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Úvod
Znárodnění a konfiskace proběhnuvší v Československu po porážce nacistického
Německa s jeho spojenci představují jednu z nejvýznamnějších epizod historie
československého státu ve 20. století. Ve jménu potrestání nepřátel národa a budování
hospodářské demokracie došlo k rozsáhlým nuceným přesunům majetku, a to z nemalé
části do rukou veřejnoprávních korporací. Bez ohledu na to, zda bylo cílem potrestání
osob loajálních k totalitnímu nacistickému režimu či náprava údajných sociálních křivd,
jež nebyly odstraněny ani v poměrně levicovém prostředí první československé
republiky, dotýkaly se tyto změny jednoho z nejstarších právních institutů, a to
vlastnictví.1 Tento fakt byl hlavní motivací mého rozhodnutí zvolit si pro svou práci
dané téma, považuji totiž soukromé vlastnictví a jeho ochranu vzhledem k důvodům, jež
skvěle vyložil Roger Scruton2, za jednu z klíčových podmínek existence funkční
společnosti, a tedy i práva. Veškeré zásahy do vlastnického práva pak za nutné podrobit
důkladné analýze a kritice.
Svou práci jsem rozdělil do dvou celků – obecné části a případové studie.
V první z nich se věnuji teoretickému vymezení pojmů konfiskace a znárodnění, jejich
společnými znaky i odlišnostmi. V další kapitole se pokouším popsat zkušenosti
s prvorepublikovou pozemkovou reformou jako určitým předstupněm rozsáhlých
zásahů do vlastnického práva po druhé světové válce. Následuje část, v níž se zaobírám
představami domácího odboje i exilové reprezentace o budoucím uspořádání
hospodářské soustavy.
Poté přistupuji k vylíčení politické situace po návratu Edvarda Beneše na území
československého státu a jmenování nového vládního kabinetu s důrazem na Košický
vládní program jakožto jeho základní ideový dokument. Další kapitoly jsou věnovány
národní správě, neplatnosti některých majetkově - právních jednání z doby nesvobody

1

PIPES, Richard. Vlastnictví a svoboda. Praha: Argo, 2008, str. 99.

2

„Vlastnictví je primární vztah, kterým se člověk dostává do kontaktu s přírodou. Je tudíž prvním stádiem
socializace předmětného světa a podmínkou existence všech vyšších institucí. Není nezbytně plodem
hrabivosti či vykořisťování, je však nezbytnou fází procesu, kterým se člověk osvobozuje z moci věcí, a
přitom přeměňuje své vnímání přírody: mocnost kladoucí odpor ukazuje postupně i svou povolnou tvář.
Vlastnickým vztahem člověk dokáže prostoupit svůj svět vůlí a začíná tak objevovat sám sebe jako bytost
společenskou.“ Viz SCRUTON, Roger. Smysl konzervatismu. Praha: Torst, 1993, str. 133-134.
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a konfiskaci, tedy opatřením směřujícím k zajištění majetku státně nespolehlivých osob.
Pokračuji problematikou znárodnění, diskusemi o jeho rozsahu a samotnou realizací.
V období let 1946 až 1947 považuji za podstatnou revizi pozemkové reformy
a rovněž takzvaný boj o konfiskáty. Závěr obecné části tvoří dvě kapitoly zabývající
se úpravami majetkových vztahů po 25. únoru 1948, jedná se o druhou pozemkovou
reformu a rozšíření znárodnění na další majetkové podstaty.
Jak vyplývá z výše uvedeného, práce se nezabývá pouze instituty konfiskace a
znárodnění, nýbrž i dalšími zásahy do vlastnického práva představovanými národní
správou, která vlastnické právo zásadně omezovala, a pozemkovými reformami, při
nichž docházelo k nucenému přechodu vlastnického práva na československý stát
vyvlastněním za náhradu. Národní správa i pozemkové reformy s tématem této práce
blízce souvisí. Zavedení národní správy u řady majetkových podstat předcházelo jejich
konfiskaci či znárodnění a revize prvorepublikové pozemkové reformy a nová
pozemková reforma byly v poválečném období často vnímány společně s konfiskacemi
pozemkového majetku jako součást jednotného procesu přeměny českého venkova.
Domnívám se, že zahrnutí jejich popisu do této práce může jen napomoci vytvoření
komplexnějšího obrazu změn ve vlastnické struktuře v Československu v období po
roce 1945.
Závěrečnou část práce tvoří případová studie, která se věnuje vytvoření
národního podniku Spojené sedlecko-vildštejnské kaolinové a hlinné závody, v němž
byly po roce 1945 koncentrovány majetkové podstaty znárodněných podniků, které
se na Karlovarsku a Chebsku zabývaly těžbou kaolinu, jílů a písků. V této části
vycházím i z archivních materiálů uložených ve Státním oblastním archivu v Plzni.
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1. Obecná část
1.1. Vymezení pojmů znárodnění a konfiskace
Pojmy konfiskace a znárodnění mohou v důsledku jejich ne vždy přesného
užívání splývat a být zaměňovány. Jedná se nicméně o dva rozdílné právní instituty,
ač oba směřují ke stejnému důsledku – nucenému přechodu vlastnického práva.
Konfiskace, či latinsky confiscatio, je pojem známý již římskému právu v době
principátu, kdy se s ní setkáváme jako s jednou ze sankcí v trestním právu.3 Již v této
době byla konfiskace spojována se zločinem proti majestátu (crimen maiestatis), který
spočíval v útoku na římský stát a osobu císaře jakožto jeho personifikace.4 Postupem
času se samotně vymezil zločin známý jako crimen laese maiestatis, tedy urážka
panovníkova majestátu, s nímž byl trest konfiskace tradičně spjat a jehož uplatnění
nalezneme opakovaně i v českých právních dějinách, například v návaznosti
na stavovská povstání proti Ferdinandovi I.5 a v následujícím století proti Ferdinandovi
II.6 Pobělohorské konfiskace se ostatně staly často opakovaným argumentem ve
prospěch provedení pozemkové reformy v období první československé republiky.7
Sankční charakter si konfiskace zachovala i v námi sledovaném období, kdy postihovala
především majetek osob německé a maďarské národnosti, jakož i zrádců republiky.8
Z použité formulace zrádci republiky vyplývá, že i v tomto případě se jedná o zločin
3

BARTOŠEK, Milan. Encyklopedie římského práva. Praha: Panorama, 1981, str. 115.

4

KINCL, Jaromír, URFUS, Valentin a SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha:
C.H. Beck, 1995, str. 336.
5

MALÝ, Karel et al. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd. Praha:
Linde, 2003, str. 68.
6

Ibid., str. 196.

7

„Tímto zákonem dovršujeme patent, jímž se zrušovala feudální práva, těmito několika paragrafy
škrtáme z příštích dějin českého národa pozemkovou aristokracii vůbec. Dnešním dnem zbavujeme
se jednou pro vždy té aristokracie, která hrála v dějinách našeho národa jistě neslavnou úlohu a zvláštně
smutnou úlohu po bitvě na Bílé hoře až do dneška.“ Z projevu Františka Modráčka při schvalování tzv.
záborového zákona. Viz stenoprotokol ze 46. schůze Národního shromáždění československého konané
dne 16. 4. 1919 [online]. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna [cit. 5.8.2020].
Dostupné z: https://www.psp.cz/eknih/1918ns/ps/stenprot/046schuz/s046001.htm.
8

Viz preambule dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení
zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa: „[…]
a veden snahou především jednou pro vždy vzíti českou a slovenskou půdu z rukou cizáckých německých a
maďarských statkářů, jakož i z rukou zrádců republiky […].“
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proti státu, tedy o provinění v zásadě odpovídající původnímu římskému crimen
maiestatis. Můžeme uzavřít, že konfiskace je nucený přechod vlastnického práva a to,
jak vyplývá z její sankční povahy, bez náhrady.
Znárodnění, respektive vyvlastnění jako obecný pojem, pod něhož znárodnění
svou podstatou spadá, je naproti tomu charakteristické pro dobu pozdější.
Ve starověkém Římě se s ním setkáme jen výjimečně9, častěji se objevuje
ve středověku, za příklad můžeme uvést horní zákoník krále Václava II. Ius regale
montanorum10, zásadního významu nicméně nabývá až v druhé polovině 18. století
ve spojení s osvícenstvím. Rysy vyvlastnění nesou některé zásahy Josefa II. proti
katolické církvi, za zásadní v této souvislosti ovšem považuji dokument, který stojí
v samém počátku Francouzské revoluce - Deklaraci práv člověka a občana. Její
závěrečný 17. článek sice označuje vlastnictví za nedotknutelné a posvátné, zároveň ale
zavádí možnost vyvlastnění ve veřejném zájmu. Takováto obecná úprava otevírala
možnost pro širší uplatnění institutu vyvlastnění. Rakouský občanský zákoník ABGB11
ji v § 365 kodifikoval následovně: „Žádá-li toho obecné dobré, jest každý úd státu
povinen, za přiměřenou náhradu i úplného vlastnického práva k věci postoupiti.“12
V návaznosti byla vydána řada speciálních zákonů, které upravovaly vyvlastnění
ve vztahu ke konkrétním potřebám státu, zejména v oblasti zřizování dopravní a
technické

infrastruktury.13

Pokud

srovnáme

výše

uvedené

se

znárodněním

proběhnuvším v československém státě po první i druhé světové válce, zjistíme, že
za charakteristický rys znárodnění by bylo možné označit jeho ideologické odůvodnění.
Motivem již nebyla potřeba stavby železniční trati, ale redistribuce pozemkového
majetku šlechty. Ochrana vlastnického práva byla částečně relativizována i samotnou

9

KINCL, Jaromír, URFUS, Valentin a SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. c.d., str. 190.

10

HORÁK, Ondřej. Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním: příspěvek k poválečným zásahům
do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století. Praha: Libri, 2010, str.
61.
11

Vyhlášen císařským patentem č. 946/1811 ř. z..

12

Citováno dle ADAMOVÁ, Karolina a SOUKUP, Ladislav. Prameny k dějinám práva v českých
zemích. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004, dok. č. 52, str. 219 a násl.
13

HORÁK, Ondřej. Liechtensteinové mezi konfiskací a vyvlastněním: příspěvek k poválečným zásahům
do pozemkového vlastnictví v Československu v první polovině dvacátého století. c.d., str. 62.

4

československou ústavou z roku 192014, neboť ta v § 109 odst. 2 zakotvila možnost
vyvlastnit soukromý majetek i bez náhrady. Závěrem lze shrnout, že znárodnění je
nucený přechod vlastnického práva, za který původnímu vlastníkovi náleží náhrada.
1.2. Zkušenosti z období První republiky
Vyhlášení samostatného československého státu 28. října 1918 znamenalo
zásadní zvrat v českých dějinách. Společnost a s ní i drtivá většina politické
reprezentace se ostře vymezila proti ideovému zakotvení rakousko-uherské monarchie.
Zejména v prvních dvou letech existence republiky pro ni byly levicové nálady typické.
Již Washingtonská deklarace15 ostatně hovořila o provedení dalekosáhlých sociálních
a hospodářských reforem, vyvlastnění velkostatků a zrušení šlechtických výsad.
Realizace došly tyto tendence v první pozemkové reformě. Pro naše téma se jako
zásadní jeví zákon č. 215/1919 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového, kterým
byla pozemková reforma zahájena, nebereme-li za její počátek již zákon č. 32/1918 Sb.,
o obstavení velkostatků, jež byl přijat za účelem zabránění rozdělení velkých
pozemkových celků či jejich právního zatížení, o což by se mohli jejich vlastníci
pokoušet ve snaze zmírnit dopady připravované pozemkové reformy na jejich jmění.
Zákon o zabrání velkého majetku pozemkového je zajímavý především
z hlediska institutu záboru. Ten vzešel od význačného civilisty Jana Krčmáře
a představoval kompromisní řešení mezi návrhy na vyvlastnění ex lege a pouhým
zmocňovacím zákonem k provedení vyvlastnění. Vyčleněním majetku do záboru sice
zůstalo zachováno vlastnické právo původního vlastníka, k jeho přechodu totiž
docházelo až na základě konstitutivního správního aktu Pozemkového úřadu, který
k tomu byl zákonem zmocněn, vlastník byl ale zásadně omezen v možnostech své právo
k majetku fakticky a svobodně vykonávat. Z práva užívacího se dokonce stala povinnost
vlastníka na zabraném a dosud nepřevzatém majetku řádně hospodařit. Majetkové
dispozice s takovýmto majetkem podléhaly souhlasu Pozemkového úřadu pod sankcí
jejich neplatnosti. Za povšimnutí stojí i § 9 uvedeného zákona. Zákonodárce jím
14

Zákon č. 121/1920 Sb., kterým se uvozuje Ústavní listina Československé republiky.

15

Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou ze dne
16. 10. 1918. Viz GRONSKÝ, Ján. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. sv. I,
1914-1945. Praha: Karolinum, 2005, dok. č. 7, str. 35 a násl.

5

odkázal v otázce náhrady za převzatý majetek na zvláštní zákon16, zároveň však
dopředu vyloučil její poskytování některým vlastníkům, kdy stanovil, že bez náhrady
bude převzat majetek nepřátelských států, panovnické rodiny, šlechtických nadací, dále
majetek, jehož užívání se zakládá na výkonu cizozemských úřadů a funkcí nebo je
s nimi spojen, bezprávně nabytý majetek a majetek osob, které se za první světové
války hrubě provinily proti československému národu. Pozemkový majetek uvedených
subjektů tedy byl konfiskován a toto ustanovení můžeme považovat za určité
předznamenání vývoje po druhé světové válce, zvlášť přihlédneme-li k tomu,
že konfiskace byla u části těchto subjektů rozšířena zákonem č. 354/1921 Sb., o převzetí
statků a majetku, připadlých podle mírových smluv československému státu, na jejich
veškerý majetek nacházející se na území Československa.
Mám-li hodnotit prvorepublikovou pozemkovou reformu, přikláním se k názoru,
který vyjádřil přední český historik Josef Pekař ve své knize Omyly a nebezpečí
pozemkové reformy17. Zejména se ztotožňuji s jeho výtkou, že pozemková reforma byla
v první řadě zaměřena proti velkostatkářské šlechtě, což lze, vzhledem ke kladné úloze,
jíž sehrála řada jejích příslušníků v druhé polovině 19. století, kdy hájila české zemské
právo18, dle mého názoru jen těžko považovat za spravedlivé. Praktickým dopadem pak
bylo rozdělení tradičních hospodářských celků, na nichž šlechta, vnímaje vlastnictví
dědičného majetku jako závazek předat ho potomkům v nezmenšeném a nezhoršeném
stavu, hospodařila s ohledem i na jiné cíle, než jakým je vidina co nejvyššího zisku.
1.3. Za války – koncepce budoucího hospodářského systému v domácím odboji a
exilu
1.3.1. Domácí odboj

Již v prvních letech okupace se v myšlení domácího odboje objevovaly
myšlenky o nutnosti nastolit po osvobození a obnovení Československa v ekonomice

16

Tím se stal zákon č. 329/1920 Sb., o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový.

17

PEKAŘ, Josef. Omyly a nebezpečí pozemkové reformy. Praha: Vesmír, 1923.

18

K tomu např. GEORGIEV, Jiří. Až do těch hrdel a statků?: konzervativní myšlení a otázka samosprávy
v politických strategiích české státoprávní šlechty po roce 1848. Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2011.
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nový řád, který by zemi posunul směrem k hospodářské demokracii.19 Pod tímto
pojmem je nutné vidět řadu navrhovaných socializačních opatření, která měla zajistit
přechod soukromého majetku do státního vlastnictví, případně ho alespoň združstevnit.
Zásadním dokumentem z prvních let okupace je program Za svobodu do nové
Československé republiky20, který vycházel z ideového prostředí Petičního výboru Věrni
zůstaneme a který převzalo i Ústřední vedení odboje domácího.21 S odkazem
na Masarykovy myšlenky žádal zveřejnění přírodního bohatství, těžkého průmyslu
a dalších oborů obecně důležitých, zespolečenštění velkých podniků, přičemž malé
a střední se měly řídit centrálním hospodářským plánem, účast dělnictva na řízení
podniků prostřednictvím jejich samosprávných orgánů, zestátnění větší části bank
a podrobení zbylých veřejné kontrole, zveřejnění dopravy, veřejnou kontrolu
nad domovním vlastnictvím, druhou pozemkovou reformu spočívající ve zveřejnění
velkostatků, zestátnění větších lesních majetků, zemědělská půda měla být nyní
především ve vlastnictví těch, kdo na ní pracují, či združstevněna. S ohledem
na budoucí vývoj stojí za zmínku i důraz kladený na podporu jednotné odborové
organizace. Tyto myšlenky zůstaly domácímu odboji, a to i přes jeho značnou
personální obměnu, vlastní až do konce války s tím, že postupem doby se jeho
příslušníci přikláněli spíše k těm radikálnějším variantám.
Ilegální komunistický časopis Předvoj v květnu 1944 publikoval dokument
označený jako požadavky pracujících továrny ve vlastnictví německé akciové
společnosti.22 Z nich za zmínku rozhodně stojí požadavek na zrušení samotné akciové
společnosti a rovněž veškerých práv jejích akcionářů bez jakéhokoli odškodnění, dále
pracující žádali zrušení velkých platových rozdílů, vytvoření lidové gardy na ochranu
podniku a nakonec převedení podniku do rukou pracujících. Trochu humorným
se potom vedle uvedených požadavků jeví rovněž požadovaný zákaz jednostranného
19

KAPLAN, Karel. Znárodnění a socialismus. Praha: Práce, 1968, str. 10.

20

Za svobodu do nové Československé republiky: ideový program domácího odbojového hnutí
vypracovaný v letech 1939-41. Praha: Dělnická akademie , 1945.
21

Petiční výbor Věrni zůstaneme byl tvořen z větší části osobami, jež měly blízko k sociální demokracii.
Program samotný byl vypracován především filozofem Josefem Fischerem, prací se však účastnili
i Volfgang Jankovec, Karel Bondy a další.
22

HLUŠIČKOVÁ, Růžena a NOSKOVÁ, Alena, eds. Znárodnění 1945: Edice dokumentů z fondů
Státního ústředního archivu v Praze. Praha: Státní ústřední archiv, 1982, dok. č. 2, str. 2.
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tykání podřízeným. V srpnu pak Předvoj publikoval článek věnovaný problematice
venkova, v němž vyhlásil zásadu „půda patří pracujícím“.23 Nejsnáze však lze
radikalizaci

domácího

odboje doložit

na ÚRO, odbojové organizaci

vyšlé

z komunistických a sociálnědemokratických kořenů. Ta těsně před koncem války
navrhovala v depeši do Moskvy jménem pracujícího lidu znárodnění dolů, velkých
průmyslových závodů v oboru kovodělnictví, chemie, potravinářství, dále bank,
pojišťoven, lesů, zemědělský majetek přesahující výměru 30 ha měl být
zespolečenštěn.24 ÚRO ostatně měla v poválečném vývoji sehrát silně negativní roli,
když v čele s budoucím komunistickým prezidentem Antonínem Zápotockým
prosazovala co největší rozsah znárodnění. Podobný postoj ovšem zaujala i jiná skupina
socialistickým stranám blízkých národohospodářů v publikaci Do nového hospodářství.
V té volali po silném veřejném sektoru, jenž měl být vytvořen znárodněním
prvovýroby, podniků průmyslových koncernů, peněžních institucí a majetku nepřátel
státu.25
Po ustavení ČNR se i ona přihlásila k těmto myšlenkám. Ve svém provolání26
žádala znárodnění nerostného bohatství, významných podniků, výroby, dopravy,
obchodu, peněžnictví a rovněž veškerého lesního majetku. Řízení hospodářské politiky
se mělo dít za významné účasti jednotného odborového hnutí. Ve sféře zemědělství pak
zopakovala zásadu „půdu těm, kdo na ní pracují“, přičemž u větších zemědělských
celků zmiňuje i možnost združstevnění. Jeden z jejích předních členů, Josef Grňa,
dokonce prohlásil, že, ač většina jejích členů není komunisty, nebrání se postupovat
podle osvědčených ruských způsobů.27

23

KLIMEŠ, Miloslav, LESJUK, Petr, MALÁ, Irena a PREČAN, Vilém, eds. Cesta ke květnu: vznik
lidové demokracie v Československu. Díl I. Praha: Československá akademie věd, 1965, dok. č. 36, str.
173 a násl.
24

Ibid., dok. č. 125 str. 375 a násl.

