. Czechoslovakia has
not yet received offitial notificatim conoemíng the Marshall Plm: there-
ftHre, it is mt possible to take m exact ritiom  Áqr action vrill also
depend upon the stand of Czecl`oslovakia.s allies.

-.f* ` `
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8.   June 21, Moscow -A dispatch fmm the Czechoslovak Embassy in Mos-
cow to the Czechoslovak Foreign Miristry. The Soviet govemment has
not yet expressed an official position on the Marshall Plan.

9.   June 24, Prague - The minutes from the closed dcx)r section of the 93td
meeting of the Cz"hoslovak govemrnent. 'me report by State Secretary
Clementis about the Maishall Plan: there is planned for Jme 27 in Paris a
meeting  between  Bevin,  Bidault  and  Molotov.  The  Soviet  Union  has
reque§ted that the meeting is only attended by the Allies. Nothing concrete
about the contents of the negotiatiotB is knovm at thís time. me negotia-
tions "riu be about financial aid and not the similar aid of UNRRA. The
Czechoslovak govemment is instituting a commission of the ministers of
finan®. foreígn trade, transportation, health care. Deputy Prime Minister
Fierlinger, State Secretary Clementis,  and a secretary from  the MFA to
observe the further evolution of, and prepane proposals for, the Marshall
Plan.

10. June 26, Warsaw -A dispatch from the Czechoslovak Embassy in W;ar-
saw to the Czechoslovak Foreign Minísfty. Poland does not have any con-
crete infoimation about the Marshall Plan. According to the British am-
bassador, the problems stm from suspicions on both sides and from diffe-
ren? opinio"5 regarding the Geman question.

11. June 27,  Washington -A dispatch from the  Czechoslovak Embassy in
Washington to the Czechoslovak Foreign Ministry. me Poli§h Ambassa-
dor in Washington, Winiewiecz, infomed the State Department that Po-
land is wilLing to participate in the proceedings regarding the Maishall Plm

12. June 27, Pmgue -A dispatch from the Czechoslovak Foreign Ministry to
the Czechoslovak Embassy in Moscow. 'me govemment has iiistimeed a
committee to review questions conceming the Marshall Plan.

13. June 28, Moscow -A dispatch from the Czechoslovak Embassy in Mos-
cow to the Czechoslovak Foreign Ministry. A«ording to the Swedish Am-

• bassador, Sohlman. Molotov and Mikojan hawe not yet made a statement

regarding the feasibflíty of the Marsháll Plan.

14. June 30, Paris - A dispatch from the Czechoslovak Embassy in Paris to
the Czechoslovak Foreign Ministry. The Yugoslavian, Polish amd ltalian
ambassadors in Paris have notified the French foreign minister that they
vtill take part in the negotiations relaeed to the Marshall Plan.

15. July 1, Paris -A dispatch from the Czechoslovak Embassy in Paris to the
C2echoslwakForeignMinisdy.AccordingtothenofficationofBogom®
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lov, the Soviet Union has doubts about the possibility of ihe agreement in
question. the Marshall Plan. The plan may bring foreign economic interfe-
rence, especially to the smaller countries.

16. July 1, Prague -me Czechoslovak Foreign Ministry -an intemal memo-
randum. The diplomatic representatives of the Soviet Union, Great Britain
and France must be, according to the wish of Minister Masaryk. quíckly
infomed about the pesolution of the Czechoslovak govemment having to
do with aid from the Marshdl PlarL A proposal was made to Šend diplo-
matic notes. ['me texts of these diplomatic nooes are included in the edition].

17. July 3. Geneva -A dispatch from the Czechoslovak Embassy in Geneva
to the Czechoslovak Foreign Ministry. The Paris Conference for Anglo-
French Proposals for the lmplementation of the Maishall Plan has to pre-
paiie a memorandum containing figures on the needs of the European sta-
tes, which has to appeal to the U.S. Congress. France hopes that the Soviet
Union will later take part in the MarshaLI Plan. Up to now the Soviet dis-
trust has delayed the whole piocess. me Americans want Czechoslovakia
to participaóe on the central committee.

18. July, Prague - A letter ftom British Ambassador Phílip Nichols to Czecho-
slovak  Foreign  Minisser J.- Masaryk:  a  complementary  guideline  from
London conceming the British - Ftench proposd about the preparations of
answers to the Marshan Plan. 'me acoeptance of this proposáL will not li-
mit national sovereignty. It is taldng into account only the resources of the
Europeam counties and "till Tiot limit Euiopean commerce, nor bi-laterai
ag(eements. "e British - Fmnch proposd is am attempt to have the Mar-
shall Plan accepoed on a commrial, not a political, basis.

19. July 4. Pmgue -A letter ftom the British Ambassador in Prague to Cze-
choslovak Foreign Mínister Masaryk. The British and French govemments
are proposing the establíshment of „A Commitóee for Cmperation" with
subcommit€ees for 1. nutrition and agriculture. 2. fuel and energy, 3. iron
and steel, and 4. transporiation, to bring about the implementation of the
Marshall Plan. They invite the Czechoslovak govemment to participate.

20. July 4, Prague - A dispatch from Minister Masaryk to the Czechoslovak
Embassy in Moscow. 'me departure of the delegation - composed of Gott-
wald, Masaryk, Heidrich, Hómk etc. - to Moscow is set for July 7. The
agenda "rill consíst of the pfoposed Czechoslovak treaty with France and
the course of action to be followed regariing the Marshall Plan.
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21. July 4, Prague -The minutes from the meeting of the foreign committee
of the Constimtional National Assembly. The report from Míníster Masa-
ryk about the sítuation abroad: the govemment still has not taken an exact
position on yesterday's  Paris  break-up. me Marshall Plan has not been
stated in definite tems so far. According to Masaryk's opinion, Czecho-
slovakia will participate in the Paris Conference. Deputy Stránský: the go-
vemment has a difficult task - to stay together with the Soviet Union in
itsforeignpoHcyandatthesametimenotcutitselfoffeconomicallyfimm
the West.  Masaryk:  Czechoslovakia must wait for an official  invitation
and find out the position of the Allies, the USSR, Poland and Yugoslavia.
The U.S.  Congress has  not yet stated its opinion on the Marsháll  Plan.
Czechoslovakia can not act against the USSR. A discussion regarding the
treaty with France.

22. July 4. Prague - "e minutes from the 95th meeting of the Cz#hoslovak
govemment. Minister Masaryk stated that Czechoslovakía rill be invited
to the Paris Conferen® for Anglo-French Proposals for the lmplementa-
tionoftheMarshallPlan,whichwilltakeplaceonJuly12.Masarykthinks
that Czechoslovakia should accept the invítation. Resolution: on Monday,
July 7, 1947, the presidium of the govemment wi]l appoint a delegation to
the Paris Conference and will fumish it with instructio"5.

23. July 4, London -A letter from K. Zilliacus to Z. Fierlinger: a description
of the situation after Molotov left the meeting in Paris of the foreign mi-
nistersofmeSovietUnion,FranceamdGreatBritain,andpropositionsfor
a response to the British - French invitation for Czechoslovakia to parti-
cipate in the confeience of European counries in Paris. A response should
make use of the common features shared by the Soviet position md the
British - French position.

24. July 5. Moscow - A dispatch from the Czechoslovak Embassy in Moscow
to the Czechoslovak Fomign Ministry. Tvie British - French invitation to
the Paris Conference was discussed at the American reception of July 4,
1947; however no one has so far been officially ínfomed by their govem-
menl

25. July 5, Eelgrade - A dispatch fiom the Czechoslovak Embassy in Belgra-
de to the CzBchoslovak Foreign Minístry. Yugoslavia has been invited to
the Paris Conference.

26. Jdy 5, Moscow - A coded message to the leaders of the communíst paipr
(Klement Gottwald etc.)  from the All-Urion Communist Parpr (Bolshe-
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vík). "e USSR vtill not partícipate ín the Paris Confeíence. Those coun(-
ries in fn.endly association urith the Sovie[ Union should send  [heir dele-
gations to express the inaccep:abíliv of fhe British - French plan,  leave
the meeting, and take away as many of the other delegates as possible.