25

KAPLAN, Karel. Znárodnění a socialismus. c.d., str. 11.

26

Provolání ČNR ze dne 30. 4. 1945. Viz KLIMEŠ, Miloslav, LESJUK, Petr, MALÁ, Irena a PREČAN,
Vilém, eds. Cesta ke květnu: vznik lidové demokracie v Československu. Díl I. c.d., dok. č. 235, str. 647 a
násl.
27

PRŮCHA, Václav et al. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2. díl, období 19451992. Brno: Doplněk, 2009, str. 57.
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Na Slovensku byla nositelkou podobných idejí SNR. Ve své deklaraci ze dne
1. září 194428 uvedla, že jedním z jejích cílů je zajistit šťastnější život slovenským
dělníků a rolníkům, což měla umožnit nová úprava vlastnictví a držby půdy, u dělnictva
pak možnost podílet se na výsledku své práce. Ovládnutí menší části slovenského území
povstalci umožnilo i legislativní vyjádření výše naznačených myšlenek o určitém
omezení vlastnického práva v nařízeních č. 11/1944 Sb. n. SNR a č. 15/1944 Sb. n.
SNR.29 Prvně uvedené nařízení, které bylo přijato dne 8. září, zajišťovalo německé
a arizované podniky. Vlastníkům těchto podniků, případně jejich správcům, bylo
nařízením zakázáno činit opatření, která by narušovala či zmenšovala majetkovou
podstatu podniku, jakož i ohrožovala jeho řádný chod. Nařízení zmocnilo Pověřenectvo
SNR pro věci hospodářské a zásobovací k tomu, aby do předmětných podniků
jmenovalo nucenou správu.30
Nařízení č. 15/1944 Sb. n. SNR ze 14. září následně znemožnilo zcizovat
nemovitosti a také omezilo možnost je právně zatížit. Takovéto právní jednání
vyžadovalo souhlas Pověřenectva SNR pro věci hospodářské a zásobovací. Nařízení
bylo přijato především z obavy, aby němečtí a maďarští vlastníci nemovitostí tyto
zavčas nezcizili a získaný kapitál nevyvezli. Podobně představitelé Slovenské
republiky, kteří nabyli nemovitý majetek za pomoci svého politického postavení, by
se takto mohli snažit vyhnout se revizi takovýchto majetkových přesunů. 31 SNR tak již
v roce 1944 považovala v zásadě za jistou konfiskaci nemovitého majetku osob
německé a maďarské národnosti a také exponentů Tisova režimu.
Na osvobozené části slovenského území projevovaly značnou aktivitu i závodní
výbory. Ty uspořádaly v polovině října roku 1944 v Podbrezové společnou konferenci,
28

Viz ŽIŽKA, Václav, ed. Bojující Československo: 1938-1945. Praha: Vladimír Žikeš, 1945, str. 145 a
násl.
29

KUKLÍK, Jan. Znárodněné Československo: od znárodnění k privatizaci - státní zásahy do vlastnických
a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě. Praha: Auditorium, 2010, str. 103.
30

Již 9. září pak zavedli nucenou správu revoluční cestou zaměstnanci železáren v Podbrezové. Tento akt
byl legalizován zvláštní směrnicí vydanou Pověřenctvem SNR pro věci hospodářské a zásobovací až 12.
září. Viz LHOTA, Václav. Znárodnění v Československu: 1945-1948. Praha: Svoboda, 1987, str. 24.
31

Stenoprotokol z 5. schůze SNR konané dne 14. 9. 1944 [online]. Společná česko-slovenská digitální
parlamentní knihovna [cit. 5.8.2020]. Dostupné z:
https://www.psp.cz/eknih/1944snr/stenprot/005schuz/s005001.htm.
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na níž mezi řečníky vystoupili i Jan Šverma s Bohumilem Laušmanem. Na závěr
konference přijali její delegáti rezoluci32, v níž žádali zestátnění majetku ve vlastnictví
německého a maďarského kapitálu, jakož i majetku všech domácích i zahraničních
nepřátel státu.
Ještě radikálnější návrhy se objevovaly na stránkách komunistické Pravdy, která
například jménem KSS horovala za vyvlastnění půdy německých a maďarských
velkostatkářů a jejího bezúplatného rozdělení mezi drobné rolníky, a to včetně
veškerého inventáře,33 či žádala předání továren ve vlastnictví Němců a arizátorů
do rukou pracujícího lidu.34
Rozhodnější pozici ovšem ve srovnání se svou předchozí deklarací z počátku
září roku 1944 zaujala i SNR. Ta v manifestu ze dne 4. února 194535, který byl
uveřejněn v prvním čísle Národnej obrody, už výslovně hovořila o novém
hospodářském systému v obnoveném Československu, v otázce pozemkového
vlastnictví prohlašovala za jedinou určující zásadu, aby „pôdu mal len ten, kto na nej
pracuje“, klíčové podniky měly být znárodněny36 a dělníci v nich pracující se podílet
na jejich správě. Společně s tím SNR vyzývala nově ustanovené národní výbory, aby
na osvobozeném území zajišťovaly německý a maďarský majetek za účelem jeho
přerozdělení.
1.3.2. Zahraniční odboj

Mezi politiky, kteří území Československa opustili a období války strávili
v exilu, však byly myšlenky o nutnosti zásadní proměny hospodářské soustavy po jeho
osvobození také velmi rozšířené. Klíčovou personou pro tuto otázku byl, stejně jako
pro celou zahraniční anabázi, bývalý československý prezident Edvard Beneš. Ten se již
32

KLIMEŠ, Miloslav, LESJUK, Petr, MALÁ, Irena a PREČAN, Vilém, eds. Cesta ke květnu: vznik
lidové demokracie v Československu. Díl I. c.d., dok. č. 81, str. 272 a násl.
33

Ibid., dok. č. 65, str. 237 a násl.

34

Ibid., dok. č. 67, str. 240.

35

ŽIŽKA, Václav, ed. Bojující Československo: 1938-1945. c.d., str. 166 a násl.

36

V textu manifestu je výslovně uvedeno, že „výrobné, obchodné a finančné podniky budú slúziť
blahobytu národa a nie prospechu jednotlivcov“. V tomto bodě byl dokonce konkrétnější než Košický
vládní program, k jehož vyhlášení došlo až o dva měsíce později.
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v období první republiky hlásil k socialismu, nebylo tedy překvapením, když učinil
totéž ve své knize z prvních let války Demokracie dnes a zítra37.
S odkazem na dílo T. G. Masaryka v této knize vyjádřil své přesvědčení
o potřebě nastolení demokracie nejen politické, ale i hospodářské a sociální.38
Za zásadní faktor, jenž umožní tuto změnu, Beneš považoval samotnou druhou
světovou válku, která měla zapříčinit, že rozsáhlé sociální a hospodářské změny
proběhnou bez většího odporu a že nebudou chápany jako revoluční.39 Zároveň dodává,
že buržoazní demokracie neměla vůli tyto změny, jimiž rozumí i kolektivizující
a socializační opatření, provést, což hodnotí jako zásadní chybu.40 Beneš dále popisuje
společenské uspořádání, jež považuje za ideální. V jeho středu stojí idea demokracie
jako společnosti, v níž panuje svoboda nejen duchovní, ale i svoboda od utlačování
a ovládání hospodářského, tedy rovnost sociální a hospodářská.41 Ta měla ve své
podstatě vyústit v beztřídní společnost.42 Pro dosažení tohoto cíle Beneš navrhoval
rozsáhlé zásahy do sféry soukromého majetku43 a hospodářského systému, vycházejíc
z premisy, že systém liberálního kapitalismu je již překonán. 44 Při jeho kritice dodává,
že průvodním znakem kapitalismu je neomezené získávání soukromého zisku
a nerovnoměrná distribuce statků, což je nesociální, nemravné a ve svém důsledku
i protistátní a protinárodní.45 Jako alternativu ke kapitalismu, která má zároveň sloužit
i jako ochrana před opakováním hospodářské krize a zajistit co nejvyšší možnou
zaměstnanost, Beneš nabízí systém hospodářského plánování.46 Výslovně zdůrazňuje
37

Poprvé vydána v angličtině v roce 1940, v češtině potom roku 1942, obě vydání v Londýně.

38

KUKLÍK, Jan. Znárodněné Československo: od znárodnění k privatizaci - státní zásahy do vlastnických
a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě. c.d., str. 105.
39

BENEŠ, Edvard. Demokracie dnes a zítra. 7. české vyd. Praha: Čin, 1948, str. 239.

40

Ibid., str. 217.

41

Ibid., str. 230.
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Ibid., str. 241.
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Ibid., str. 229.

44

Ibid., str. 227.

45

Ibid., str. 228.

46

Ibid., str. 226.
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opuštění ziskového principu v bankovnictví, kdy argumentuje pro přeměnu bank
na veřejné a veřejně prospěšné instituce47, a také považuje za nutné zamezit
pozemkovým spekulacím a hromadění půdy, čehož hodlá dosáhnout stanovením
maximální možné výměry ve vlastnictví jedné osoby, jakož i převedením vlastnického
práva k lesní a v omezené míře i zemědělské půdě na veřejnoprávní korporace48.
Druhou výraznou linií je Benešova snaha o obhajobu Sovětského svazu a jejím
prostřednictvím i obhajoba vlastní politiky minulé i zamýšlené politiky budoucí.
Upozornit je třeba zejména na tvrzení, že sovětský socialismus respektuje a plně uznává
individuální vlastnické právo49, což sice byla jedna z proklamací ústavy z roku 1936,
skutečnost ovšem byla zcela jiná. Ve spojení s konstatováním, že poválečné demokracie
budou muset činit v sociálně hospodářské oblasti podstatné ústupky sovětskému
režimu50, lze tyto považovat za předznamenání poválečného přístupu k ochraně
vlastnického práva.51
Výsledkem výše popsané proměny mělo být zajištění existence a stability
demokracie, v čemž lze spatřovat Benešovu reakci na evropský vývoj v druhé polovině
20. let a zejména v 30. letech 20. století, kdy v řadě okolních států došlo k nastolení
konzervativních či autoritářských režimů, které se kriticky vymezily vůči jejímu
československému modelu a rovněž ideovým zdrojům, na nichž byl československý stát
budován.52
Svou představu o poválečném vývoji vyjádřil Edvard Beneš i při jednáních
s moskevskými představiteli KSČ v prosinci 1943, když hovořil o sociální a nacionální
47

Ibid., str. 240.

48

Ibid., str. 241.

49

Ibid., str. 225.

50

Ibid., str. 233.
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někdo vlastníkem velkého majetku a teď bude mít málo, tím národu žádná škoda nevznikne, jde jen o to,
aby se měl dobře celek. Viz KLIMEŠ, Miloslav, LESJUK, Petr, MALÁ, Irena a PREČAN, Vilém, eds.
Cesta ke květnu: vznik lidové demokracie v Československu. Díl I. c.d., dok. č. 58, str. 225.
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Jugoslávie.
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revoluci, v níž mělo převzetí německého majetku, lázní, dolů, továren a velkostatků
do státní správy předznamenat radikální hospodářské zásahy a sociální přeměny.53
Svoje přesvědčení o nutnosti přestavby hospodářské soustavy skrze znárodnění
si Beneš zachoval po celou druhou světovou válku. Jasně to dokládá jeho projev
ve Státní radě, kde vystoupil 3. února 1944.54 V rámci pravidelného každoročního
projevu tehdy mimo jiné uvedl, že vláda po návratu do osvobozeného Československa
bude muset mít již připravený hospodářský program, stanovit míru etatizace, tedy míru
účasti státu v jednotlivých průmyslových oborech, zejména v důlním a těžkém
průmyslu, peněžnictví, družstevnictví a rovněž zásady pro pozemkovou reformu. Je
zřejmé, že Beneš v souvislosti se znárodněním a novou pozemkovou reformou již
nekladl otázku zda, nýbrž co a kolik. Obdobně během proslovu proneseného na půdě
Právnické fakulty Univerzity Karlovy při příležitosti přebírání čestného doktorátu dne
15. prosince 1945 označil socializační změny v hospodářské a sociální struktuře
za jeden z nejdůležitějších úkolů poválečného Československa.55
Obdobně jako Edvard Beneš se k otázce znárodnění stavěli i další čelní
představitelé exilu včetně členů londýnské vlády. Jejich rozdílná politická příslušnost se
projevovala jen v diskusích o rozsahu znárodnění, nikoli však v otázce, zda je takový
zásah do soukromého majetku vůbec rozumným a nutným krokem. Tím, že bývalí
členové nesocialistických stran, jakými byli například Ladislav Karel Feierabend či Ján
Lichner za agrárníky a Jan Šrámek nebo Adolf Procházka za lidovce, v počátku
nezpochybnili samotnou myšlenku znárodnění, zúžili sobě možnost, jak účinně
oponovat socialistům při sporech o jeho rozsahu, což se zvlášť projevilo
při projednávání prezidentských dekretů v říjnu roku 1945.
Spory ohledně rozsahu znárodnění se projevily již při jednáních o vytvoření
československo-polské federace v průběhu roku 1941. Těch se v rámci společného

53
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pracovního hospodářsko-finančního výboru za Československo účastnili Ladislav
Feierabend, Ján Lichner, Jaromír Nečas, Eduard Outrata a Julius Friedman.56
Z prvorepublikových strana se tedy jednání účastnili dva zástupci agrární strany, jeden
národní socialista a jeden sociální demokrat. Dalo se tedy předpokládat, že na jedné
straně budou stát bývalí agrárníci, a to i přesto, že ani jeden z nich nepatřil
ke konzervativnímu křídlu strany, a na druhé sociální demokrat Jaromír Nečas.
Nejasnou mohla být pozice Edvarda Outraty, neboť národní socialisté v exilu
zdůrazňovali rozchod s předválečnou tradicí Klofáčovy strany57, což signalizovalo větší
důraz na levicové prvky jejího programu. Je třeba připomenout i fakt, že v období první
republiky národní socialisté prosazovali družstevnictví a bylo otázkou, zda tomu tak
bude i v poválečném období. Zmíněný posun doleva se skutečně v Outratových úvahách
projevil, ten totiž navrhl rozsáhlé znárodnění zahrnující veškerý důlní a těžký průmysl
a od určité velikosti i podniky dalších oborů. Je poměrně překvapivé, že Lichner
a Feierabend se vůči těmto návrhům zásadně nevymezili, upozorňovali alespoň
na možné problémy při znárodnění podniků využívajících zahraniční patenty a licence.
Feierabend společně s Friedmanem nesouhlasili ani se znárodněním spotřebního
průmyslu. Obecná shoda potom panovala na znárodnění veřejné dopravy. Nejradikálněji
se projevoval Jaromír Nečas, který neváhal navrhnout znárodnění bankovního sektoru
a při jednáních o pozemkové reformě prosazoval omezení soukromého vlastnictví
na pouhých 20 hektarů, Feierabend přitom navrhoval až 200 hektarů.58 Ve světle
uvedeného se jeví Benešovo rozhodnutí z října roku 1941 jmenovat Jaromíra Nečase
ministrem pro hospodářskou obnovu jako jasná ukázka toho, že i on byl zastáncem
znárodnění spíše většího rozsahu.59
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Už jako ministr pronesl Jaromír Nečas dne 16. února 1942 v hospodářském a
sociálním odboru Státní rady projev60, v němž uvedl, že ministerstvo se bude při tvorbě
plánů pro poválečnou obnovu řídit tím, že v poválečném podnikání se bude přihlížet
k zájmu celku, nikoliv soukromým ziskům, a že se bude více přihlížet k složce práce.
Hospodářství bude řízené a zkolektivizované, přičemž Nečas předpokládal zestátnění
či zveřejnění dolů, těžkého a klíčového průmyslu, dopravy, zdrojů přírodní energie
a energetického průmyslu. Peněžnictví a pojišťovnictví mělo být zreformováno
a Národní banka postátněna. Nečas hovořil o zestátnění, respektive zveřejnění, čímž si
nechával otevřený prostor pro budoucí uvážení, zda majetek přejde do vlastnictví státu
či jiných veřejnoprávních korporací, jakými mohly být obce či družstva. Tato otázka
zůstávala předmětem diskusí i v poválečném období, kdy bylo například združstevnění
uvažováno DS, lidovci a národními socialisty pro oblast potravinářství.61 Překvapivě
přesně byl ovšem vystihnut rozsah znárodnění, kdy většina z uvedených oborů byla
znárodněna již v první vlně znárodnění v roce 1945, pouze doprava a částečně zdroje
přírodní energie přešly do vlastnictví státu až v roce 1948.
Jaromír Nečas z vlády odešel již v listopadu 1942, druhým a zároveň posledním
ministrem pro hospodářskou obnovu se ovšem stal jeho předválečný stranický kolega
František Němec, jenž na něj názorově navázal a nijak zásadně se neodchýlil od jím
vytyčené linie.62 Dalšími sociálními demokraty, kteří se v exilu zasazovali o široký
rozsah znárodnění, byli i budoucí čelní představitelé vlády Národní fronty Zdeněk
Fierlinger a Bohumil Laušman.63
Za pozornost stojí i postoj moskevského vedení KSČ. Nebylo by jistě
překvapením, pokud by reprezentanti nejradikálnější levicové strany, kteří v té době
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navíc pobývali v zemi, jež měla po bolševické revoluci v roce 1917 zkušenost s velmi
rozsáhlým přechodem vlastnického práva, volali po převzetí co možná největšího
množství majetku, kupodivu tomu tak, alespoň prozatím a zejména z taktických
důvodů, nebylo.64 Komunisté totiž za prvořadé cíle označili návrat majetku, který si
po okupaci přisvojili z národnostních nebo rasových důvodů Němci, do rukou
původních vlastníků, respektive u majetku s hodnotou větší než půl milionu korun
československých do národní správy, jež měla trvat až do rozhodnutí Národního
shromáždění. Za druhý cíl komunisté označili konfiskaci majetku zrádců, ten měl být
použit ve prospěch obětí boje proti nacistickému režimu.65 Ze srovnání s návrhy
prezentovanými sociálními demokraty vychází ty komunistické jako méně radikální,
což se ostatně projevilo při jednání čelních komunistických představitelů - Klementa
Gottwalda, Jana Švermy, Rudolfa Slánského a Václava Kopeckého s Edvardem
Benešem v Moskvě při příležitosti podpisu československo-sovětské smlouvy
o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci v prosinci roku 1943. Beneš měl
při té příležitosti podotknout, že jeho poválečné plány jsou ještě dalekosáhlejší.66
To potvrzuje i výrok účastníka těchto rozhovorů, komunisty Václava Kopeckého, jenž
po skončení války napsal, že Benešem prezentovaný program byl v některých bodech
radikálnější než ten, který hájilo jejich moskevské vedení.67 Komunističtí exulanti, kteří
pobývali v Anglii, jmenujme zejména Ludvíka Frejku, původně uvažovali o rozsáhlém
znárodnění, které mělo zasáhnout i střední a drobný podnikatelský stav68, nakonec se
ale prostřednictvím Frejkova článku přihlásili k návrhu, který předneslo moskevské
centrum.69
64
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Edvard Beneš ve svém projevu proneseném ke Státní radě dne 3. února 1944,
v němž navazoval na moskevská prosincová jednání, prohlásil za potřebné znárodnit
důlní a těžký průmysl, bankovnictví a pojišťovnictví, jakož i provést revizi pozemkové
reformy. Tato opatření však označil za dočasná a podléhající schválení Národního
shromáždění.70 Je signifikantní, že členové ani jedné ze stran budoucí Národní fronty se
proti tomuto projevu nevymezili, lze tedy říci, že v otázce nutnosti zásahů
do hospodářského systému prostřednictvím znárodnění mezi nimi panoval konsensus.
Komunisté, sociální demokraté a národní socialisté toto stvrdili vytvořením Národního
bloku pracujícího lidu, měst a venkova, jenž měl představovat rozhodující politickou
sílu v poválečném Československu založenou na spolupráci socialistických stran. Jak
bylo ale řečeno výše, ani lidovci a zástupci DS ovšem proti ideji znárodnění nijak
nebrojili.71
Promyšlených

a

argumenty

podpořených

příspěvků,

které

volaly

po zdrženlivosti a které by kladly důraz na právní aspekty, v exilovém prostředí příliš
nevzniklo.72 Za povšimnutí jistě stojí ten, jehož autorem byl člen Právní rady Alfred
Drucker. Ten v říjnu roku 1944 ve svém memorandu o problému vyvlastňování
v Československu73