27. July 6. Prague -me minutes from the visít of the Soviet Chargé d.affrirs.
Bodrov, with Minister Masaryk. Bodrov delivered the aide-mémoire of the

•   Soviet govemment regarding die reasons vhy Molotov left the Paris meet-
ing. Pazticipation in the Paris Conference of July 12. is not mentioned.

28. July 6, Prague - A leteer from M.P. Bodrov to Minister Masaiyk: informa-
tion  regarding  the  meeting  of  the  three  foreign  ministers  in  Paris.  An
agrtement has not yet been aftained because the Soviet delegation sees (he
Marshall Plan as  an  attempt  to interfere wi(h the íntemal  affairs of the
Euiopean states.

29.jvťyš%g:e«_á::tt::;::o#cííe:Th=FaristocDoeÉ:%npc:.mteheM;*::::

govemments'  statement,  and  a record of Masaryk's talk with the Soviet
Chargé d'affaiis, Ekxhov.

30. Ju]y 4. Belgrade - A dispatch from the Czechoslovak Embassy in Belgra-
de to d`e Czechoslovak Foieign Ministry. Simic said that the meeting of
the foreign ministers  in Paris vrill conclude unsuccessfully because  the
Marshall Plan is vague and unofficimy fomulated.

31. July 7.  Prague - me minutes from  the presidium of the  CzechoslovaL'
govemment. The presidium decided to acoept a British - French invitation
to the Paris Conference. me communique conceming Czechoslovakia's
participation in the conference and the instructiom for the Czechoslovak
delegate wre appzoved.

32. July 7, Prague - A dispatch fh}m Minister Masaryk to the Czechoslovak
Ambassador in Paris, Dr. Nosek. Dr. Nosek "rill be a member of the Cze-
choslovak delegation to the Paris  Conference. He must take part in the
negotiations unless they will somehow limit Czechoslovakia's sovereign
rights. Experts "till be delegated to take part as well.

33. July 7, [sent July 5] Helsinld -A dispatch fmm the Czechoslovak Embas-
sy in Helsinld to the Czechoslovak Foreign Minisdy. Finland's position
regarding  the  Paris  Conference is  similar to Czech"lovakia's.  Finland
does not wmt to be a great power's toy, it wants to work with the USSR
and not to be used against it. A copy was sent to Moscow.
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34. July 7. Prague - A proposal for a commmique conceming Czechoslova-
kia's  participation in  the pioceedings relating  to  the Marshall Plan.  The
presidium of the government decided  (July 7,  1947)  to accept a British -
French invitation to the Paris Conference.

35. July 7, Prague - A letter from Minister Masaryk to the French Ambassa-
dor in Prague, M. Dejean, and to the British Ambassador in Prague. P. Ni-
chok. "e presidium of the Czechoslovak govemment has decided on
Czechoslovakia's  partícipation in  the  Paris  Confemnce.  Czechoslovakia
will be represented there by their Ambassador in Paris, J. Nosek.

36. July 8, Prague -A dispatch from State SecretaTy V. Clementis to áu Cze-
choslovak Embassíes  in Europe  (emept Paris)  and  to  the  Embassy h
Washington. The presidium of the Czechoslovak goverment decided to
accept the British - French invitation to the Paris Conference, which wfll
take place on July 12,  1947. "e Czechoslovak government will decide
upon further steps regarding the details of the Marshau Plan, according to
the infomation collected by the Czechoslovak delegation.

37. July 8, Moscow - A dispatch from me Al1-Union Communist Party (Bol-
shevik) to K Gottwald. 'me initiators of the Paris Conference rish in fact
to create a Westem blm, íncluding Gemany. Therefore the AUCP(B) is
compeuedtocancelitstelegramoftheJuly5,1947andproposestoreftLse
participation in the Paris Conference.

38. July 9, Paris - A dispatch ftom the Czechoslovak Embassy in Paris to the
Czechoslovak Foreign Minístry: a request for instructions concerning ne-
gotiations at the Paris Conference.