především

varoval

před

možnými

negativními

právními

i hospodářskými důsledky uvažovaného vyvlastnění bez náhrady, které, jak bylo
nastíněno výše, ústava umožňovala. V této souvislosti upozorňuje na varovný příklad
sovětského Ruska počátku 20. let 20. století. Aby se poválečné Československo
vystříhalo oněch negativních dopadů, navrhl Drucker několik základních principů, jimiž
se mělo znárodnění řídit. Jako zásadní viděl skutečnost, že vyvlastnění bude možné
pouze za náhradu, jejíž výši stanoví k tomu zřízená rozhodčí komise při vyvlastňovacím
úřadě na základě obecné hodnoty. Určená náhrada měla být majiteli poskytnuta
70
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ve státních obligacích s nízkou, ale pevnou úrokovou sazbou, a znějících na majitele.
Takovéto obligace by byly snadno převoditelné a obchodovatelné na burze. Výnosy
z vyvlastněných podniků se po odečtení provozních nákladů a daňových odvodů měly
stát příjmem zvláštního amortizačního fondu, určeného pro umoření státních obligací.
Rychlost amortizace i výše úroku neměly být odvislé od ekonomické výkonnosti
vyvlastněného podniku, tedy pro veškeré státní obligace stejné. Výjimkou z tohoto
pravidla byly uvažovány ty případy, kdy bývalý majitel vyvlastněného podniku aktivně
spolupracuje s jeho novým vedením na zlepšení hospodářských výsledků. Výnos
takovéhoto podniku měl směřovat do u něj zřízeného fondu, jenž by byl určen
pro umoření obligací spolupracujícího bývalého vlastníka s tím, že ten by obdržel vyšší
úrokovou míru. Provedení vyvlastnění uvedeným způsobem mělo dle Druckera zajistit,
že nedojde k propadu národního důchodu, k čemuž měly přispět i znalosti a zkušenosti
bývalých majitelů. Závěrem svého memoranda Drucker upozornil na zásadní otázku
právní jistoty vlastníků, a tedy potřebu co nejčasnějšího a nejpřesnějšího vymezení
rozsahu vyvlastnění, a to s obavou, že pokud nebude co nejdříve jasně stanoveno, co vše
má být zestátněno, bude to mít zásadní dopady na obnovu poválečného hospodářství,
neboť nikdo nebude ochoten investovat či jinak se obchodně angažovat bez jistoty,
že daný obor nebude následně zestátněn.
Za pozornost rovněž stojí Druckerovy úvahy o náhradách původním vlastníkům
znárodněných majetkových podstat. Jím navrhovaný způsob odškodnění se jeví
akceptovatelným pro obě strany, tedy stát i bývalé majitele. Ti by totiž za svůj
znárodněný majetek obdrželi snadno obchodovatelné cenné papíry s nízkou úrokovou
sazbou. Pokud by preferovali likviditu, měli by možnost tyto prodat, a to případně
i samotným státním institucím, což by umožnilo převést zisk znárodněných podniků
do státního rozpočtu, neboť povinnost finančního plnění z těchto cenných papírů by
okamžikem jejich nabytí státem zanikla. Ve světle toho, že ve skutečnosti nebyla
naprosté většině domácích vlastníků poskytnuta vůbec žádná náhrada, se podobné
úvahy mohou jevit poněkud naivní, ukazují ale, že i ve většinově levicovém prostředí se
objevovaly koncepty, které nepovažovaly rozsáhlé znárodnění za ideální řešení a které,
pokud ho už připustily, dbaly i na ochranu práv původních vlastníků, jimž měla být
zejména poskytnuta odpovídající náhrada za znárodněný majetek.
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1.4. Poválečná politická situace a Košický vládní program
Pro budoucí vývoj bylo signifikantní, že exilová reprezentace v čele s Edvardem
Benešem se do postupně osvobozovaného Československa vracela přes Moskvu, kde
v druhé polovině března roku 1945 probíhala jednání s moskevským vedením KSČ.74
Již v předstihu ovšem Beneš informoval, v návaznosti na lednová jednání s komunistou
Václavem Noskem, československého velvyslance v Moskvě a budoucího premiéra
Zdeňka Fierlingera o svých představách ohledně složení nové vlády.75 Edvard Beneš
měl poměrně jasnou představu o stranách a osobách, jež se budou vlády účastnit.
V podstatě jedinou nevyřešenou otázkou byla případná účast zástupců zemědělců,
ne ovšem agrární strany. Po jednáních s představiteli stran se Beneš rozhodl zástupce
zemědělců do vlády nepřipustit. Komunisté neměli na vzniku nástupkyně agrární strany
zájem a ostatní, zejména lidovci a národní socialisté, se domnívali, že její bývalí voliči
budou hlasovat pro ně.76 Dále jednali zástupci komunistů, sociálních demokratů,
národních socialistů, lidovců a později připojivší se představitelé KSS a DS o budoucím
složení vlády a jejím programu. Jednání dominovali komunisté, kteří s podporou
sociálních demokratů a národních socialistů prosadili své priority, což bylo umožněno
i tím, že za lidovce se diskusí účastnil pouze František Hála, jehož rozhodně nelze
označit za tvrdého vyjednavače. Předseda lidovců Jan Šrámek se rozhovorů prakticky
neúčastnil.77 Přímým důsledkem těchto jednání bylo jmenování vlády Národní fronty
Čechů a Slováků a vyhlášení jejího programu v Košicích dne 5. dubna 1945.78
Vláda byla zřízena na základě ústavního dekretu prezidenta republiky č. 1/1945
Sb., o nové organizaci vlády a ministerstev v době přechodné. Jasnou většinu v ní
získaly levicové strany, když komunisté byli zvýhodnění tím, že oficiálně byli sdruženi
ve dvou stranách, což jim zajistilo celkem osm ministrů, zároveň se jim podařilo
74

KUKLÍK, Jan et al. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009, str. 11.

75

KUKLÍK, Jan. Znárodněné Československo: od znárodnění k privatizaci - státní zásahy do vlastnických
a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě. c.d., str. 136.
76

KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945-1948. 1. část. Praha: Státní pedagogické
nakladatelství, 1991, str. 28.
77

KUKLÍK, Jan. Znárodněné Československo: od znárodnění k privatizaci - státní zásahy do vlastnických
a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě. c.d., str. 137.
78

KUKLÍK, Jan et al. Vývoj československého práva 1945-1989. c.d., str. 11.

19

ovládnout důležitá ministerstva vnitra a zemědělství. Sociální demokraté obsadili tři
místa, mezi nimi i post premiéra. Bohumil Laušman jako ministr průmyslu měl zásadní
vliv na diskuse o rozsahu a způsobu provedení znárodnění, ministerstvo výživy potom
vedlo legislativní práce při znárodnění potravinářského průmyslu. Národní socialisté
prosadili svého kandidáta na ministerstvo spravedlnosti, které bylo významné vzhledem
k retribučnímu soudnictví. Slovenští demokraté získali ministerstvo financí, do jehož
čela se postavil Vavro Šrobár, jeden z „mužů 28. října“ a nejhorlivější slovenský
zastánce ideji čechoslovakismu. Nejslabší stranou se stali lidovci79, kteří nebyli schopni
získat žádné významné ministerstvo, což sice bylo částečně kompenzováno aktivitou
ministra zdravotnictví Adolfa Procházky, jenž, zřejmě i díky vlivu své manželky Heleny
Koželuhové, na schůzích vlády často oponoval navrhovanému rozsahu znárodnění,
mezi vládními lidoveckými činiteli ovšem zůstával často jediný, neboť Jan Šrámek
i jeho blízký spolupracovník František Hála reprezentovali tu část lidové strany, která
byla ochotna kvůli kompromisu v rámci Národní fronty levici značně ustoupit.80 Levice
tedy ve vládě obsadila, s výjimkou resortu financí, veškeré ministerské posty, v jejichž
gesci byla příprava právních předpisů vztahujících se k znárodnění a konfiskaci.
Zejména je třeba zmínit Bohumila Laušmana a Júlia Ďuriše, kteří byli v tomto směru
velmi agilní. Tento fakt byl ještě prohlouben tím, že generálním sekretářem
Hospodářské rady, jež sehrála podstatnou roli zejména v přípravách znárodnění
peněžnictví81, se stal Eduard Outrata, který, jak již bylo uvedeno výše, byl zastáncem
rozsáhlého znárodnění.82 Středové strany, tedy ČSL a DS, mohly ovlivnit zvažovaný
rozsah znárodnění pouze na jednáních vlády, neboť přepuštěním příslušných
ministerstev levici ztratily vliv na samotnou tvorbu legislativních návrhů. Když už se
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ministerských rad a Hála komunistům ve všem vyhovuje.“ Viz FEIERABEND, Ladislav Karel. Politické
vzpomínky III. 2. uprav. vyd. Brno: Atlantis, 1996, str. 265.
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v londýnském exilu povšiml L. K. Feierabend. Viz FEIERABEND, Ladislav Karel. Politické vzpomínky
III. c.d., str. 53.
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ministerstvo financí pokusilo obstruovat v případě znárodnění peněžnictví, byla
příprava osnovy dekretu svěřena Hospodářské radě.83
Dokumentem, jenž zásadně předznamenal budoucí vývoj, bylo programové
prohlášení vlády Národní jednoty, známé pod názvem Košický vládní program.84
Ten byl podobně jako personální složení vlády dojednán již koncem března v Moskvě.85
Tato okolnost jakoby se projevila i v samotném textu dokumentu. V něm je totiž
opakovaně zdůrazňován přátelský vztah mezi Československem a Sovětským svazem,
který je zároveň prezentován jako jeho poválečný nejbližší spojenec, což je ještě
zdůrazněno tím, že přátelské vztahy se západními státy, tedy zejména s Francií, Velkou
Británií a Spojenými státy americkými, jsou zmíněny jen v závěru čtvrté hlavy, jež se
týká zahraniční politiky. Až devótní se jeví pasáž hlavy patnácté, v níž vláda
deklarovala, že bude nově vybudován poměr k největšímu spojenci, čehož mělo být
dosaženo odstraněním všeho antisovětského z učebnic a pomůcek a rovněž univerzitní
výukou dějin, ekonomiky a práva Sovětského svazu.
Pro téma této práce mají největší význam hlavy desátá a jedenáctá Košického
vládního programu.86 V nich bylo deklarováno uvalení národní správy na majetek osob
německé a maďarské národnosti, konfiskace zemědělského majetku a jeho přerozdělení
slovanským rolníkům.
Hlava desátá je věnována uvalení národní správy na majetky, které vlastnili,
drželi nebo spravovali občané nepřátelských států, výslovně jsou uvedeny Německo
a Maďarsko, českoslovenští občané německé nebo maďarské národnosti, kteří
spolupracovali s nepřítelem a právnické osoby, v jejichž správě figurovaly uvedené
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osoby. Toto opatření mělo sloužit k odčinění majetkových škod, jež okupace způsobila,
odstranění cizího a fašistického vlivu na národní hospodářství a zajištění toho,
že výnosy z něj budou sloužit československému národu. Pokud byl postižený majetek
původně ve vlastnictví dělníků, úředníků, živnostníků či osob vykonávajících svobodná
povolání a těmto byl odebrán v důsledku národní, politické či rasové persekuce, měl být
vrácen původním vlastníkům či jejich dědicům. O vydání rozhodovaly ve správním
řízení příslušné národní výbory, řízení bylo zahajováno na základě žádosti. Zbylý
majetek měl zůstat pod národní správou až do rozhodnutí zákonodárných orgánů.
U právnických osob v družstevní formě se vláda rozhodla pro okamžité dosazení
národní správy a to až do doby, kdy budou jejich členové moci demokraticky zvolit
vedení nové. O dosazení národní správy měl rozhodovat příslušný národní výbor
a na území Slovenska, pokud se jednalo o družstevní organizaci s velkým významem,
SNR.
Hlavu jedenáctou vláda věnovala otázce konfiskace zemědělského majetku osob,
které se provinily proti československému národu. Sledovaným cílem bylo „vyrvat
českou a slovenskou půdu z rukou cizácké německé a maďarské šlechty, jakož i z rukou
zrádců a dát ji do rukou českého a slovenského rolnictva a bezzemků“. Opětovně se
tedy objevuje, podobně jako již za reformy prvorepublikové, motiv zbavení šlechty
jejího pozemkového majetku, respektive té části, která jím zůstala. Spolu se šlechtou
jsou rovněž zmíněni i ostatní němečtí a maďarští velkostatkáři, u těchto skupin mělo být
přistoupeno ke konfiskaci bez rozdílu státní příslušnosti. Postižen měl být dále majetek
občanů nepřátelských států, opětovně je zdůrazněno Německo a Maďarsko,
československých občanů německé a maďarské národnosti, pokud napomáhali rozbití
a okupaci Československa, a dalších československých občanů, kteří se dopustili
spolupráce s nepřítelem. Stejně tak i zemědělský majetek společností, jež byly
spravovány výše uvedenými osobami. Veškerá konfiskovaná půda, budovy, mrtvý
i živý inventář měly vejít do nově zřízeného Národního pozemkového fondu. Dočasnou
správu, jakož i provedení konfiskace měly provádět národní výbory. Půda soustředěná
v Národním pozemkovém fondu měla být za jeho spolupráce s národními výbory
a zemědělskými komisemi rozdělena mezi české, slovenské a ukrajinské malé i střední
rolníky, domkáře či zemědělské dělníky a to do jejich plného vlastnictví za úplatu
v maximální hodnotě jednoroční nebo dvouroční sklizně v závislosti na bonitě půdy.
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Zmíněná je možnost hradit úplatu ve splátkách až po dobu 15 let, ve výjimečných
případech od ní mohlo být upuštěno úplně. Preferovanými přídělci byli účastníci odboje
či oběti okupačního režimu. Pokud konfiskovaná půda tvořila původně hospodářský
celek, mohli přídělci vytvořit družstva pro využívání provozních budov a inventáře.
V době vyhlášení Košického vládního program již na Slovensku konfiskace půdy
probíhala, tato hlava se tedy primárně vztahovala na zemi Českou a Moravskoslezskou.
Vláda označila toto přerozdělení půdy za pozemkovou reformu, s čímž lze v zásadě
souhlasit,

neboť

můžeme

nalézt

určité

paralely

s pozemkovou

reformou

prvorepublikovou. Konfiskace zemědělského majetku po 2. světové válce nebyla
motivována pouze potrestáním osob, jež se dopustily nepřátelského jednání vůči
československému národu, tedy v zásadě nacionálně, ale měla, jak již bylo uvedeno
výše, i třídní charakter87, spočívající v jejím namíření proti vlastníkům rozsáhlejšího
pozemkového majetku – šlechtě a velkostatkářům.88 Národní fronta ostatně oživila
starou tezi o odčinění Bílé hory.89 Je rovněž příznačné, že jako první byla přidělována
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německého a maďarského původu, ale skrze pozemkovou reformu i šlechtu českou a slovenskou. Viz
ibid., dok. č. 15, str. 106.
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půda konfiskovaná rodu Kinských a Rudolfu Beranovi.90 V prvním případě se jednalo
o starobylý český šlechtický rod, v druhém o reprezentanta velkostatkářů a zakázané
agrární strany, navíc premiéra a čelní osobnost v období druhé republiky, vůči níž
vyjadřovaly vládnoucí strany v poválečném období zásadní odpor.91 Postih Rudolfa
Berana se jeví značně kontroverzním i vzhledem k tomu, že ten byl roku 1942
za protiněmeckou činnost odsouzen lidovým soudem v Berlíně k desetiletému trestu
odnětí svobody, což byla obecně skutečnost, jež žadatelům o půdu zajišťovala
zvýhodněné postavení při rozhodování o přídělech.
Za povšimnutí stojí, že znárodnění bylo oproti konfiskaci nepřátelského majetku
naznačeno jen v jediném odstavci, konkrétně v hlavě dvanácté, v níž se vláda zavázala
k následujícímu: „Postavit celý peněžní a úvěrový systém, klíčové podniky průmyslové,
pojišťovnictví, přírodní a energetické zdroje pod všeobecné státní vedení a do služeb
znovuvýstavby národního hospodářství a znovuoživení výroby a obchodu.“ V uvedeném
textu není ani výslovně zmíněno, že v těchto sektorech dojde ke znárodnění majetku,
čímž měli později někteří ministři za ČSL, DS a v některých případech i ČSNS,
mezi nimi zejména lidovec Adolf Procházka92, na vládních schůzích argumentovat
proti znárodnění navrhovanému levicí v některých sektorech s tím, že značně překračuje
Košický vládní program a rozhodnutí o něm by mělo být odloženo až do doby, kdy se
opět sejde Národní shromáždění. Takto obecné a neurčité vyjádření také ovšem
znamenalo, že vláda ve svém programovém prohlášení nedefinovala alespoň základní
principy znárodnění jakožto jednoho z klíčových poválečných procesů, čímž nepřispěla
k jistotě vlastníků, jejichž majetek byl v diskusích pro znárodnění zvažován. Pokud by
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středové strany prosadily do textu alespoň přibližný rozsah znárodnění, jejich
vyjednávací pozice mohla být silnější, levice by totiž byla v takovém případě nucena
podrobněji zdůvodnit, proč skutečný rozsah znárodnění překračuje Košický vládní
program.
1.5. Legislativa roku 1945
Jak již bylo nastíněno výše, politici považovali dobu těsně po skončení druhé
světové války za ideální pro provedení rozsáhlých změn v sociální a hospodářské
oblasti, neboť v důsledku tragického konfliktu neměly být takovéto změny považovány
za radikální a tedy se nesetkat s výraznějším odporem. V tomto ohledu bylo
odkazováno i na údajně nedokončený program znárodnění za první republiky, který
levice přisuzovala vítězství buržoazních kruhů. Je signifikantní, že podstatná většina
legislativy nebyla přijímána řádným legislativním procesem, nýbrž provedena
prezidentskými dekrety.93 Z procesu tvorby a schvalování tedy byl vyloučen
zákonodárný orgán, jenž dekrety pouze ratihaboval a to navíc jediným hlasováním,
čímž byla vyloučena jakákoli novelizace jejich znění, nesocialistické strany o určitých
úpravách přitom uvažovaly právě ve vztahu k dekretům upravujícím majetkoprávní
problematiku.94 Dále je třeba zdůraznit, že příprava dekretů připadla vládě, v níž
absentovala vítězná strana posledních parlamentních voleb v roce 1935 a tradiční
součást vládních koalicí – agrárníci. Pokud přihlédneme ke skutečnosti, že první
poválečné volby do Národního shromáždění proběhly až v květnu roku 1946, tedy skoro
rok po osvobození, přičemž například v sousedním Maďarsku již na podzim 1945, zdá
se, že taktikou levicových stran Národní fronty, které ostatně mohly mít určité obavy
93
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Malorolnická strana, bylo oddálení voleb na co nejdelší dobu a v mezidobí prosadit
znárodnění v rozsahu, jenž by se mohl ukázat jako neakceptovatelný pro řádně zvolený
parlament. Takto tedy parlament o znění znárodňovací legislativy nediskutoval vůbec
a její ratihabice navíc připadla Národnímu shromáždění, jež bylo obsazeno na základě
delegace, nikoli voleb. Klíčovou byla ovšem role prezidenta, na jehož souhlasu záviselo
přijetí dekretů týkajících se znárodnění i konfiskace nepřátelského majetku. Edvard
Beneš, jak již bylo dříve popsáno, se prezentoval jako jejich zastánce. Tento svůj postoj
nezměnil ani v poválečném období, což dokládá jeho příslib delegaci ÚRO v čele
s Antonínem Zápotockým, že je připraven podepsat řadu dekretů, mezi nimi například
ty o znárodnění průmyslu a bankovnictví.95 Na Benešovu podporu se ostatně
při projednávání znění dekretů odvolávali Bohumil Laušman a Václav Kopecký.96
Edvard Beneš se tedy nepostavil za odložení projednání znárodňovací legislativy až
po proběhnutí parlamentních voleb, kterýžto postoj by po něm jako nejvyšším
představiteli československého státu, jenž před Národním shromážděním v prosinci
1935 sliboval, že bude „dbáti blaha republiky i lidu a šetřiti ústavních a jiných
zákonů“, snad bylo možno požadovat, naopak podepsal dekrety, kterými byl znárodněn
průmysl a peněžnictví, 24. října, tedy pouhé čtyři dny před ustavující schůzí
Prozatímního Národního shromáždění.
1.6. Národní správa
1.6.1. Za londýnského exilu

Zajištění nepřátelského majetku se stalo jedním z klíčových problémů
v poválečném období a to i s ohledem na plánovaný odsun osob německé a maďarské
národnosti. Tohoto faktu si byli politici dobře vědomi, o možnosti konfiskace
nepřátelského majetku a omezení dispozice s ním uvažovali již v londýnském exilu, kde
také vzniklo několik legislativních návrhů, které připravilo ministerstvo zemědělství97,
respektive ministerstva hospodářské obnovy a průmyslu, obchodu a živností.
95

LHOTA, Václav. Znárodnění v Československu: 1945-1948. c.d., str. 109-110.

96

KAPLAN, Karel. Znárodnění a socialismus. c.d., str. 44.

97

KUKLÍK, Jan. Mýty a realita tzv. "Benešových dekretů": dekrety prezidenta republiky 1940-1945. c.d.,
str. 304.
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Ta předložila svůj návrh dekretu k připomínkovému řízení společně dne 24. května
1944.98 Jednalo se o poměrně stručný dokument o pouhých sedmi paragrafech. Prvním
z nich měl být zajištěn veškerý nepřátelský majetek na území Československa k účelům
budoucího mezinárodního ujednání o nepřátelském majetku.99 Druhý paragraf
obsahoval zmocnění pro vládu, aby učinila vhodná opatření k zajištění nepřátelského
majetku v následujících oblastech: přihlašování nepřátelského majetku, omezení
dispozičních práv s nepřátelským majetkem, zákazu placení nepřátelským osobám
přímo nebo nepřímo a nakonec dosazení vnucené správy. Důvodová zpráva zdůrazňuje,
že cílem dekretu je nepřátelský majetek pouze zajistit, ne vyvlastňovat či jinak převádět
majetková práva k němu. Správou nepřátelského majetku byla podle třetího paragrafu
pověřena vláda, která mohla tuto povinnost delegovat na k tomu zřízený státní orgán,
kterým měl být Státní úřad pro správu nepřátelského majetku. Čtvrtý a pátý paragraf
upravovaly možné postihy v rámci administrativní justice. Obecná skutková podstata
zaváděla stíhání každého, kdo nevyhoví povinnostem vyplývajícím z textu dekretu
nebo vládních nařízení vydaných na jeho základě. Další skutkové podstaty pak
upravovaly již konkrétní provinění jako učinění nesprávných údajů, neumožnění vstupu
příslušným a řádně legitimovaným orgánům státní správy do budov a na pozemky,
případně neumožnit jim nahlédnout do obchodních knih. Za pozornost stojí
i ustanovení, které zavádí u kolektivních orgánů odpovědnost všech fyzických osob,
ledaže dotyčný prokáže, že trestné jednání nezpůsobil. Trestem mohla být pokuta až
do výše 60.000,- Kčs a odnětí svobody až na dobu šesti měsíců. Tresty mohly být
kombinovány. Nedobytný peněžitý trest mohl být přeměněn na trest odnětí svobody,
celková výše trestu odnětí svobody však ani v tomto případě nesměla překročit šest
měsíců. Jako prvoinstanční orgán měl být příslušný okresní úřad.100 Závěrečná
ustanovení dekretu zmocnila vládu k vydání zvláštních nařízení k jeho provedení.
Uvedený návrh nebyl přijat, je však zajímavý důrazem, jenž klade na souvztažnost
mezi nucenou správou nepřátelského majetku a mezinárodním ujednáním o válečných
98

JECH, Karel a KAPLAN, Karel, eds. Dekrety prezidenta republiky 1940-1945: dokumenty. c.d., dok. č.
37.1, str. 855 a násl.
99

Dle důvodové zprávy k návrhu dekretu měl být pojem nepřátelský majetek definován vládním
nařízením.
100

Důvodová zpráva uvádí, že jako předloha byla v otázce trestání vzata příslušná část zákona č.
131/1936 Sb., o obraně státu.
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reparacích, což je skutečnost, kterou již budoucí právní úprava neobsahovala, ač si to
například Edvard Beneš přál.
Otázku nepřátelského majetku, jakož i majetku státně nespolehlivých osob,
upravil až v únoru 1945 dekret prezidenta republiky č. 2/1945 Úř. věst. čsl.,
o mimořádných opatřeních pro zajištění hospodářského života na osvobozeném
území.101 Proces jeho přijímání a konečné formulace rovněž nebyl bez komplikací.
Práce na osnově dekretu byly zahájeny na ministerstvu průmyslu, obchodu a živností
v první polovině roku 1944, tedy v době, kdy byl řízením ministerstva pověřen
František Němec, vládě ho však předložil až 6. října jeho nástupce Václav Majer, když
předtím proběhlo pouze zkrácené připomínkové řízení.102 Jak vyplývá z příslušného
zápisu schůze vlády103, nebyla na znění dekretu mezi ministry shoda. Ján Lichner se
dostal do sporu s Václavem Majerem, když dle jeho tvrzení nebylo jeho ministerstvo
přizváno k poradě o závažných připomínkách ke znění osnovy. Zvláště zdůraznil své
výhrady vůči znění prvního odstavce prvního paragrafu, jímž byla prohlášena neplatnost
veškerých majetkově-právních jednání, pokud byla učiněna po 28. září 1938 pod tlakem
národní, rasové nebo politické perzekuce. Jako ministr zemědělství upozornil, že
na Slovensku došlo po tomto datu i k rozparcelování židovských velkostatků mezi
slovenské rolníky. S obdobnou argumentací se připojil i Ladislav Karel Feierabend,
který z titulu ministra financí neváhal konstatovat, že Židé se majetku v období druhé
republiky zbavovali rádi a že není možné jim ho i s ohledem na státní peníze vracet.
Po následné argumentaci Jaroslava Stránského, že uvedená majetková jednání jsou
dle československého práva neplatná tak jako tak, však nakonec na znění uvedeného
paragrafu s drobnou úpravou přistoupili. Po další diskusi, která se již zaobírala spíše jen
formulací textu jednotlivých ustanovení, byl návrh dekretu vládou schválen. Následně
byl předložen Státní radě, která k němu měla vypracovat poradní zprávu. Návrhem se
opakovaně zabýval hospodářský výbor Statní rady, na základě těchto jednání pak
101

Dekret byl 1. února podepsán prezidentem republiky a poté publikován 27. února v Úředním věstníku
československém.
102

NĚMEČEK, Jan, ŠŤOVÍČEK, Ivan, NOVÁČKOVÁ, Helena, KUKLÍK, Jan a BÍLEK, Jan, eds.
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně, sv. IV.1. c.d., str. 52.
103

Zápis ze 162. schůze vlády konané dne 6. 10. 1944. Viz NĚMEČEK, Jan, ŠŤOVÍČEK, Ivan,
NOVÁČKOVÁ, Helena, KUKLÍK, Jan a BÍLEK, Jan, eds. Zápisy ze schůzí československé vlády v
Londýně, sv. IV.2. Praha: Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, str. 401 a násl.
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vznikla poradní zpráva, která vládě navrhovala některé změny a kterou plénum Státní
rady přijalo jasnou většinou.104 Část levicových členů Státní rady v čele s Karlem
Kreibichem dokonce vyjádřila pochybnost o potřebě takovéto právní úpravy
v okamžiku, kdy SNR již vydala obdobné předpisy.105 Upravený návrh dekretu, který
již zohlednil změny navržené Státní radou, předložil Václav Majer vládě 1. prosince
1944.106 Z navržených změn stojí za pozornost oddělení právního režimu nakládání
s nepřátelským majetkem a majetkem státně nespolehlivých osob, což v původním
vládním návrhu upravoval jediný společný odstavec. Dále je třeba zmínit uvedení SNR
jako alternativního orgánu k zemským národním výborům při zavádění zatímní správy.
Jako účelná se rovněž jeví možnost delegace pravomoci zavést zatímní správu
na nejbližší podřízený orgán107. Vláda na popud Jaroslava Stránského naopak
nepřistoupila na návrh, aby paragraf o neplatnosti majetkových jednání byl doplněn
o formulaci: „kdy a jak lze neplatnost právních jednání dle odstavce I. uplatňovat“,
neboť

se

obávala

možných

negativních

dopadů

spočívajících

v rozdílném

a nejednotném posuzování neplatnosti právních jednání soudy. Finální verze dekretu
měla následující strukturu.
První paragraf zakotvil neplatnost jakýchkoli majetkově-právních jednání,
k nimž došlo po 29. září 1938 a pod tlakem okupace nebo národní, rasové a politické
okupace, přičemž postavení osob, jež jednali v dobré víře, či případy, kdy není restitutio
in integrum možné, měly upravit další právní předpisy. Druhý paragraf zapracoval
změnu navrženou Státní radou, když stanovil, že veškerý nepřátelský majetek na území
Československa, veřejný i soukromý, se zajišťuje. Pojem nepřátelský majetek nebyl
v textu dekretu nijak blíže specifikován, dle vyjádření Václava Majera na schůzi vlády
104

Proti jejímu znění hlasovali pouze Alexander Vido, Viliam Radakovič, Pavol Viboch a Josef Čapek,
jak vyplývá z vyjádření V. Majera obsaženého v zápise ze 173. schůze vlády konané dne 1. 12. 1944. Viz
NĚMEČEK, Jan, ŠŤOVÍČEK, Ivan, NOVÁČKOVÁ, Helena, KUKLÍK, Jan a BÍLEK, Jan, eds. Zápisy
ze schůzí československé vlády v Londýně, sv. IV.2. c.d., str. 732 a násl.
105

NĚMEČEK, Jan, ŠŤOVÍČEK, Ivan, NOVÁČKOVÁ, Helena, KUKLÍK, Jan a BÍLEK, Jan, eds.
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně, sv. IV.1. c.d., str. 53.
106

Plénum Státní rady přitom schválilo poradní zprávu jen o den dříve, tedy 30. listopadu, což
znamenalo, že členové vlády neměli příliš času na podrobnější prostudování navrhovaných změn
a zejména upraveného textu dekretu.
107

Myšleno z vlády na zemské národní výbory, ze zemských národních výborů na okresní a z okresních
národních výboru na místní.
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mělo jít o majetek ve vlastnictví německého státu a jeho občanů. Třetím paragrafem byl
do československého právního řádu zaveden institut zatímní správy, která měla být
v přechodném období108 zavedena do závodů, podniků a majetkových podstat, které
jsou ve vlastnictví, držbě či správě státně nespolehlivých osob109 nebo které jsou
opuštěné.110 Zatímní správa mohla být dále zavedena do hospodářských podniků
a závodů, jakož i do odborných, zájmových a hospodářských organizací a ústavů 111,
pokud to vyžadoval plynulý chod výroby a hospodářského života. U těchto podniků
byla vláda zmocněna zajistit finanční prostředky na jejich provoz.

V souvislosti

se změněnou formulací druhého a třetího paragrafu oproti původnímu návrhu dekretu je
třeba si povšimnout jejich ne příliš vhodné formulace. Z původního návrhu, kde bylo
zajištění majetku nepřátelského a majetku státně nespolehlivých osob spojeno v jednom
odstavci, který stanovil, že se tak stane dle dalších ustanovení dekretu, bylo zřejmé,
že zatímní správa má být zavedena i na nepřátelský majetek. Pozměněná konstrukce
však v paragrafu o zajištění nepřátelského majetku odkaz na další ustanovení dekretu
neobsahovala, zatímní správu na tento majetek tedy bylo možné zavést, s výjimkou
případů, kdy to vyžadoval plynulý chod hospodářského života, jen pokud se zároveň
jednalo o státně nespolehlivou osobu, což zřejmě nešlo vztáhnout na každého
německého občana či právnickou osobu.

108

„Přechodné období začíná se dnem, kdy některá část Československé republiky je osvobozena z
nepřátelské moci, a končí se dnem, který určí řádně zvolené Národní shromáždění.“ Viz článek 5
ústavního dekretu prezidenta republiky č. 18/1944 Úř. věst. čsl., o národních výborech a Prozatímním
Národním shromáždění.
109

Důvodová zpráva předložená vládě společně s původní verzí návrhu dekretu dne 6. října se
při vymezení pojmu státně nespolehlivá osoba odvolávala na zákon č. 131/1936 Sb., o obraně státu, který
vymezoval státně nespolehlivou osobu v § 19 odst. 9.
110

Z působnosti dekretu byly vyloučeny peněžní a báňské podniky, pro něž měla platit ustanovení
dekretu o mimořádných opatřeních v oboru peněžnictví, respektive dekretu o zajištění nerušeného
provozu podniků báňských. Tyto dekrety však nebyly publikovány, ač vláda jejich návrhy schválila, jak
plyne ze zápisu z její 138. schůze konané dne 12. 5. 1944, kdy bylo hlasováno o dekretu o mimořádných
opatřeních v oboru peněžnictví, a ze zápisu z její 183. schůze konané dne 16. 2. 1945, na níž byl přijat
návrh dekretu o zajištění nerušeného provozu podniků báňských. Pro zápis ze 138. schůze vlády viz
NĚMEČEK, Jan, ŠŤOVÍČEK, Ivan, NOVÁČKOVÁ, Helena, KUKLÍK, Jan a BÍLEK, Jan, eds. Zápisy
ze schůzí československé vlády v Londýně, sv. IV.1. c.d., str. 601 a násl., pro zápis ze 183. schůze vlády
viz NĚMEČEK, Jan, ŠŤOVÍČEK, Ivan, NOVÁČKOVÁ, Helena, KUKLÍK, Jan a BÍLEK, Jan, eds.
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně, sv. V. Praha: Historický ústav Akademie věd ČR, 2016,
str. 307 a násl.
111

Důvodová zpráva jako příklad uvádí průmyslové a obchodní svazy, družstva, dále pak i profesní
komory - advokátní a lékařskou.
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Čtvrtý paragraf dekretu řešil otázku, kdo je oprávněn zatímní správu zavádět
a zrušovat112, jakož i ustanovovat a odvolávat zatímní správce. U podniků s méně než
300 zaměstnanci a okresních zájmových organizací svěřil tuto pravomoc okresním
národním výborům113, u ostatních podniků a zájmových organizací, které neměly
celostátní význam, zemským národním výborům, na Slovensku pak SNR, u zájmových
organizací s celostátní působností resortnímu ministrovi. Již dříve byla zmíněna
možnost delegace této pravomoci na přímo podřízený orgán. Zavedení zatímní správy
mělo předcházet slyšení příslušného závodního výboru, rady nebo jiného orgánu
zaměstnanců.

Vláda si vyhradila možnost změnit jakékoli rozhodnutí o zavedení

zatímní správy či o ustanovení zatímního správce. Rovněž mohla provést opatření
k zavedení zatímní správy, pokud tak neučinil příslušný okresní národní výbor. Činnost
zatímních správců se měla dočasně dít dle ustanovení vládního nařízení č. 197/1936 Sb.,
o podnicích důležitých pro obranu státu.
Zajišťování nepřátelského majetku i zavádění zatímních správ se obecně řídilo
vládním nařízením č. 8/1928 Sb., o správním řízení, proti těmto rozhodnutím se tedy
bylo možno odvolat, odvolání však nemělo v důsledku ustanovení § 7 dekretu
suspenzivní účinek.114 Jak vyplývá z předchozího, dekret o mimořádných opatřeních
pro zajištění hospodářského života na osvobozeném území projednávala vláda v časové
tísni, neboť měl sloužit jako dekret rámcový115 a nejednalo se o dokonalé dílo, což jsou
slova, kterými jednání o dekretu uzavřel předseda vlády Jan Šrámek. Zřejmě
i při vědomí toho došlo poměrně záhy k nové úpravě této problematiky.116

112

Zrušit zatímní správu bylo dle § 5 dekretu možné, pominou-li důvody, pro něž byla zavedena.

113

V oblastech, kde nebyly národní výbory ustaveny, pak okresnímu správnímu komisaři či komisi.

114

Důvodová zpráva dokonce uvádí, že není vhodné v textu dekretu uvádět osoby aktivně legitimované
k podání opravného prostředku.
115

Tento fakt konstatovala ve svém úvodu i důvodová zpráva.

116

Závěrem k problematice londýnských dekretů je možno uvést i další dekrety, které omezovaly
možnost vlastníka disponovat s jeho majetkem, tyto však nebyly cíleny na majetek nepřátelský či
ve vlastnictví státně nespolehlivých osob, blíže tedy o nich tato práce nepojednává. Jedná se např.
o dekret č. 14/1944 Úř. věst. čsl., o přechodném omezení převodů, zatížení a propachtování nemovitostí
nebo dekret č. 12/1945 Úř. věst. čsl., o finančních a měnových opatřeních v době přechodné.
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1.6.2. V osvobozeném Československu

Po ustavení nové vlády na počátku dubna 1945 a již na osvobozeném území
Československa správu nepřátelského a opuštěného majetku už definitivně upravil
dekret prezidenta republiky č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních
jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů,
zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů. Kromě výše zmíněných
nedostatků londýnského dekretu hrála při přijímání nového dekretu i otázka Slovenska,
na jehož území by byla jeho aplikace problematická, neboť s ním SNR nevyslovila
souhlas. Na území Slovenska již navíc bylo několik měsíců v platnosti nařízení
č. 11/1944 Sb. n. SNR, o zajištění německých a arizovaných podniků, na jehož základě
byly zaváděny nucené správy. Snaha sjednotit tuto konkurenční úpravu byla zřejmě
jedním z hlavních důvodů, proč vláda zahájila diskuse o novém dekretu. Dalším pak
mohl být terminologický nesoulad mezi dekretem o mimořádných opatřeních
pro zajištění hospodářského života a Košickým vládním programem, který hovoří
o zavádění národních správ, zatímco podle londýnského dekretu se mělo jednat o správy
zatímní. Tento rozdíl by se mohl jevit irelevantním vzhledem k tomu, že vládní program
nebyl právním předpisem, ve vypjaté době konce války však termín zatímní, který
implikuje určitou časovou omezenost, však nemusel vládě vyhovovat, když zejména
levicové strany již zřejmě nepočítaly s tím, že by se valná část takto spravovaného
majetku měla vracet do držby jeho vlastníků.
Diskuse o znění dekretu tentokrát na schůzích vlády proběhly v poměrně klidné
atmosféře, žádné zásadní spory jako při projednávání londýnského dekretu
o mimořádných opatřeních pro zajištění hospodářského života se neobjevily, vláda tak
mohla po dosažení shody svým usnesením ze dne 14. května 1945 pověřit náměstky
předsedy vlády Viliama Širokého a Jána Ursínyho, aby projednali konečné znění
dekretu se SNR.117 V Bratislavě však velmi rychle vyšlo najevo, že SNR na celostátní
úpravu přistoupit nehodlá, neboť se obávala možného oslabení své autority, zejména
však odmítala ustanovení § 1 osnovy dekretu, které stanovilo neplatnost některých
majetkově-právních jednání učiněných po 29. září 1938 a které bylo obdobné tomu, jež
117

Zápis ze 17. schůze vlády konané dne 14. 5. 1945. Viz JECH, Karel a KAPLAN, Karel, eds. Dekrety
prezidenta republiky 1940-1945: dokumenty. c.d., dok. č. 12.3, str. 227 a násl.
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obsahoval již několikrát zmiňovaný londýnský dekret. 118 Vládu nesouhlas SNR
zaskočil, pokládala totiž přijetí dekretu v co nejkratší době za svou prioritu. Po obšírné
debatě o potřebě vyjasnění kompetencí mezi SNR a centrálními orgány a zvažování
možných alternativních řešení119 se vláda rozhodla pro stávající návrh dekretu s tím,
že jeho aplikace bude omezena na zemi Českou a Moravskoslezskou. V samotném textu
dekretu se však územní omezení projevilo pouze ve vypuštění formulace „a v dohodě se
Slovenskou národní radou“.120 Zbylý text dekretu byl ponechán ve znění, které
odpovídalo původně zamýšlené aplikaci na celém území Československa, obsahuje tedy
řadu ustanovení, jež upravují působnost SNR, ve skutečnosti ale dekret na slovenském
území aplikován nebyl.121 Vláda při ponechání původního znění dekretu zřejmě
předpokládala, že po uzavření kompetenční dohody mezi ní a SNR se jeho působnost
rozšíří na celé území republiky, k tomu však nedošlo.
Co do systematiky dekretu, ten nepochybně vyšel z londýnského předpisu
o mimořádných opatřeních pro zajištění hospodářského života. Nová úprava však byla
značně podrobnější a její tvůrci se rovněž vyvarovali některých nepřesných formulací,
které obsahoval dekret londýnský a které mohly vést k nejasnostem při jeho aplikaci,
jak již ostatně bylo nastíněno výše. V první řadě byl zcela opuštěn termín nepřátelský
majetek a úprava se sjednotila na „majetek státně nespolehlivých osob“122, institut
státně nespolehlivé osoby pak byl přímo v textu dekretu nově definován, když za tyto
byli označeni jedinci německé nebo maďarské národnosti a dále ti, kdo vyvíjeli
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Takto alespoň prezentoval důvody nesouhlasu SNR na 19. schůzi vlády konané dne 17. 5. 1945
J. Ursíny. Viz ibid., dok. č. 12.4, str. 230 a násl.
119

V této souvislosti stojí za zmínku návrh A. Procházky vydat právní předpis, nejspíše lze uvažovat
o vládním nařízení, na základě londýnského dekretu o mimořádných opatřeních pro zajištění
hospodářského života. Tímto mohly být konkretizována některá jeho nejasná ustanovení, návrh však
odmítl Z. Fierlinger s poukazem na fakt, že SNR neuznává londýnské dekrety.
120

Jak informoval E. Beneše ve svém dopisu ze dne 18. května Z. Fierlinger. Viz ibid., dok. č. 12.5, str.
235.
121

Větší část této matérie upravilo nařízení č. 50/1945 Sb. n. SNR, o němž bude pojednáno dále.