39.July9,Prague-"eminutesfromthepoliticaldebatesduringthemeeting
of the presidium of the Czechoslovak govemment. concerning the speech
of the Czechoslovak delegate to the Paris Conference.

40.Júly9,Prague-AdraftofthespeechoftheCzechcx5lovakdelegateinPa-
ris, J. Nosek. as it was accepted at the session of the presidium of the go
vernment on July 9,  1947. The Czechoslovak government accepted the
invitation when it had been imured that the Paris Confemce would not
infringe upon the sovereign rights of the partícipating states. "e Czecho-
slovak gowemment cannot participate in a program giving more advanta-
geous reconstmctive conditíons to Gemany than to íts víctims.

41. July 9, Prague - A dispatch fmm the Czechoslovak Foreign Minisqy to
the CzN3choslovak Embassy in Viema. 'me Czecha6lovak Ambassador in
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Paris, J. Nosek. who has financial and economic experts at hís disposal.
will be the sole Czechoslovak delegate [o the Paris Conference.

42. July 10, Moscow - A letter from Czechoslovak Prime Minister K. Gott-
wdd to the President of ČSR, Deputy Prime Minister V. Široký, and State
Secretary V. Clementis: a repor( fmm two receptiors with J. V. Stalin in
Moscow. Masaryk, Drtina. Horák, Heidrich. and Molotov and Bodrov we-
re present. Stalin believes diat Czechoslovakia's participation in the Paris
Conference is a serious issue on which Czechoslovak friendship vrith the
USSR depends. He thinks that Czechoslovakia should cancel its participa-
tion. Gottwald demands an immediase convocation of the govemment. He
thinks that it is inevitable that the government will cancel Czechoslova-
kia.s participation in the Confetence.

43. July 10, Moscow - Unverified mínutes from the negotiations of K. Gott-
wald and the Czechoslovak delegation in Moscow.

44. July  10.  Pmgue - A dispatch frDm State Secretary V.  Clementis  to the
Czechoslovak Ambassadors in London and in Paris. The letter brings their
attentipn to a probable change in the Cze€hoslovak gwemment's attitude
towafds participation in the Paris Conference.

45. July 10, Moscow - A dispacch fbm the Czechoslovak Embassy in Mos-
cow to the Czechoslovak Foreign Ministry. 'me Czechoslovak delegation
in Moscow - Gotwald. Masaryk, Kašpárek - by telegmph, urged me go-
wmment to ret`m a detailed report on the cabinet resolutions. the text of
the commurique, amd the notification of the ambassadors. A dispat€h say-
ing that the governmemt was still in session was sent to Moscow.

46. July 10, Londm - A dispatch fiom the Czechoslovak Ambassador in IÁ)n-
don to State Secfetary V.  Clementis. Be`rin was apprehensive about the
Czechoslovak  government  demand  at  the  Paris  Conference  that  the
reconstruction of the states neighboring Gemmy should hawe a prefeien-
ce over the reoonsmction of Gemany, as it ís contrarily demmded by the
U.S.A. This demand could complicaee the situation in Fmnce, because the
Czechoslovak position could not be denied br the French govemment with
regazd to French public opinion. 'Ihe British government is intere§ted in
quick  and  easy negotiations  over the  Marshall  Plan.  Czechoslovakia's
eventud depamim ftom the Paris Conference should also be motivated by
a  zeference   to  the  unsuccessf`il  negotiations   about  compensation  in
England.
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47. Jdy 10, Paris - A dispatch ftom the Czechoslovak Ambassador in Paris
to the presidium of the Czechoslovak govemment. Minister Václav Majer
stated that after the Polish. Bulgarian and Ruinanian refusals of the invi-
tation to the Paris Conference, it would be exmemely unfavorable for Cze-
choslovakia to change its t€solution conceming particípation in the Paris
Conference.

48. Júly 10. London - A dispatch fm the Czechoslovak Embassy in liondon
to State Secretary V. Clementis: the attitude of Bevin towards CzechoslcL
vakia's participation in the Paris Conference.

49. July 10, Prague - "e minutes from the emergency, closed door session
of the 95th meeting of the Czechoslovak govemment. The session was
convened because of a dispatch from the Czechoslovak delegation in Mos-
cow. State Secretary V. Clementis notified the govemment of the Presi-
dent's attitude: E. Beneš considers it necessary to cau off Czechoslova-
kia's participation in the Paris Conference. He has read a prepared note to
theBritishandFrenchembassiesanddemandsthatthemembeisofthego-
vemment approve  the prime minister's proposal.  An explanation of the
circumstances  that  caused  the  present  situation  and  Czechoslovakia's
participation in the Paris Conference were then discussed.  V.  Clementis
proposed a dmft cominunique for the press. The govemment canceled its
decision of July 4,  1947, and decided unanimously that Czechoslovakia
would not participate in the Paris Conference because their participation
would be seen as an mffiendly act against the Soviet Union and the other
allies. "e govemment set the prime minister the task of pointing out in
the Moscow negotiatiorE that any infomation having to do wm negative
atitudes, of some parties of the National Front, towancls the Czechoslovak
pledges follo"ting the Allied treaty with the Soviet Union, are mtrue.

50. July 10.  Prague - A dispatch from State Secretary V.  Clementis  to the
Czechoslovak Embassy in Moscow. The Czechoslovak governinent deci-
ded at its emergency session that Cze€hoslovakia would not participate in
the Paris Confeience® "e British and French ambassadors have been noti-
fied of this decision via diplomatic note, which stated the reasons for the
change of the original decision.

51. July  10,  Prague - A dispatch from State Secretary V.  Clementis to the
Czechoslovak Ambassador ín Washington. Slávik: a prelimina[y report of
the Czechoslovak govemment's resolution to not hawe a delegate partici-
pate in the Paris Conference.
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52. July 10, Prague -A dispatch frc>m the Czechoslovak Foreign Ministry (o
ihe Czechoslovak Embassies in London and Paris. The Czechoslovak go-
vemment has revised its original resolution and decided tha( Czechoslo-
vakia vtill not participate in the Paris Conference.

53. July 10, Ljubljana - A dispatch from the Czechoslovak Embassy in Bel-
grade to the Czechoslovak Foreign Ministry: a report of the circums[ances
that led to Yugoslavia's refusaJ to participate in the Paris Conference. Ti(o,
Bebler, and pehaps Kaitlelj, were initial]y in favor of particípation in the
Conference.  Tito.  however,  later endorsed  a negative opinion of Djilas.
Czechoslovakia's  original  decisíon  to  participate  was  accepted  without
criticism. Yugoslavia beljeves it will be necessary to stand for the defense
of the smaller nations at the Conference.

54. July 11. Prague -A dispatch from the Czechoslovak Foreign Ministry to
the Embassies in Ankara, Bem, Belgrade. Bucharest, Warsaw, Budapes[.
Berlin. Brussels, the Hague, Copenhagen, Oslo, Rome, Sofia, Stcx}kholm.
Viema, Helsinki, Washington and Dublin. The Czechoslovak govemment
at its emergency session of July 10, revised its original resolution and can-
celed participation in the Paris Conference because a C2x3choslovak dele-
gation in Paris would be seen as an act against good friendshíp rith the
Soviet Union and Czechoslovakia's other allies.

55. July 10, Washington - A dispatch from the Czechoslovak Ambassador ,in
Washington to the Czechoslovak Foreign Minisdy. Foreign Mnister Ma-
saryk told Agro"ki in Moscow that he will visit the Paris Conference in
order to be informed of the prooeedings. and that the Cz"hoslovak go
vernment is presendy meeting to decide its course of action. He expressed
his hopg that the Paris Conference could secuie peace md economic con-
solidation. and confimed the independence of Czx#hoslovák politics.

56. Júly 12, Ankam - A dispatch from the Czechoslovak Embassy in Ankara
to die Czsthoslovak Foreign Ministry. me Czechoslovak resolution not to
participate in the Paris  Conference was poorly received by most of the
diplomats.AmericanAmbassadorWilsonwasconstematedbythechange.
He comidered it direct interference by the Soviet Union rith Czechoslo-
vakia's internál affairs and added that tiie United States' response could be
vezy strong.