122

Jako problematické se však ukázaly situace, kdy státně nespolehlivá osoba byla pouze
spoluvlastníkem. Převažující tendence správních orgánů byla zavést národní správu na celou majetkovou
podstatu, což ale označil za protiprávní NSS. Národní správa tedy měla být zavedena jen do příslušného
spoluvlastnického podílu. Viz nález NSS ze dne 28. 2. 1947, č. 298/46-3, Boh. A 1557/47.
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protistátní činnost123 či k ní podněcovali či záměrně podporovali německé
nebo maďarské okupanty. Rovněž byl uveden deklaratorní výčet organizací, jejichž
členové byli považováni za státně nespolehlivé osoby124, přičemž obsažená definice
„a jiné fašistické organisace podobné povahy“ umožňovala velmi extenzivní výklad
tohoto ustanovení.

U právnických osob pak byly za státně nespolehlivé označeny ty

z nich, jejichž správa „úmyslně a záměrně sloužila německému nebo maďarskému
vedení války nebo fašistickým a nacistickým účelům“.125 Právní jednání týkající
se majetkových podstat spadajících pod národní správu, učiněná osobami, které tento
majetek vlastnily, držely nebo spravovaly, se prohlašovala za absolutně neplatná.126
Zavedení národní správy zůstalo v návaznosti na londýnský dekret zachováno
i v případech, kdy to vyžadoval plynulý chod výroby a hospodářského života, zvláště
jednalo-li se o majetkové podstaty opuštěné či ty, jež se nacházely v držbě, správě,
nájmu nebo pachtu státně nespolehlivých osob.127 Uvalení národní správy tedy často
záleželo na úvaze příslušeného správního orgánu, což, vzhledem k jejich obecné
tendenci zavádět ji prakticky do všech subjektů, u nichž připadala v úvahu, nebylo
dobrou zprávou pro osoby, jimž svědčilo vlastnické právo.128

123

Čímž se rozuměla činnost proti státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti, demokratickorepublikánské státní formě, bezpečnosti a obraně Československé republiky.
124

Výslovně uvedeny byly následující organizace: Vlajka, Rodobrana, Úderné oddíly Hlinkovy gardy
a dále vedoucí funkcionáři Spolku pro spolupráci s Němci, České ligy proti bolševismu, Kuratoria
pro výchovu české mládeže, Hlinkovy slovenské ludové strany, Hlinkovy gardy, Hlinkovy mládeže,
Národní odborové ústředny zaměstnanecké, Svazu zemědělství a lesnictví a Německo-slovenské
společnosti.
125

Určující v tomto směru bylo jednání členů statutárního orgánu, nikoliv jakékoli osoby účastnící se
správy právnické osoby, např. člena správní rady. Viz nález NSS ze dne 5. 2. 1947, č. 412/45-6,
Boh. A 1540/47.
126

Zásadním bylo určení vlastníka majetkové podstaty. Pokud státně nespolehlivá osoba držela majetek,
avšak nebyla jeho vlastníkem, nespadal tento bez dalšího pod národní správu a právní jednání vůči němu
učiněná nemusela být nutně stižena absolutní neplatností. Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne
9. 4. 1947, sp. zn. Rv I 42/47, Vážný 215/47.
127

NSS ve svých rozhodnutích dovodil, že je nutno rozlišit dva režimy. Dekret v ustanovení § 2 stanovil,
že majetek státně nespolehlivých osob spadá pod národní správu, samotné zavedení národní správy
do takovéto majetkové podstaty však záviselo na úvaze příslušného správního orgánu. Naproti tomu
ustanovení § 3 stanovilo správním orgánům povinnost zavést národní správu do majetkových podstat,
u nichž to vyžadoval plynulý chod výroby a hospodářského života. Viz nález NSS ze dne 19. 4. 1947,
č. 160/46-4, Boh. A 1605/47.
128

Zvláště když často docházelo k zavádění národních správ do podniků státně spolehlivých osob
pro jejich údajnou asociálnost, jež měla ohrožovat chod výroby, neboť zaměstnanci pod takovýmto
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Příslušnost správních orgánů byla odvislá od typu a velikosti podstat, do nichž
měla být národní správa zavedena. U průmyslových, obchodních a živnostenských
podniků se příslušnost odvíjela od počtu zaměstnanců, přičemž rozhodným byl
normální provoz v roce 1943. Do 20 zaměstnanců byly k zavedení národní správy
příslušné místní národní výbory, u podniků do 300 zaměstnanců pak okresní. Při více
než 300 zaměstnancích rozhodoval zemský národní výbor. Ten výlučně rozhodoval
i o peněžních ústavech. Zvláštní úpravu měly dále báňské podniky, kdy v jednotlivých
revírech byly příslušné okresní národní výbory, u ústředních orgánů báňských
společností výbory zemské. U zemědělských a lesních majetků byla určující jejich
rozloha, příslušnost potom byla obdobná té u průmyslových podniků – do 50 ha místní
národní výbory, do 100 ha okresní a nad tuto hranici zemské. Národní výbory byly
povinny zavádět národní správu u výše uvedených podstat v dohodě se závodními
radami či jinými zástupci zaměstnanců.129 U stavebních parcel a obytných domů byla
národní

správa

zaváděna

místními

národními

výbory,

pouze

ty

s cenou

nad 5.000.000,- Kčs spadaly pod výbory okresní. Zbytková klausule u jakéhokoli
ostatního majetku stanovovala příslušnost podle jeho hodnoty, přičemž zachovávala
obvyklou hierarchii. Místní národní výbory rozhodovaly o takovémto majetku
do hodnoty 500.000,- Kčs, okresní do hodnoty 5.000.000,- Kčs, byla-li hodnota vyšší,
pak výbory zemské.130 Při sporu o hodnotě majetku a z ní vyplývající příslušnosti
rozhodoval vždy nadřízený orgán.131 Jednalo-li se o podnik či majetek s celostátní
majitelem odmítali nadále pracovat. Tuto praxi ukončil až NSS, který judikoval, že odpor osazenstva
proti majiteli či správě podniku musí být důvodný a že ohrožení výroby musí tkvět v osobě a poměrech
majitele. V tomto smyslu se nepřímo vyjádřil i předseda Osidlovacího úřadu v Praze Miroslav Kreysa,
když uvedl, že obvinění z asociálnosti bylo nadužíváno z lenosti závodních rad, kterým se nechtělo shánět
důkazy o závadném chování majitelů za německé okupace. Pro judikaturu NSS viz nález ze dne 19. 2.
1947, č. 433/45-3, Boh. A 1552/47 a nález ze dne 12. 6. 1947, č. 399/46-2, Boh. A 1658/47, pro vyjádření
M. Kreysy viz PRŮCHA, Václav et al. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2. díl,
období 1945-1992. c.d., str. 73.
129

Závodní rady tak získaly značnou pravomoc, což lze jen těžko hodnotit pozitivně vzhledem k blízkým
vazbám odborů v čele s ÚRO a KSČ. Ty ostatně dokládá i jejich společné jednání v sekretariátu
Ústředního výboru KSČ dne 11. května 1945, během něhož měly koordinovat svůj postup při zavádění
národních správ. Viz HLUŠIČKOVÁ, Růžena a NOSKOVÁ, Alena, eds. Znárodnění 1945: Edice
dokumentů z fondů Státního ústředního archivu v Praze. c.d., str. V.
130

Do všech výše uvedených podstat však mohly okresní národní výbory jmenovat zatímního národního
správce, hrozilo-li nebezpečí z prodlení, zejména u podniků opuštěných a těch, do jejichž chodu
zasahovaly státně nespolehlivé osoby, a to až do doby, než vydal rozhodnutí orgán příslušný dle dekretu.
131

Výše uvedená a poměrně přesná pravidla pro stanovení příslušnosti orgánu, který měl rozhodovat
o zavedení národní správy, však byla značně oslabena pravomocí zemských národních výborů, žádal-li to
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působností, rozhodovalo o zavedení národní správy příslušné ministerstvo. Zvlášť
upraveny byly podniky a organizace družstevní, do nichž byla dočasná národní správa
zaváděna obligatorně ve všech případech, ale pouze na omezenou dobu, dekret totiž
dočasnému národnímu správci nařizoval uspořádat do čtyř týdnů volbu nového vedoucí
orgánu. V okamžiku, kdy bylo nové vedení zvoleno, dočasná národní správa ex lege
skončila. Takto definované skončení národní správy bylo poměrně striktní oproti
ostatním podstatám, u kterých měl národní správu zrušit orgán, jež ji zavedl, tehdy,
když pominuly důvody, pro něž byla zavedena.132
Rozhodnutí o zavedení a zrušení národní správy měla obligatorně písemnou
formu, byla totiž titulem pro zapsání poznámky národní správy do pozemkových
a horních knih a obchodního či na Slovensku společenstevního rejstříku, příslušné
soudy tak činily ex offo. Proti rozhodnutí o zavedení národní správy se mohl jeho
adresát, ve většině případů tedy vlastník postižené majetkové podstaty, odvolat,
ve druhém stupni poté rozhodoval orgán nadřízený prvoinstančnímu133, odvolání
nemělo suspenzivní účinek. Od okamžiku zavedení národní správy vznikla dosavadním
uživatelům povinnost zdržet se jakýchkoli zásahů do jednání národního správce, a to
pod hrozbou trestu odnětí svobody v trvání až pěti let, pokuty či propadnutí majetku.
Po zavedení národní správy mohl vymezený okruh osob134, které pozbyly
majetek v důsledku národní, politické nebo rasové perzekuce, žádat jeho vynětí

veřejný zájem, ex offo měnit rozhodnutí podřízených správních orgánů o zavedení národní správy
a jmenování národního správce či činit jiná opatření. Nerozhodnul-li příslušný správní orgán o zavedení
národní správy vůbec, mohl jemu nadřízený zemský národní výbor činit opatření k jejímu zavedení,
zejména tedy přikázat mu o zavedení národní správy rozhodnout. Takto široce pojatá pravomoc
zemských národních výboru, zvláště v té části, kdy mohly měnit již pravomocná rozhodnutí podřízených
orgánů, je však evidentně v rozporu se zásadou předvídatelnosti rozhodování veřejné správy.
132

Mimo družstva byly zvlášť upraveny i organizace a ústavy odborné, hospodářské, kulturní a zájmové,
v jejich případě však muselo být zavedení národní správy podloženo závažnými důvody, příslušné k tomu
byly zemské národní výbory. Ty měly značnou volnost ve správním uvážení, neboť dekret pojem
„závažné důvody“ nedoprovodil ani jejich alespoň demonstrativním výčtem.
133

Dekret výslovně uvádí, že od místních národních výborů je možné se odvolat k okresním, pokud tyto
rozhodovaly v prvním stupni, v druhém byly příslušné výbory zemské. Možnost odvolání se
proti rozhodnutí zemských výboru v prvním stupni k příslušnému ministerstvu dovodil až NSS. Viz nález
NSS ze dne 30. 9. 1946, č. 410/45-3, Boh. A 1443/46.
134

Jednalo se o dělníky, rolníky, živnostníky, drobné a střední podnikatele, úředníky, příslušníky volných
povolání a osoby v podobném sociálním postavení či jejich dědice. Pokud se však jednalo o osobu
německé či maďarské národnosti, musela ona či její dědicové hodnověrně prokázat, že byla politicky
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z národní správy, příslušný k tomuto řízení byl správní orgán, jež měl národní správu
dle dekretu zavádět.135 Tímto bylo alespoň pro omezený počet žadatelů provedeno
ustanovení § 1 dekretu, které zakotvovalo neplatnost majetkově-právních jednání
učiněných v době pomnichovské pod tlakem okupace nebo národní, rasové či politické
perzekuce.136
Dekret dále stanovil i pravidla pro jmenování národních správců, což dřívější
úprava pomíjela. Národním správcem mohla být jmenována jen státně spolehlivá
a mravně bezúhonná osoba137 s dostatečnými odbornými a praktickými znalostmi.138
Bylo-li to možné, měl správní orgán preferovat zaměstnance závodu, do něhož byla
národní správa zaváděna. Národní správce mohl spravovat i více majetkových podstat,
pokud se jednalo o menší podniky či živnosti. U velkých podniků naopak mohl být
národní správou pověřen až pětičlenný sbor, který rozhodoval kolektivně. Správci
náležela za výkon funkce odměna a rovněž náhrada hotových výdajů, oboje bylo
uspokojováno z předmětné majetkové podstaty. Při samotném výkonu národní správy
mohla být činěna veškerá jednání a opatření, jež byla pro řádnou správu nutná. Národní
správce byl povinen postupovat s péčí řádného hospodáře, jinak odpovídal za škodu

nebo rasově perzekuována a že zůstala věrna demokraticko-republikánské československé státní
myšlence. Tato pasáž směřovala především na Židy, kteří se přihlásili k německé národnosti.
135

Domoci se takovéhoto vynětí však bylo vzhledem k liknavosti národních výborů značně
komplikované, ministerstvo průmyslu tedy po dohodě s ostatními dotčenými ministerstvy a Fondem
národní obnovy vydalo dne 19. 3. 1946 směrnici č. j. II/1-76733/1946, v níž byly blíže stanoveny
podmínky pro vynětí majetku z národní správy, směrnice především obsahovala výklad pojmu
„perzekuce“ a seznam listin, jež musel žadatel při řízení o vynětí doložit.
136

Vlastníci, kteří nespadali do žádné z dekretem privilegovaných skupin, se mohli domáhat prohlášení
neplatnosti až na základě zákona č. 128/1946 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání
z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících.
O neplatnosti v jejich případě nerozhodovaly správní orgány, nýbrž okresní soudy.
137

Vláda ve svém usnesení ze dne 14. 5. 1946 pak konstatovala, že národním správcem lze jmenovat
i osobu právnickou, zejména tedy národní podnik. Viz KUKLÍK, Jan. Znárodněné Československo: od
znárodnění k privatizaci - státní zásahy do vlastnických a dalších majetkových práv v Československu a
jinde v Evropě. c.d., str. 147.
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Požadavek na dostatečnou kvalifikaci národního správce představoval pro vlastníky majetkových
podstat alespoň omezenou možnost, jak ovlivnit, kdo bude z pozice národního správce jejich majetek
spravovat. NSS ve své rozhodovací praxi totiž dovodil, že majitelé se sice nemohli domáhat jmenování
konkrétní osoby do funkce národního správce, měli však nárok na to, aby do funkce nebyla jmenována
osoba, která potřebnou kvalifikaci nemá. Jmenování nekvalifikované osoby představovalo důvod
pro zrušení rozhodnutí, jímž byla národním správcem ustavena. Viz nález NSS ze dne 18. 3. 1947,
č. 685/46-2, Boh. A 1572/47.
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způsobenou na svěřené podstatě.139 Způsobil-li navíc škodu úmyslně nebo hrubým
zanedbáním svých povinností, mohlo být takovéto jednání kvalifikováno jako trestný
čin. Na hospodaření národního správce dohlížel příslušný správní orgán, zpravidla tedy
ten, jenž ho do této funkce jmenoval. Jednání správce, které přesahovalo obyčejné
hospodaření, pak vyžadovalo udělení svolení tohoto orgánu.
Jako poněkud zarážející se jeví fakt, že dekret č. 5/1945 Sb. neobsahoval žádné
ustanovení, jež by jakkoliv upravilo jeho poměr ke staršímu londýnskému dekretu
č. 2/1945 Úř. věst. čsl., který byl stále v účinnosti. Vláda si přitom možného souběhu
účinnosti obou dekretů byla vědoma, neboť původně projednávané znění návrhu
dekretu takovéto ustanovení obsahovalo, jak plyne ze zápisu z jednání vlády.140
V opakovaných diskusích na schůzích vlády však bylo rozhodnuto o jeho vyškrtnutí.
Výsledný stav tedy byl takový, že v účinnosti zůstaly oba dekrety, přičemž při určování,
podle kterého měla být správa zavedena, bylo zřejmě třeba užít právních principů, a to
zejména principu lex posterior derogat legi priori.
K samotnému provedení dekretu byla přijata řada podzákonných předpisů,
především směrnic ministerstva průmyslu a vyhlášek zemských výborů, které upravily
bližší náležitosti činnosti národních správců, ministerstvo financí pak vyhláškami
konkretizovalo postup zajišťování majetku.141 Pro budoucí znárodnění či konfiskaci
majetku však neměly nijak zásadní význam, a proto se jimi blíže zabývat nebudeme.
1.6.3. Slovenská právní úprava

Jak již bylo naznačeno výše, SNR upravila institut národní správy a jejího
zavádění vlastními právními předpisy. Především to bylo nařízení č. 50/1945 Sb. n.
SNR, o národní správě, které ve většině převzalo ustanovení dekretu č. 5/1945 Sb.,
zároveň však mezi oběma předpisy nalezneme několik poměrně významných rozdílů.
V první řadě to byla absence ustanovení o neplatnosti některých majetkoprávních
139

Náhrady takovéto škody se po národním správci mohl civilní žalobou domáhat i vlastník majetkové
podstaty, pokud u ní bylo rozhodnuto o zrušení národní správy. Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne
24. 6. 1948, sp. zn. R I 20/48, Vážný 477/48.
140

Zápis ze 7. schůze vlády konané dne 4. 5. 1945. Viz JECH, Karel a KAPLAN, Karel, eds. Dekrety
prezidenta republiky 1940-1945: dokumenty, dok. č. 12.2, str. 226 a násl.
141

Pro výčet nejvýznamnějších předpisů viz ibid., str. 223.
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jednání z doby nesvobody, nařízení se omezilo pouze na zavedení národní správy
na majetek nabytý závadným jednáním, neplatnost samotného jednání jím však
prohlášena nebyla. Nařízení se dále vztahovalo na užší okruh majetkových podstat.
Nedopadalo na zemědělský majetek, neboť SNR již v době vydání nařízení přistoupila
k jeho konfiskaci, o níž bude pojednáno dále, a rovněž na peněžní ústavy.142 Nařízení
shodně jako dekret pracovalo s institutem státně nespolehlivé osoby, definovalo ho však
částečně odlišně. Za státně nespolehlivé měly být dle jeho ustanovení považovány ty
fyzické osoby, které se podílely na rozbití Československa, jeho demokratického
systému či podporovaly německé a maďarské okupanty143, a dále všechny osoby
německé a maďarské národnosti, pokud neprokázaly, že se aktivně účastnily boje proti
Německu či Maďarsku nebo že významně přispěly k osvobození Československa.
Nařízení SNR tedy bylo mírnější než prezidentský dekret, neboť ten možnost exkulpace
u osob německé a maďarské národnosti neznal144. Při vymezení státní nespolehlivosti
u právnických osob bylo nařízení formulováno naopak značně striktněji. Za státně
nespolehlivé byly považovány nejenom ty, jejichž správa sloužila německému
nebo maďarskému vedení války, případně sledovala antidemokratické zájmy, nýbrž
i všechny další právnické osoby, v nichž měly kapitálovou či majetkovou účast fyzické
osoby německé nebo maďarské národnosti s výjimkou těch, které se exkulpovaly.145
Posledním podstatným rozdílem, tentokrát procesním, bylo vyloučení možnosti podat
ve správním řízení o zavedení národní správy stížnost k NSS.
Levice společně s odbory považovala neprosazení národní správy do peněžních
podniků za podstatný neúspěch a vyvíjela v tomto směru nátlak na DS. Ústřední výbor
KSS přijal usnesení, jímž komunistickým poslancům v SNR přikazoval zasadit se
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Možnost zavést dočasnou národní správu do peněžních ústavů obsahovalo již nařízení
č. 17/1945 Sb. n. SNR, o mimořádných opatřeních v peněžnictví. Proti zahrnutí peněžních ústavů
pod působnost nařízení se také měli stavět členové DS, která ovládala pověřenectvo pro finance.
Viz LHOTA, Václav. Znárodnění v Československu: 1945-1948. c.d., str. 66.
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V této části se nařízení obsahově shodovalo s dekretem, byť použilo odlišnou formulaci.
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Obdobným by se snad mohlo jevit ustanovení dekretu umožňující žádat o vynětí majetku z národní
správy, to však bylo omezeno jen na některé skupiny vlastníků.
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V českých zemích mohla být naproti tomu národní správa zavedena pouze na předmětný
spoluvlastnický podíl, nikoliv však bez dalšího na celou právnickou osobu.