57. July 12. Paris - A dispatch from the Czechoslovak Ambassador in Paris
to the CzK#hoslovak Foreign Ministry: an acknowledgement of the Cze-
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choslovak govemment's resolution of non-participation in the Paris Con-
fermc€.

58. July  15, Prague - "e minu®es from the closed door session of the 97th
meting of the Czechoslovak govemment. Prime Minister. K. GottwáLd,
reported on the negotiations of the Czechoslovak delegation in Moscow
(July9-11):thedelegationsuccessfullyconvincedJ.V.StalinandMolotov
that  the  acceptance of die invitation  to  me  Paris  Conference,  was  not
directed against the USSR. 'me subsequent cancellation of Czechoslova-
kia's participation in the Paris Conference was positively accepted. J. V.
Stalin gave K. Gottwald „me Notes of the Chaiman of the Ministerial
Comcil of the USSR; a letter from J.V. Stalin to the Pmsident of the Cze-
choslovak Republic. E.  Beneš. regarding Czechoslovakia's foreign poli-
cy". h the letter, Stalin expressed objections reganding the fact that in the
piop"ed tcaty rith France immediate help against aggression from Ger-
many and its alLies is not mentioned: thís places the Soviet Union, Yugo-
slavia and Poland at a great disadvantage against France. A treaty about
thedeHveryofwheatandféedingcomwasprepared,whichistobecomp-
leted qr the ministers of foreign trade and alimmtation. Minister Václav
Majer disagrted rith the gowmments' resolution of July 10 stating that
the cmcellation gives  a very bad impression that Czechoslwakia gawe
into outside presure. me govemment expressed agreement with the re-
sults of me negotiations in Moscow. 'me prime minister was charged rith
the task of e]q"sing thanks to the Soviet gowemment and J.V. Stalin for

*eáůo3sthsfldRoÍ:íťEFs&newperiodofeoonomícand"em]ationsb®
59. July 17, Sofia - A dipbmatic telegmm ftom the Czechoslovak Ambassa-

dor in Bulgaria to the Czechoslo`mk Foreign mnistzy. Ttie Bulgariams ate
contmt rith Czechoslovakia's resolution of non-participation in the Paris
Conference. J. Dimitrw fbresees a unity of ffiends rith the USSR.

60. July. Prague - 'me Czechoslovak govemment's attitude towards the Mar-
shall Plan in Jme and July 1947, a comprehensive repm. the Czechoslo-
vakgouemmentdealtwriththeofferofeconomicaidtoEuropeforthefirst
time Ín its session of June 24, 1947. A political commission was estdlish-
ed,  but in fact its inrork was done by die Foreign Ministiy.  On Júy 4,
J. Masaryk infomied the gwemmemt of the British - French invitation q)
the Paris Confeience planned ftb Jdy 12. On Jdy 7, it was resolved that
the presiditm should choose a delegation to the Confemce and flimísh it
rith ínsmictions and a commimique about Czechoslovakia's participation
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in the Paris  Conference was  accepted.. me govemment held emergency
meetings on July 9, when a draft of the Czechoslovak delegate's speech in
Paris was apprwed, and on July 10. The session of July 10, demamded by
telegram  from  the  delegation  in Moscow,  decided  that Czechoslovakia
would not participate in the Paris Conference and accepted  the commu-
nique conceming the cancellation of participation in the Paris Conference,
and the text of noees to the British and Fremh embassies,

61. July 22, Pmgue - From the Czechoslovak Minisqr of the lnterior to the
Office of the President of the Czechoslovak Republíc: information con-
ceming the l,ondon financiers' ieactions to Czechoslovakia's canc€llation
of participation in the Paris Conference.

62. July 31, Pmgue -From the Czechoslovak Foreign Ministry to the Office
of the President of the Czechoslovak Repubnc: Britain's reaction to Cze-
choslovakia's non-participation in the Paris Conference.
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