39

o přijetí právního předpisu, jímž by byla národní správa rozšířena i na peněžní ústavy.146
DS nakonec levicovému nátlaku ustoupila a v srpnu 1945 bylo přijato nařízení
č. 100/1945 Sb. n. SNR, o národní správě v peněžních ústavech a pojišťovnách.
To ve své větší části pouze odkázalo na příslušná ustanovení nařízení č. 50/1945 Sb. n.
SNR, jehož působnost tak fakticky byla rozšířena i na peněžní ústavy.
1.6.4. Počet národních správ a jejich politický význam

Národní správa představovala významný právní institut, který přes svůj dočasný
charakter ovlivnil a předznamenal budoucí majetkoprávní uspořádání Československa,
a to zvláště s ohledem na množství majetkových podstat, u nichž byla národní správa
zavedena. Do poloviny června roku 1945 to mělo být více jak 8.700 průmyslových
podniků a 40.000 živností.147 Toto číslo se jeví jako značně vysoké zvláště s ohledem
na skutečnost, že příslušný dekret vstoupil v účinnost až 23. května 1945,
k revolučnímu zavádění národních správ, respektive stricto sensu protiprávnímu
obsazování a nakládání s cizím majetkem, však docházelo již před publikací dekretu
a ten v těchto případech pouze představoval možnost, jak legalizovat faktický stav.148
Ke konci září roku 1945 pak byla dle zprávy ministerstva průmyslu národní správa
zavedena jen v českých zemích do 9.032 průmyslových podniků.149 Na Slovensku pak
mělo být pod národní správou dalších zhruba 4.000 majetkových podstat. 150 V souhrnu
tedy šlo o značné množství majetku, který se ocitl pod národní správou a se kterým
nemohli jeho vlastníci disponovat, což nutně muselo oslabit význam institutu vlastnictví
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Ibid., str. 67.
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HLUŠIČKOVÁ, Růžena a NOSKOVÁ, Alena, eds. Znárodnění 1945: Edice dokumentů z fondů
Státního ústředního archivu v Praze. c.d., str. XC.
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LHOTA, Václav. Znárodnění v Československu: 1945-1948. c.d., str. 59.
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Z uvedených 9.032 národních správ bylo 4.885 zavedeno místními národními výbory, 2.740
okresními, 1.220 zemskými a 457 ministerstvem průmyslu. Dalších 580 národních správ, které ve zprávě
ministerstva průmyslu nejsou zahrnuty, bylo zavedeno ministerstvem výživy. Viz HLUŠIČKOVÁ,
Růžena. Boj o průmyslové konfiskáty v Československu v letech 1945-1948. Praha: Práce, 1983, str. 32.
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LHOTA, Václav. Znárodnění v Československu: 1945-1948. c.d., str. 63-64.
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a s ním tradičně spojovaného komplexu práv vlastníka.151 Institucionální význam
národních správ podtrhuje i zřízení zvláštního odboru na ministerstvu průmyslu.152
Mimo právně-institucionální rovinu hrály národní správy významnou úlohu
i v rovině politické. Levice, zejména tedy KSČ a ČSSD, je chápala a propagovala jako
přechodnou fázi směrem k centrálně plánovanému hospodářství se značným podílem
veřejného vlastnictví.153 Podpory v této věci se jim dostalo i od samotných národních
správců, kteří vcelku pochopitelně neměli zájem na tom, aby se jimi spravovaný
majetek vracel do držby původních vlastníků. Sjezd národních správců konaný v Praze
ve dnech 17. a 18. srpna 1945154 byl završen jednomyslným přijetím rezoluce žádající
zestátnění finančnictví, veškerých akciových společností, velkých a klíčových
průmyslových podniků a všech přírodních a energetických zdrojů.155
Z politického hlediska rovněž nelze pominout značný vliv, který si při zavádění
i činnosti národních správ zajistila ÚRO, a to zejména prostřednictvím závodních rad,
k jejichž zakládání dělníky vyzývala již na počátku května roku 1945. 156 Opírala se
při tom

o

text

Košického

vládního

programu,

který

zřizování

takovýchto

zaměstnaneckých orgánů předpokládal, avšak blíže neupravil. Činnost závodních rad se
tak fakticky řídila směrnicemi, které vydala ÚRO, respektive Ústředí odborových svazů
151

Tato skutečnost byla zdůrazněna výkladem orgánů veřejné správy, že národní správce spravuje
svěřený majetek s ohledem na jiné zájmy, než je zájem vlastníkův. S tímto závěrem se ztotožnil
i Nejvyšší soud. Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 1947, sp. zn. R I 325/47, Vážný 275/47.
152

Odbor pro národní správy prováděl počínaje dnem 2. 7. 1945 stálou revizi činnosti národních správců
průmyslových podniků. Ministerstvo průmyslu v této souvislosti dokonce označilo dřívější jmenování
národních správců za prozatímní, přičemž až po definitivním ustanovení odboru pro národní správy
a opětovném posouzení podkladů měli být jmenováni řádní národní správci. Viz BERGER, Oldřich
Eduard. Velké dílo: hospodářsko-politický profil československého znárodnění. c.d., str. 47.
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K. Gottwald prohlásil, že zajištěný majetek pod národní správou se nikdy nevrátí do rukou původních
vlastníků a zůstane v rukou národa a státu. B. Laušman hovořil o národních správách jako o důležitém
kroku k nové organizaci práce podle socialistických zásad. Pro vyjádření K. Gottwalda viz
HLUŠIČKOVÁ, Růžena a NOSKOVÁ, Alena, eds. Znárodnění 1945: Edice dokumentů z fondů Státního
ústředního archivu v Praze. c.d., str. XCI, pro projev B. Laušmana viz BERGER, Oldřich Eduard. Velké
dílo: hospodářsko-politický profil československého znárodnění. c.d., str. 40.
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Slovenska.157 ÚRO byla personálně i ideologicky svázána s levicovými stranami,
především s KSČ, její nově nabytý vliv tak mohl být využit jako další z prostředků
politického nátlaku na nesocialistické strany v hospodářských otázkách.
1.7. Konfiskace
1.7.1. Zemědělský majetek

Uvalení národní správy na majetek nepřátelských a státně nespolehlivých osob
bylo nicméně jen prozatímním opatřením, které ho mělo zajistit až do okamžiku, kdy
bude rozhodnuto o jeho budoucím režimu. Jak již bylo několikrát poukázáno výše,
panovala v zásadě obecná shoda na konfiskaci tohoto majetku, a to zejména ve vztahu
k majetku zemědělskému. Legislativní návrhy s touto tématikou se ostatně objevovaly
už během londýnského exilu na podzim roku 1942.158 Následně se k této ideji přihlásila
SNR a nakonec v hlavě XI. Košického vládního programu i československá vláda.
Ta návrh dekretu o konfiskaci zemědělské půdy projednávala již na konci května roku
1945.159 Hlavním předmětem sporu při jednání vlády se stala otázka výše náhrad
za příděly konfiskované půdy. Ministr financí Vavro Šrobár se obával toho,
že s ohledem na navrhovanou výši náhrad bude konfiskací získaná půda v hodnotě
několika set miliard korun předána za celkovou náhradu dosahující pouze desítek
miliard, což označil za hrozbu pro stabilitu měny. 160 Tato argumentace byla nicméně
odmítnuta a vláda návrh textu dekretu 4. června schválila, ministr financí jako jediný
hlasoval proti. Ukázalo se však, že k vládnímu návrhu dekretu má výhrady prezident
republiky, který také vládě v této věci adresoval memorandum.161 V něm navrhl
především tři podstatné úpravy, a to zvýšení plateb za příděly konfiskované půdy a užití
157

Závodní rady byly zakládány i v podnicích, které zůstaly v držbě soukromých osob, což dávalo ÚRO
možnost jejich prostřednictvím vytvářet tlak na soukromé majitele. Závazně byla činnost závodních rad
nakonec upravena dekretem č. 104/1945 Sb., o závodních a podnikových radách, o jehož přijetí se
zasloužila zejména ČSNS. Viz KLIMEŠ, Miloslav, LESJUK, Petr, MALÁ, Irena a PREČAN, Vilém, eds.
Cesta ke květnu: vznik lidové demokracie v Československu. Díl I. c.d., str. 478.
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prezidenta republiky 1940-1945: dokumenty. c.d., dok. č. 15.1, str. 283 a násl.
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poloviny takto získaného výnosu na finanční sanaci, v tomto bodě se tedy fakticky
postavil na stranu ministerstva financí, nehovořit v textu dekretu o konfiskaci majetku,
nýbrž vyvlastnění, a nakonec zvážit zahrnutí ustanovení, na jehož základě by vláda
mohla rozhodnout o případném odškodnění některých osob postižených konfiskací
z fondu německých válečných reparací.162 Vláda prezidentovy připomínky, k nimž se
připojilo s návrhem dalších úprav i ministerstvo financí, projednala, ale z větší části
na ně nepřistoupila. S odkazem na znění Košického vládního programu se proti nim
vymezil především ministr zemědělství.163 Vláda následně ve své odpovědi
na memorandum164 prezidenta vyzvala, aby podepsal upravený návrh dekretu, k čemuž
došlo 21. června, a ten mohl být úředně vyhlášen jako dekret prezidenta republiky
č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců,
Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. Jeho působnost však
byla omezena pouze na země Českou a Moravskoslezskou, neboť SNR přijala v této
věci vlastní nařízení již v únoru roku 1945, jak bude pojednáno dále.
Při nahlédnutí do samotného textu dekretu zaujme pro české právní prostředí
netradičně zařazená preambule, která obvykle bývá spojována spíše s ústavními
listinami. Jejím obsahem je doslovně převzatá část hlavy jedenácté Košického vládního
programu o vyslyšení volání českých a slovenských rolníků a bezzemků po uskutečnění
nové pozemkové reformy.
Normativní část dekretu se fakticky skládá ze dvou částí, první je věnována
konfiskaci, druhá obsahuje pravidla pro přidělování takto získané půdy slovanským
uchazečům.165 Ke dni účinnosti dekretu se bez náhrady konfiskoval veškerý zemědělský
majetek166, jenž byl ve vlastnictví osob německé nebo maďarské národnosti167, zrádců
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a nepřátel republiky bez ohledu na státní příslušnost a konečně akciových i jiných
společností a korporací, jejichž správa úmyslně a záměrně sloužila německému vedení
války či fašistickým a nacistickým účelům. Pro neexistenci jednotné legální definice
pojmů osoba německé nebo maďarské národnosti a zrádce nebo nepřítel republiky byly
tyto v dekretu samostatně vymezeny. Za osobu německé či maďarské národnosti tak
měli být pro účely dekretu považováni všichni, kdo se po roce 1929 v kterémkoli sčítání
lidu, byť jedinkrát, přihlásili k této národnosti nebo se stali členy národních skupin,
útvarů a politických stran, které osoby této národnosti sdružovaly. 168 Za zrádce
a nepřátele československé republiky pak ty fyzické osoby, které vyvíjely činnost proti
zájmům republiky169 či které záměrně a aktivně podporovaly německé a maďarské
okupanty. Dekret poměrně netradičně vymezil pojem zrádce a nepřítel republiky i
pro právnické osoby, přičemž s nepříliš zásadní obměnou adverbia „úmyslně“
za „aktivně“ bylo jinak doslovně zopakováno vymezení postihovaných společností již
uvedené v prvním paragrafu dekretu, který stanovoval okruh osob, jichž se konfiskace
dotýká. Právnické osobě tedy mohl být konfiskován zemědělský majetek na základě
dvou různých ustanovení dekretu.170 Konfiskace zemědělského majetku se rovněž
mohla promítnout i do práv třetích osob, neboť pachtovní a nájemní smlouvy
k takovémuto majetku se ke dni účinnosti dekretu rušily, stejně tak i patronátní práva,
což znamenalo faktický zánik tohoto tradičního institutu v českém právním prostředí.

na zemědělské a lesní půdě, což se vztahovalo i na chovaná zvířata, a všechna práva plynoucí z držby
konfiskované půdy, typicky tedy pozemkové služebnosti.
167

Vyjma těch, kteří se aktivně účastnili boje za zachování celistvosti a osvobození republiky. O vynětí
jejich zemědělského majetku z konfiskace rozhodovaly okresní národní výbory, při pochybách
ministerstvo zemědělství společně s ministerstvem vnitra.
168

Dekret neuvádí ani demonstrativní výčet takovýchto organizací. Zřejmě je však možné uvažovat, že by
byl shodný s výčtem obsaženým v dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb., o němž již bylo pojednáno
výše.
169

Opět se objevuje již tradiční výčet státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti,
demokraticko-republikánské státní formy, bezpečnosti a obrany.
170

A to na základě ustanovení § 1 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 3 odst. 1 písm. b), respektive § 1 odst. 1
písm. c). Zůstává nicméně otázkou, zda se množiny „akciové a jiné společnosti a korporace“ a „právnické
osoby“ zcela překrývaly. Například v případě spolků bylo zdůrazněno v dekretu prezidenta republiky
č. 81/1945 Sb., o některých opatřeních v oboru spolkovém, že se na ně, vyjma těch zřízených na základě
císařského patentu č. 253/1852 ř. z., vztahují předpisy o zajištění a konfiskaci nepřátelského majetku, což
naznačuje možnou nejednotnost ve výkladu uvedených pojmů.
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Zvláštní pozornost si zaslouží i samotná realizace konfiskace zemědělského
majetku. K přechodu vlastnického práva na stát došlo ex lege dnem vyhlášení
dekretu171, je však zjevné, že musela existovat nejistota, zda se na konkrétní osobu
či majetek konfiskační ustanovení vztahují. Provedení dekretu tak bylo zajištěno
prostřednictvím konfiskačních výměrů, jež byly nejčastěji ve formě veřejné vyhlášky
vydávány okresními národními výbory, přestože dekret samotný jejich vydávání
nepředpokládal a příslušnost okresních národních výborů musela být dovozena
z obecných právních předpisů upravujících příslušnost správních orgánů.172 Tyto
výměry, jimiž okresní národní výbory označovaly osoby národnosti německé
a maďarské a rovněž to, který jejich majetek je považován ve smyslu dekretu
za zemědělský, měly deklaratorní charakter a jejich vydání nebylo nutnou podmínkou
pro

přechod

vlastnického

práva

ke

konfiskovanému

majetku

na

stát.173

Proti konfiskačnímu výměru se bylo možné odvolat k zemskému národnímu výboru,
případně i stížností k NSS, vydávány totiž byly na základě vládního nařízením č. 8/1928
Sb., o správním řízení.
Konfiskovaný majetek byl spravován Národním pozemkovým fondem
při ministerstvu zemědělství, úřadem, který k tomu byl přímo dekretem zřízen.174
Následně s ním mohl být naloženo několika způsoby. Souvislé lesní plochy s rozlohou
přesahující 50 ha zůstávaly ve vlastnictví státu, pouze v případě, že je nebylo možno
připojit k rozsáhlejšímu souboru státní lesní půdy a že jejich rozloha nepřesáhla 100 ha,
byly předávány jednotlivým národním výborům, které je mohly dále převést na obce či
lesní družstva. U zemědělských závodů, budov a zařízení spjatých se zemědělským
a lesním hospodářstvím, sadů, jakož i kulturních památek a jiných staveb s jiným
171

Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 1947, sp. zn. Rv II 70/47, Vážný 262/47.

172

Dekret stanovil příslušnost správních orgánů pouze při rozhodování o tom, zda je daná osoba
považována za zrádce, o čemž na základě návrhu okresního národního výboru rozhodoval zemský
národní výbor, v pochybnostech potom ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem vnitra.
Okresní národní výbory si však v označování možných zrádců zřejmě počínaly liknavě, neboť
ministerstvo zemědělství považovalo za nutné zřídit na počátku roku 1946 zvláštní mobilní komise, které
na úrovni jednotlivých okresů tyto osoby identifikovaly a iniciovaly u okresních národních výborů další
postup. Viz KUKLÍK, Jan. Znárodněné Československo: od znárodnění k privatizaci - státní zásahy do
vlastnických a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě. c.d., str. 152.
173

Viz nález NSS ze dne 31. 12. 1946, č. 337/45-6, Boh. A 1512/46.

174

Podrobnější úpravu organizace a činnosti potom zajistil statut Národního pozemkového fondu
při ministerstvu zemědělství, jenž byl vydán vládním nařízením č. 70/1945 Sb.
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než hospodářským účelem bylo také preferováno veřejné vlastnictví, mohly však být
přiděleny i družstvům, jež vytvořili zájemci o příděl půdy, a ojediněle i jednotlivému
zájemci. Družstevní idea je však zjevně preferována, v dekretech věnovaných
konfiskaci a rozdělení zemědělské půdy se na ní kladený důraz ostatně projevil
nejvýrazněji.
Konfiskovaná zemědělská půda byla určena pro samotné provedení pozemkové
reformy, tedy byla odevzdávána jednotlivým zájemcům. Jejich okruh byl dekretem
omezen, o konfiskovanou půdu mohli žádat námezdní pracovníci v zemědělství, dekret
konkrétně hovoří o deputátnících a zemědělských dělnících, kterým mohlo být
přiděleno maximálně 8 ha orné půdy či 12 ha zemědělské půdy, přičemž velikost
přídělu se měla odvíjet od kvality a úrodnosti půdy. Dále mohli žádat i v dané lokalitě
již hospodařící drobní zemědělci, rozloha jimi již dříve vlastněné půdy a přidělené půdy
v souhrnu opět nesměla přesáhnout 8 ha, respektive 12 ha s ohledem na úrodnost.
Shodný režim se vztahoval i na zemědělské rodiny s více členy s tím rozdílem,
že v jejich případě mohla výsledná celková výměra půdy dosáhnout 10 až 13 ha.
Mimo osoby činné v zemědělství mohl získat půdu o velikosti až 0,5 ha určenou
pro stavbu domu či jako zahradu i poměrně široký okruh žadatelů z nižší a střední třídy.
Dekret opětovně umožňoval, aby se oprávnění zájemci spojovali při žádosti o příděl
půdy v družstva, velikost přídělu v tomto případě nebyla omezena. Stejně tak nebyla
omezena ani u přídělů obcím a okresům, jim přidělená půda však musela být využita
pro veřejné účely. Přednostně měla být půda přidělována uchazečům, kteří se aktivně
účastnili boje za osvobození Československa, případně jejich rodinným příslušníkům
a dědicům předpokládaným zákonnou dědickou posloupností. Upřednostněni měli
rovněž být zemědělci, jejichž hospodářství bylo za války poničeno.
Přídělci byli povinni zaplatit Národnímu pozemkovému fondu za přidělenou
půdu náhradu. Její výše se pohybovala v rozmezí jedné až dvou ročních úrod
na přidělované půdě, u budov jednoho až tří ročních nájemných. Úhradu bylo možné
provést v penězích či naturáliích buď jednorázově ve lhůtě jednoho roku od převzetí
půdy, nebo ve splátkách, kdy postačilo při převzetí uhradit pouhých 10% celkové sumy,
přičemž splatnost i tohoto minima mohla být odložena až o tři roky, a zbylých 90%
ve lhůtě patnácti let od převzetí. Takto nízko stanovená náhrada, jíž bylo nadto možno
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rozložit do splátek, umožňovala ucházet se o příděl půdy prakticky všem
potencionálním zájemcům. Vláda si nicméně byla vědoma, že přidělování půdy a budov
za minimální náhradu s sebou nese riziko spekulací, proto byla dispozice s přiděleným
majetkem značně omezena, zcizit, zatížit či pronajmout ho bylo možné jen se
souhlasem Národního pozemkového fondu.
Zásadní úlohu při organizaci a určování, kterému zájemci bude přidělena která
část konfiskované půdy, sehrávaly místní rolnické komise. Ty byly zřizovány
při místních národních výborech, jejich obsazení určovali volbou sami uchazeči o půdu.
Úkolem komise bylo pro území obce vypracovat přídělový plán včetně výše náhrad.
Na základě těchto přídělových plánů byl následně okresní rolnickou komisí vyhotoven
přídělový plán pro celý okres, který byl prostřednictvím zemského národního výboru
předložen ministerstvu zemědělství pro konečné schválení.
Pro oblasti většinově osídlené německým obyvatelstvem, kde nebyl dostatek
místních zájemců o půdu, byly podmínky přídělu upraveny dekretem prezidenta
republiky č. 28/1945 Sb., o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel
státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci. V samotné legislativní
úpravě žádné zásadní rozdíly neshledáme, praxe Národního pozemkového fondu však
byla taková, že v těchto oblastech nejprve jmenoval jednotlivé zájemce národními
správci konfiskovaných zemědělských usedlostí a až po jejich osvědčení jim byly
následně přidělovány do vlastnictví. Například na Karlovarsku se neosvědčila při správě
usedlostí asi pětina zájemců, kteří se tak jejich vlastníky nestali a byli nahrazeni.175
1.7.2. Zemědělský majetek na Slovensku

Jak již bylo uvedeno výše, na území Slovenska se konfiskace zemědělské půdy
řídila odlišnými právními předpisy. Již 27. února 1945 přijalo předsednictvo SNR
nařízení č. 4/1945 Sb. n. SNR, o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského
majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel slovenského národa, účinnosti
nabylo 1. března téhož roku. Nařízení ve své většině odpovídá úpravě obsažené
v dekretu č. 12/1945 Sb., mezi oběma předpisy však jsou některé významné rozdíly.
175

PRŮCHA, Václav et al. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2. díl, období
1945-1992. c.d., str. 82-83.
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Nařízení SNR především rozlišovalo mezi osobami německé a maďarské národnosti.176
Zemědělský majetek se zcela konfiskoval u osob německé národnosti, v případě osob
maďarské národnosti jen pokud neměly před 1. listopadem 1938 československé
občanství. Osobám maďarské národnosti, které byly před rozhodným datem
československými občany, se konfiskoval zemědělský majetek pouze ve výměře
nad 50 ha.177 Na právnické osoby se konfiskace vůbec nevztahovala. Přídělcům byla
dále stanovena povinnost na nabyté půdě řádně hospodařit, pokud by tak nečinili, mohla
jim být Slovenským pozemkovým fondem ve lhůtě deseti let od nabytí držby odebrána.
Posledním zásadním rozdílem bylo vyloučení odvolání proti rozhodnutí o konfiskaci,
jakož i stížnosti k NSS.
Ve snaze rozšířit konfiskaci i na další osoby bylo nařízení č. 4/1945 Sb. n. SNR
nahrazeno dne 23. srpna 1945 nařízením č. 104/1945 Sb. n. SNR. Vztah obou předpisů
byl ze strany SNR řešen poměrně neobvykle, neboť nařízení č. 4/1945 Sb. n. SNR bylo
výslovně derogováno, účinnost nového řízení pak byla zpětně stanovena k 1. březnu
1945, oba předpisy navíc mají stejný název.178 Přijetím nařízení č. 104/1945 Sb. n. SNR
se konfiskace vztáhla i na zemědělský majetek ve vlastnictví právnických osob. 179 Nově
také byla zavedena možnost manžela či manželky nebo dětí osoby německé nebo
maďarské národnosti, pokud byli slovanské národnosti a československými občany,
žádat o vynětí z konfiskace stran půdy ve výměře 50 ha, jež měla být konfiskována
jejich příbuznému.
Nařízení č. 104/1945 Sb. n. SNR bylo do roku 1948 ještě několikrát
novelizováno,

přičemž

nejvýznamnější

změna

byla

provedena

nařízeními

č. 64/1946 Sb. n. SNR a č. 89/1947 Sb. n. SNR. V důsledku těchto novelizací bylo
datum rozhodné pro určení, zda zemědělský majetek bude podléhat konfiskaci, fakticky

176

Rozhodující pro určení národnosti byl jazyk používaný v rodinném styku.

177

Stojí za povšimnutí, že tato výměra byla rozhodná i při pozemkové reformě v roce 1948.

178

Ve své podstatě se jedná o novelizaci původního nařízení, neboť většina textu nařízení zůstala shodná,
SNR se nicméně rozhodla pro uvedenou právní konstrukci se zpětnou účinností.
179

Slovenská úprava jako kritérium pro zahrnutí do konfiskace zohledňovala, na rozdíl od české,
i kapitálovou a majetkovou účast v právnických osobách, nejen to, zda jejich správa sloužila německému
či maďarskému vedení války.
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posunuto na 29. září 1938, přičemž nezáleželo, kdo majetek vlastnil ke dni nabytí
účinnosti nařízení č. 104/1945 Sb. n. SNR.
1.7.3. Rozsah konfiskací zemědělského majetku

Konfiskace zemědělského majetku představovala značný zásah do soukromého
vlastnictví, jen v českých zemích bylo do roku 1947 konfiskováno přibližně
1.300.000 ha zemědělské a 1.000.000 ha lesní půdy.180 Na Slovensku bylo do poloviny
roku 1946 zkonfiskováno zhruba 80.000 ha zemědělské a 70.000 ha lesní půdy.181
Na jaře roku 1949, kdy již lze zřejmě uvažovat o tom, že proces konfiskace
zemědělského majetku byl dokončen, dosáhla výměra zkonfiskované půdy v rámci
celého území Československa takřka 3.000.000 ha, z toho takřka 2.500.000 ha
v českých zemích. Třetinu celkové výměry zkonfiskované půdy představovaly lesy.
Mezi více jak 300.000 přídělců byla rozdělena zemědělská půda o výměře skoro
1.250.000 ha, zbytek připadl do vlastnictví státu, obcí nebo družstev.182
V souvislosti s konfiskací a zejména rozdělením zemědělského majetku je třeba
zdůraznit i jejich politický význam. V čele ministerstva zemědělství jakožto orgánu
klíčového pro provedení této pozemkové reformy stál komunista Július Ďuriš,
komunističtí politici se rovněž o provedení reformy ve veřejném prostoru dosti
zasazovali. Výsledkem bylo, že ve volbách do Národního shromáždění konaných roku
1946 získala KSČ nečekaně vysoký počet hlasů ve venkovských oblastech, kde se
za nástupce agrárníků viděli především lidovci a částečně i národní socialisté. Zisk
venkova byl jedním z klíčových faktorů, který KSČ umožnil cestu k únoru 1948.

180

KUKLÍK, Jan. Znárodněné Československo: od znárodnění k privatizaci - státní zásahy do
vlastnických a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě. c.d., str. 154.
181

Tato čísla alespoň uvedl jako oficiální při svém vystoupení na schůzi pléna SNR poslanec Arnošt
Pšenička. Viz stenoprotokol z 18. schůze pléna SNR konané dne 14. 5. 1946 [online]. Společná československá digitální parlamentní knihovna [cit. 5.8.2020]. Dostupné z:
https://www.psp.cz/eknih/1945snr/stenprot/018schuz/s018001.htm.
182

Veškeré statistiky v tomto odstavci dle PRŮCHA, Václav et al. Hospodářské a sociální dějiny
Československa 1918-1992, 2. díl, období 1945-1992. c.d., zejména tab. 1.1, str. 81.
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1.7.4. Konfiskace ostatního majetku

Konfiskaci

omezenou

pouze

na

zemědělský

majetek

vláda

nicméně

nepovažovala za dostačující. Již v červnu roku 1945 probíhalo připomínkové řízení
k návrhu dekretu o zajištění a konfiskaci nepřátelského majetku. 183 Ten byl koncipován
jako rámcový předpis, jímž by byla prohlášena konfiskace nepřátelského majetku,
jednotlivá ministerstva pak měla ve své působnosti připravit návrhy vlastních
podrobnějších konfiskačních dekretů, jak plyne z vyjádření ministra vnitra Václava
Noska na jednání vlády.184 Vláda se na znění dekretu usnesla na konci července.185
Jednalo se o poměrně stručný právní předpis o pouhých šesti paragrafech. Dekret toliko
prohlásil konfiskaci majetku, vymezil okruh osob, jejichž majetek konfiskaci podléhal,
nařídil zajištění tohoto majetku a jeho převedení do státní správy. Dekret v tomto znění
dne 14. srpna podepsal i prezident republiky, k jeho publikování však nakonec nedošlo,
neboť ministr průmysl Laušman požádal o pozdržení jeho publikace. Důvodem bylo
rozdílné vymezení osob, jejichž majetek měl podléhat konfiskaci dle předmětného
dekretu, a osob, jimž neměla náležet náhrada za znárodnění průmyslového majetku
dle na ministerstvu průmyslu chystaného dekretu o znárodnění dolů a některých
průmyslových podniků. Prezident s tímto postupem vyslovil souhlas a vláda se dne
24. srpna usnesla na posečkání s publikací dekretu.186 Dne 5. října potom své usnesení,
jímž dekret v původním znění schválila, revokovala.187 Ve dnech 5. a 6. října se vláda
usnesla na nové a značně rozsáhlejší osnově dekretu, která mimo samotnou konfiskaci
zahrnovala i zřízení Fondů národní obnovy a úpravu přídělového řízení pro konfiskáty.
Tato osnova dekretu byla předložena prezidentu republiky, který ji dne 25. října
podepsal, předpis byl následně publikován jako dekret prezidenta republiky č. 108/1945
Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy.
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Dekret o konfiskaci nepřátelského majetku vymezil osoby, na jejichž majetek se
konfiskace vztahovala, oproti dekretu o konfiskaci zemědělského majetku značně šířeji.
Vedle fyzických osob německé a maďarské národnosti, vyjímajíce ty, které mohly
prokázat, že se nikterak neprovinily proti Československé republice, a které se vedle
toho i aktivně zúčastnily boje za jeho osvobození či byly za války perzekuovány,
se konfiskace dále vztahovala na všechny fyzické a právnické osoby, které se provinily
proti republice, podporovaly okupanty nebo napomáhaly germanisaci a maďarisaci,
přičemž postačovalo, když se závadného jednání nedopustil samotný vlastník, ale pouze
osoba, jež jeho majetek se souhlasem spravovala. Zcela nově se pak konfiskace
vztahovala na majetek Německé říše a Království maďarského jakožto státních entit
a právnických osob zřízených na základě německého a maďarského právního řádu.
Za rozhodné datum ve vztahu k vlastnictví byl určen den skončení okupace, ten byl
samozřejmě jiný na východním Slovensku a v Praze. Konfiskaci podléhal, nebylo-li to
v rozporu s dobrými mravy, i majetek, který byl v období po 29. září 1938 ve vlastnictví
německého či maďarského státu, právnických osob zřízených na základě jejich právních
řádů či fyzických osob německé a maďarské národnosti, byť ho ke dni účinnosti dekretu
již vlastnila osoba, které by jinak konfiskován nebyl.
Konfiskace se vztahovala na všechen majetek188 uvedených osob, výjimku
představoval movitý majetek určený k uspokojení základních životních potřeb či nutný
pro osobní výkon povolání. Konfiskace se rovněž nevztáhla na majetek pozbytý
po 29. září 1938 v důsledku okupace či persekuce, u něhož se předpokládala restituce
jeho původním vlastníkům. Vláda si rovněž ponechala právo vyčlenit majetek některých
skupin osob z konfiskace. Toto ustanovení bylo do textu dekretu začleněno především
s ohledem na nejasnou situaci ohledně odsunu Maďarů ze Slovenska.189 Vláda se
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V textu dekretu je zdůrazněno, že konfiskace se vztahuje nejen na movitý a nemovitý majetek,
ale i na majetková práva, tedy především nejrůznější typy pohledávek. Judikaturou bylo dále dovozeno,
že konfiskace se vztahuje například i na dědické právo, kdy byl stát následně oprávněn podat
prostřednictvím Fondu národní obnovy dědickou přihlášku. Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne
13. 12. 1946, sp. zn. R II 36/46, Vážný 153/46.
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skutečně bezprostředně po podpisu dekretu prezidentem republiky usnesla na odložení
provedení konfiskace u osob maďarské národnosti.190
Vlastnické právo ke konfiskovanému majetku přešlo na stát ex lege ke dni
vyhlášení dekretu.191 Náhrada za konfiskovaný majetek se neposkytovala. Výjimku
představovaly případy, kdy osoba, jejíž majetek dle textu dekretu konfiskaci nepodléhal,
měla kapitálovou účast v právnické osobě, které majetek konfiskován byl, a dále
menšinoví spoluvlastníci ve stejném postavení.192
K řízení o určení, zda jsou splněny podmínky pro konfiskaci, byly příslušné
okresní národní výbory. Dekret stanovil, že rozhodnutí o konfiskaci postačí doručit
veřejnou vyhláškou. Okresní národní výbory tak mohly učinit i v případech, kdy nebyly
naplněny předpoklady pro tento způsob doručení, jak je stanovilo vládní nařízení
č. 8/1928 Sb., o správním řízení. Až směrnice ministra vnitra ze dne 7. února 1946,
č. 401/1946 Ú. l. I, stanovila, že osobám, které nejsou německé nebo maďarské
národnosti a jejichž bydliště je okresnímu národnímu výboru známo, je třeba rozhodnutí
o splnění podmínek konfiskace doručit způsobem předpokládaným vládním nařízením
č. 8/1928 Sb., tedy nejčastěji poštou.193 Proti rozhodnutí o konfiskaci bylo možné
odvolat se k zemskému národnímu výboru, poté se případně obrátit kasační stížností
i na NSS.194
Správou konfiskovaného majetku byly pověřeny při osidlovacích úřadech
zřízené fondy národní obnovy.195 Jednalo se o samostatné právnické osoby, v jejichž
čele stál předseda jmenovaný vládou na návrh ministra vnitra. Jejich úkolem bylo
190

Zápis z 95. schůze vlády konané dne 25. 10. 1945. Viz JECH, Karel a KAPLAN, Karel, eds. Dekrety
prezidenta republiky 1940-1945: dokumenty. c.d., dok. č. 37.12, str. 880.
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Dle dekretu ke konfiskaci celku postačovalo většinové vlastnictví, bylo tedy třeba upravit odškodnění
minoritních spoluvlastníků, na jejichž majetek by se konfiskace jinak nevztáhla.
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Tato směrnice stanovila podrobnější procesní pravidla konfiskačního řízení, například ohledně místní
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místními národními výbory ohlášeny.
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Na Slovensku se jednalo o podstatnou změnu, předchozí nařízení SNR o národní správě a konfiskaci
zemědělského majetku podání stížnosti k NSS vylučovala.
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především ve spolupráci s okresními národními výbory určit a zajistit veškerý
konfiskovaný majetek. Správa konfiskovaného majetku byla pouze zatímní, neboť tento
měl být následně přidělen za úhradu žadatelům.
Přídělové řízení bylo dekretem rovněž upraveno. Nejprve osidlovací úřady
vyhotovily rámcové plány, v nichž rozdělily zkonfiskované majetkové podstaty do třech
kategorií – malé, střední a velké společně s průmyslovým majetkem, zároveň určily,
který majetek bude určen pro příděl žadatelům, podrobnější podmínky byly stanoveny
přídělovými nařízeními. Přídělové komise zřízené při národních výborech poté na jejich
základě vypracovaly přídělové a úhradové plány196, z nichž národní výbory vycházely
při vydávání jednotlivých rozhodnutí o přídělu jakožto individuálních správních aktů.
Majetkové podstaty mohly být přiděleny osobám soukromého i veřejného práva.
Úhrady za příděly byly primárně určeny na vypořádání závazků váznoucích
na zkonfiskovaném majetku, přebytky byly odváděny fondy národní obnovy do státního
rozpočtu.
Zajímavým se jeví ustanovení dekretu, kterým byly ze správy fondů národní
obnovy i přídělového řízení vyjmuty zdravotní a ošetřovací ústavy a lázeňský majetek,
jež se tak dostaly do zvláštního režimu, který spíše připomíná původně zamýšlenou
konstrukci dekretu jako rámcového předpisu, na jehož základě pak konfiskaci a další
nakládání s konfiskovaným majetkem měla blíže upravit jednotlivá ministerstva.197
Za pozornost stojí i vzájemný poměr mezi dekretem č. 12/1945 Sb., jímž byla
provedena konfiskace zemědělského majetku, a dekretem č. 108/1945 Sb. jakožto
obecným konfiskačním předpisem. Samotný dekret č. 108/1945 Sb. ve svém ustanovení
§ 17 stanovil, že na jeho základě nelze konfiskovat zemědělský majetek, pokud je tento
konfiskován podle dekretu č. 12/1945 Sb. nebo příslušných nařízení SNR. Z dikce
tohoto ustanovení plyne, že i zemědělský majetek mohl být konfiskován na základě
dekretu č. 108/1945 Sb., a to v těch případech, kdy nepodléhal konfiskaci
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Pro malé majetkové podstaty místní přídělové komise, pro střední majetkové podstaty komise okresní,
pro velké majetkové podstaty a průmyslový majetek komise zemské, plán vždy musel být schválen
nadřízeným orgánem.
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podle předpisů o konfiskaci zemědělského majetku, jež byly jako leges speciales
aplikovány přednostně.198
1.7.5. Zaknihování konfiskací

Rozsáhlé změny ve vlastnické struktuře v důsledku konfiskace bylo také třeba
promítnout do veřejných knih, především pozemkových, a obchodního, respektive
na Slovensku firemního rejstříku. Dekret č. 12/1945 Sb. i nařízení SNR o konfiskaci
zemědělské půdy pouze stanovily, že při přídělu zemědělského majetku obstará zápis
do pozemkových knih Národní pozemkový fond, zápis tak nebyl předpokládán
u konfiskovaného majetku, který zůstal ve vlastnictví státu, a rovněž u majetku, který
byl státu na základě dekretu č. 28/1945 Sb. odevzdán zemědělci. Dekret č. 108/1945 Sb.
obsahoval ustanovení, jež uložilo knihovním soudům na návrh fondu národní obnovy
či v případě výše uvedeného zvláštního režimu majetku ministerstva zdravotnictví
zapsat u konfiskovaného majetku vlastnictví Československé republiky. Fondy národní
obnovy dále také mohly žádat knihovní soudy i o zápis poznámky konfiskace
do příslušné veřejné knihy. Nejednotná úprava zápisu změny vlastnického práva
do pozemkových knih byla nakonec sjednocena až zákonem č. 90/1947 Sb., o provedení
knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých
právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek, který se vztahoval na veškerý
konfiskovaný pozemkový majetek bez ohledu na právní předpis, na jehož základě
konfiskace proběhla.
1.8. První etapa znárodnění
Znárodnění velkého průmyslového majetku a peněžních institucí, zejména
příprava právních předpisů, jimiž bylo zavedeno, představovalo ve srovnání
s konfiskacemi značně komplikovanější proces, a to zejména z politického hlediska.
Zatímco na konfiskaci nepřátelského majetku existovala poměrně jasná shoda všech
složek Národní fronty, u znárodnění byla situace složitější. V Košickém vládním
programu se vláda omezila pouze na velmi obecnou formulaci o postavení klíčového
průmyslu, přírodních zdrojů a peněžnictví pod všeobecné státní vedení. Bylo to dáno
zejména tím, že v době vyhlášení Košického vládního programu nejspíše žádná ze stran
198

To mělo svůj význam především pro přídělové řízení, které bylo upraveno odlišně.
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Národní fronty neuvažovala o provedení znárodnění prostřednictvím prezidentských
dekretů, rozhodnutí o znárodnění, jeho rozsahu a způsobu provedení mělo být učiněno
až na půdě Národního shromáždění.199
V průběhu prvních měsíců po osvobození republiky se nicméně ukázalo,
že většina obyvatelstva se k možnému provedení znárodnění staví kladně a že by se
jeho provedení již prostřednictvím prezidentských dekretů před svoláním Národního
shromáždění zřejmě nesetkalo s větším odporem veřejnosti.200
1.8.1. Zestátnění filmu

V předstihu před znárodněním průmyslu a bankovnictví, byť jeho přípravy již
byly v plném proudu, došlo k zestátnění československého filmu. Již londýnská exilová
vláda si zjevně uvědomovala, že film jako médium skýtá značný propagandistický
potenciál, což se projevilo i tím, že ministr Němec předložil do připomínkového řízení v
květnu 1944 návrh dekretu o přechodné úpravě věcí filmových. 201 Tento návrh, jímž by
nákup a distribuce filmů včetně jejich veřejného promítání byly svěřeny výlučně vládě,
se součástí právního řádu nakonec nestal, nicméně již v dubnu 1945 se vláda v Košicích
shodla na tom, že československý film je třeba zestátnit.202 Příprava dekretu připadla
ministerstvu informací v čele s Václavem Kopeckým, který se zasazoval o co možná
nejširší působnost dekretu. Při projednávání osnovy dekretu vládou se však ukázalo, že
na rozsahu zásahu do filmového průmyslu neexistuje shoda, což zapříčinilo, že osnova
dekretu byla třikrát pozměněna.203 Ministři Ivan Pietor a Adolf Procházka, kteří se k
osnově dekretu stavěli zřejmě nejkritičtěji, zejména poukazovali na značné finanční
riziko, které by státní pokladně přijetím dekretu mohlo vzniknout, a to v podobě
199
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Winstonem Churchillem.
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sníženého daňového výnosu společně s povinností státu poskytnout dosavadním
vlastníkům náhradu za převzatý majetek.204 K těmto připomínkám však přihlédnuto
nebylo a vláda dne 7. srpna svým usnesením návrh dekretu přijala. Ten byl následně 11.
srpna podepsán prezidentem Benešem a publikován jako dekret prezidenta republiky
č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu.
Dekret č. 50/1945 Sb. byl poměrně stručným právním předpisem o pouhých pěti
paragrafech. Československý stát se jeho účinností stal především výhradním
provozovatelem filmových ateliérů a studií, jakož i subjektem, který je oprávněn filmy
půjčovat i promítat.205 Stejné postavení získal stát i v oblasti dovozu a vývozu filmů.
Ke státnímu podnikání v oblasti filmu byl vládním nařízením č. 72/1948 Sb. později
zřízen podnik Československý státní film. Z hlediska předmětu této práce je však
zásadní ustanovení § 2 dekretu, neboť jím došlo k zestátnění dosavadních podniků
filmového průmyslu. Jejich dosavadním provozovatelům byla stanovena povinnost
odevzdat státu veškeré filmové vybavení a zařízení včetně provozoven. Tato povinnost
vznikala všem osobám, které měly k daným věcem ke dni účinnosti dekretu užívací
právo, nikoli pouze jejich vlastníkům. Přechod vlastnického práva na stát nastal ke dni
odevzdání. Stát ručil za závazky převzatých podniků, maximálně však do výše hodnoty
převzatého jmění.
Za odevzdání majetku náležela vlastníkům náhrada, jíž mělo stanovit
směrnicemi ministerstvo informací za souhlasu ministerstva financí, průmyslu,
vnitřního obchodu a nejvyššího úřadu cenového. U veřejnoprávních korporací a spolků
měla výše náhrady odpovídat obecné ceně. Z poskytnutí náhrady byly vyloučeny osoby
považované dle dekretu č. 5/1945 Sb. za státně nespolehlivé a rovněž osoby odsouzené
na základě dekretu č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich
pomahačů a o mimořádných lidových soudech, bylo-li vysloveno propadnutí jmění.
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Na Slovensku, kde docházelo při realizaci dekretu ke komplikacím, upravilo
jeho provádění dne 15. dubna 1947 nařízení č. 56/1947 Sb. n. SNR, o opatřeních
v oblasti filmu na Slovensku, a to se zpětnou účinností k 28. srpnu 1945.206
1.8.2. Dohoda levicových stran

Jak již bylo naznačeno výše, dekret č. 50/1945 Sb., jímž došlo ke znárodnění
československého filmu, sice byl prvním z právních předpisů upravujících znárodnění,
diskuse o jeho rozsahu a způsobu provedení však na úrovni stran Národní fronty
probíhaly již podstatně dříve. Klíčovým pro prosazení znárodnění se ukázala dohoda
levicových stran, KSČ, ČSSD a ČSNS, o společném postupu ze dne 8. června 1945. 207
Touto dohodou se uvedené strany spojily v Národní blok pracujícího lidu, měst
a venkova, kde se měl v budoucnu v otázce znárodnění fakticky tvořit vládní program,
neboť lidovci a slovenští demokraté byli z diskusí v rámci Bloku vyřazeni a své výhrady
mohli uplatňovat pouze prostřednictvím svých ministrů na jednání vlády. Je nicméně
třeba konstatovat, že ani ČSSD a ČSNS nebyly v otázce rozsahu a způsobu provedení
znárodnění zcela jednotné. V ČSNS se proti plánovému způsobu znárodnění vymezil
například jeden z národohospodářských expertů strany Jiří Hejda, mezi sociálními
demokraty se od stranické linie Laušmana a Fierlingera často vzdaloval ministr výživy
Václav Majer, což se částečně i projevilo některými odlišnostmi ve způsobu znárodnění
potravinářského průmyslu. Ve výsledku však obvykle převážil názor prosazovaný KSČ,
a to jak na úrovni Bloku, tak na vládní úrovni, byť se nesocialistickým stranám
v některých případech podařilo dosáhnout na KSČ drobných ústupků.
Zásadní pro formulaci společné politiky Bloku ve vztahu k ekonomice byla jeho
národohospodářská komise, respektive v počátcích její koordinační výbor, jehož jednání
se účastnili předsedové národohospodářských komisí jednotlivých stran Bloku a rovněž
i ÚRO.208 V druhé polovině června pověřil tento koordinační výbor Ludvíka Frejku
k vypracování
206
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národohospodářské komisi Bloku předložil na počátku července.209 Předložený návrh
sice předpokládal zestátnění klíčového průmyslu, jeho samotné provedení však mělo
nastat až po ustanovení Prozatímního Národního shromáždění, tedy nikoli
prostřednictvím

dekretů

republiky.210

prezidenta

Návrh

prodiskutovala

národohospodářská komise Bloku na své první schůzi, přičemž v diskusi měla být
vznesena otázka provedení znárodnění ještě prostřednictvím prezidentských dekretů.
V tomto směru vyznělo i usnesení Ústředního výboru KSČ ze dne 3. července 1945,
jímž byl vysloven souhlas se znárodněním provedeným prezidentskými dekrety.211
Na základě tohoto usnesení byla provedena revize návrhu hospodářského programu
Bloku, kdy se jeho součástí stal požadavek na urychlené znárodnění v osmi
oblastech - obchodní banky, pojišťovnictví, hornictví a hutnictví, zbrojní průmysl,
kovoprůmysl a strojní průmysl, část chemického průmyslu, energetický průmysl
a velkoprůmyslové podniky klíčového významu.212 Tento program byl na půdě
národohospodářské komise Bloku přijat dne 11. července 1945, následně ho schválilo
i vedení ČSSD a ČSNS.213
1.8.3. Ústřední komise pro znárodnění průmyslu a příprava návrhu dekretu

Diskuse o bližších podrobnostech způsobu provedení znárodnění, jakož
i příprava paragrafového znění dekretu, proběhla v Ústřední komisi pro znárodnění
průmyslu, která k tomu byla na ministerstvu průmyslu zřízena a která se poprvé sešla
dne 18. července 1945.214 Její činnost zahájil svým projevem ministr průmyslu Bohumil
Laušman, kdy zdůraznil politickou potřebu provedení znárodnění, čímž se mělo zamezit
vzniku hospodářské a politické reakce. Vedle toho se rovněž vyslovil pro znárodnění
209
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bankovního a pojišťovacího sektoru, byť tato oblast nespadala do působnosti
ministerstva průmyslu.215
Práce komise se účastnili zástupci ministerstva průmyslu, zejména se jednalo
o přednosty jeho jednotlivých odborů, Hospodářské rady, ÚRO, Ústředního svazu
československého průmyslu nebo Národní banky. Členy komise byli i zástupci
jednotlivých politických stran a rovněž i zástupci SNR.216 Větší část práce probíhala
v subkomisích, do nichž byli členové komise rozděleni, a to podle jednotlivých
průmyslových oborů.217 Významnou roli pak měla subkomise koordinační, kde návrhy
z jednotlivých oborových subkomisí byly zpracovávány do výsledného návrhu znění
dekretu.218 Dne 25. srpna rozeslalo ministerstvo průmyslu do připomínkového řízení
osnovu dekretu o znárodnění dolů a podniků energetického, zbrojního a klíčového
průmyslu.219
Ústřední komise pro znárodnění průmyslu se 30. srpna sešla na závěrečné
schůzi, kde pronesl projev ministr průmyslu Bohumil Laušman, zástupci politických
stran a organizací, které se práce komise účastnily.220 Laušman ve svém projevu
zdůraznil nadšení a podporu československého národa pro zestátnění a rovněž zmínil
rezoluce přijaté na manifestaci závodních rad Velké Prahy, na sjezdu národních správců
a na zemském sjezdu národních výborů slovenských, kterými byla přislíbena podpora
pro postátnění, pokud by se mu snad někdo měl snažit zabránit. V následujících
projevech pak političtí představitelé jednosmyslně podpořili znárodnění, kterým měl být
215
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zajištěn blahobyt československého národa. Za pozornost stojí projev národního
socialisty Emanuela Šlechty, který hovořil o zavazujícím velkém ideálu socialismu
a učení se ze zkušeností našeho velkého přítele a ochránce SSSR, a také generálního
tajemníka ČSL Vladimíra Červenky, který neváhal, snad trochu překvapivě, prohlásit,
že lidovci upřímně vítají uskutečnění postátňovacího programu, neboť ten byl dávným
požadavkem jejich strany. Jako poslední na schůzi vystoupil Miroslav Trnec, budoucí
vedoucí odboru pro znárodnění průmyslu, který byl na ministerstvu průmyslu zřízen
v první polovině září.221
Návrh dekretu, který byl na konci srpna předložen ministerstvem průmyslu do
připomínkového řízení, již obsahoval zásadní ustanovení o znárodnění zestátněním,
vymezení

majetkových

podstat

znárodněných

podniků

přecházejících

na československý stát a zřízení národních podniků.222 V některých bodech se však
od finální verze odlišoval. Návrh dekretu především obsahoval podstatně užší vymezení
průmyslových oborů určených k znárodnění, jichž mělo být pouze dvanáct oproti
budoucím dvaceti sedmi, přičemž návrh se soustředil především na těžký průmysl.
Za pozornost rovněž stojí, že v návrhu dekretu bylo upraveno zřízení, organizace
a procesní pravidla rozhodčích soudů, které byly příslušné k rozhodování ve sporech
o přejatých závazcích, u nichž národní podnik domáhal jejich zrušení či přiměřené
úpravy jakožto závazků hospodářsky neodůvodněných. Příslušnost rozhodčích soudů
k rozhodování těchto sporů zůstala zachována i ve výsledné verzi dekretu, ta však již
v důsledku usnesení vlády neobsahovala úpravu jejich organizace a řízení před nimi,
které měl upravit samostatný právní předpis.223 Tím se stal zákon č. 228/1946 Sb.,
o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků, který ve své
větší části vycházel z úpravy obsažené již v návrhu dekretu.
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Dne 10. září po skončení připomínkového řízení a proběhlé ministerské poradě
předložilo ministerstvo průmyslu do vlády upravenou osnovu dekretu. Jak vyplývá
z průvodního listu224, který byl předložen společně s upravenou osnovou dekretu,
diskutována byla v připomínkovém řízení zejména otázka znárodnění energetických
podniků v obecním vlastnictví, kdy se ministerstva financí a vnitra stavěla proti tomu,
aby tyto podniky přešly do státního vlastnictví, a to především s ohledem na možný
výpadek obecních příjmů. Proti znárodnění obecních elektráren se rovněž výrazně
stavěl předseda ČSNS a pražský primátor Petr Zenkl.225 Z ministerské porady rovněž
vyplynulo, že mezi socialistickými stranami, zejména KSČ a ČSSD, byl konsensus
na tom, aby do znárodnění byly zahrnuty veškeré průmyslové podniky s více jak 500
zaměstnanci. Presidium ministerstva průmyslu v tomto smyslu informovalo 8. září
oběžníkem226 všechny zúčastněné odbory ministerstva, aby rozšíření znárodnění
zohlednily při přípravě seznamů podniků, které mu budou podléhat. Příslušné
ustanovení o znárodnění všech průmyslových podniků s více jak 500 zaměstnanci pak
skutečně bylo do upravené osnovy dekretu zahrnuto.
Společně s upravenou osnovou dekretu byla předložena rovněž důvodová
zpráva.

227

znárodnění

Za pozornost stojí především její úvod, který popisuje význam institutu
z

historickoprávního

hlediska.

Je

zdůrazněno,

že

zásahy státu

do soukromého vlastnictví mají dlouhou tradici. Nejprve měly být představovány
konfiskací jakožto projevem trestající právní moci. Jako příklady z českých zemí jsou
uvedeny konfiskace po bitvách u Mühlberku a na Bílé hoře, tedy po prvním a druhém
stavovském povstání, a dále období let 1938-1945, přičemž ke všem mělo dojít
v důsledku mocenského náporu německé dynamiky. Toto tvrzení se vztahu
ke konfiskacím po prvním i druhém stavovském povstání jeví jako značně přehnané
a historicky nepřesné, jak již ale bylo několikrát ukázáno, zejména mýtus Bílé hory jako
národní tragédie a snaha o její odčinění byl tradiční součástí politického myšlení už
224
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za první republiky. Úvod pokračuje výkladem o zásazích státu do soukromého
vlastnictví na základě veřejného zájmu, nikoliv jako trestního postihu. Zdůrazněn je
význam Deklarace práv člověka a občana, která jako první zakotvila institut vyvlastnění
mající původ v přirozeném právu, kdy je odkazováno na dílo Huga Grotia. Zásada
korektního vlastnictví pak byla přejata i do ABGB a jeho prostřednictvím i následně
do československého právního řádu. Důvodová zpráva konkrétně hovoří o podrobení si
neloajální dispoziční vůle a jejímu nahrazení vůlí státní, za což má být poskytnuta
náhrada. Mělo se jednat o mezník v dějinách práva a most mezi veřejným a soukromým
právem. Institut vyvlastnění měl také odstraňovat nebezpečí užití násilí ze strany státu,
které do jeho kodifikace mělo být v obtížných situacích jediným východiskem,
v důsledku čehož se stát stal státem právním. S tímto tvrzením by snad šlo souhlasit
z hlediska striktně právního, neboť stát skutečně získal možnost převzít na sebe
vlastnické právo i proti vůli původního vlastníka postupem dle platného právního
předpisu, z historického pohledu se však jeví značně problematičtěji. Již v říjnu roku
1790 ostatně došlo ve Francii k vyvlastnění církevního majetku, což jen dokládá,
že deklarovaná zásada korektního vlastnictví může vést při jejím uplatnění
motivovaným politickými, spíše než utilitárními důvody, k rozsáhlým zásahům
do vlastnických vztahů, o jejichž společenské prospěšnosti lze důvodně pochybovat.
K těmto značně diskutabilním zásahům do vlastnických vztahů můžeme přiřadit
i prvorepublikovou pozemkovou reformu, při níž však dle důvodové zprávy nedošlo
k podrobení si vůle majitelů latifundií státem, nýbrž určitou společenskou skupinou.
Důvodová

zpráva

rovněž

obsahuje

poměrně

zajímavé

vymezení

vztahu

mezi vyvlastněním a znárodněním, kdy znárodnění má na začátku nového
hospodářského věku nahrazovat vyvlastnění, které je užíváno k zajišťování dílčích
veřejných zájmů a prováděno prostřednictvím individuálních správních aktů, neboť
vyvlastnění již není dostatečné pro potřeby nové organizace hospodářské soustavy
založené na státním plánování, kdy stát přejímá celá hospodářská odvětví. Provedení
znárodnění již nevyžaduje individuální správní akt, je totiž vysloveno přímo právním
předpisem. Znárodnění mělo představovat pilíř, na němž bude vystaveno nové
Československo a je stejně významné jako jeho základní zákony.
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1.8.4. Vládní rozprava o znárodnění průmyslu

Projednání dekretu na vládě se odehrálo na celkem sedmnácti schůzích od
13. září do 19. října.228 Ministrem průmyslu původně ohlašované datum podpisu dekretu
prezidentem republiky, totiž 20. září, se tak dodržet nepodařilo. 229 Během první schůze,
na níž byla osnova dekretu projednávána, vystoupil s poměrně ostrým vyhrazením se
vůči její podobě lidovecký ministr Adolf Procházka.230 V něm uvedl za ČSL, že jeho
strana sice je pro naplnění Košického vládního programu a znárodnění dolů,
energetického, zbrojního a velkého průmyslu, tedy podniků s celostátním významem,
zároveň ale požaduje, aby znárodnění proběhlo v několika etapách, neboť tak rozsáhlý
přechod průmyslových podniků na stát, jaký by byl způsoben v důsledku schválení
předložené osnovy, nelze provést najednou. Dále poukázal na skutečnost, že osnova
dekretu nebyla projednána v komitétu hospodářských ministrů a že nejsou známy
možné národohospodářské dopady tak rozsáhlého znárodnění. Předložená osnova
neměla vůbec být za této situace způsobilá k meritornímu projednání ve vládě.
Ke kritice se připojil i náměstek předsedy vlády a zástupce DS Ján Ursíny. Kritizoval
rozsah navrženého znárodnění, který překračoval Košický vládní program, a zároveň
zpochybnil, že by na tomto bodě existovala shoda všech stran Národní fronty.
Předložený návrh označil za výsledek jednání v rámci socialistického Bloku, kdy DS
a ČSL byly fakticky postaveny před hotovou věc. Ministři za DS měli s ohledem
na překročení Košického vládního programu návrh přednostně projednat se SNR, než
vůbec bude přikročeno k meritornímu projednání ve vládě. Proti těmto vystoupením se
vymezili zástupci socialistických stran. Laušman i Gottwald upozornili na potřebu
právní jistoty, nutnou pro obnovu hospodářství, ohledně toho, jaký průmysl a v jakém
rozsahu bude znárodněn. Podpořeni byli i Hubertem Ripkou. Nejostřeji se k zástupcům
nesocialistickým stranám vyjádřil v pro něj typickém konfrontačním stylu Václav
Kopecký, když je obvinil z toho, že narušují jednotu Národní fronty a odpor
proti meritornímu projednání návrhu by nepředstavoval nic jiného, než projev třídního
228
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odporu proti znárodnění. S ohledem na vyvstalé rozpory, které se na jednání projevily,
uložila vláda ministrům průmyslu, výživy, zemědělství, financí a zahraničního obchodu,
aby jejich resorty blíže projednaly rozsah znárodnění v jednotlivých oborech. Již první
jednání o znárodnění zcela jasně naznačilo rozložení sil ve vládě, kdy na jedné straně
stály socialistické strany, byť národní socialisté v některých otázkách nebyli
tak radikální, a na druhé DS a lidovci, kteří se snažili rozsah znárodnění alespoň
částečně omezit.
Na dalších schůzích vlády, na nichž byla otázka znárodnění průmyslových
podniků projednávána, se již diskutovalo především o rozsahu znárodnění v konkrétních
průmyslových oborech. Jednalo se například o spory o znárodnění sklářského průmyslu
a výroby osinkocementového zboží, které vedly k vytvoření vládní komise složené
z Klementa Gottwalda, Františka Hály, Bohumila Laušmana, Ivana Pietora, Huberta
Ripky a Jozefa Šoltésze, která měla společně s odborníky zkoumat otázku, zda
a případně v jakém rozsahu provést znárodnění v těchto oborech.231 Jako problematické
se rovněž ukázalo nastavení hranice velikosti podniků určených ke znárodnění
vzhledem ke slovenským poměrům, kde byl velký průmysl zastoupen minimálně
a průmyslová výroba se soustředila do podniků menší a střední velikosti. Částečně to
bylo způsobeno i tím, že projednávaná osnova dekretu stále vymezovala pouze dvanáct
konkrétních průmyslových oborů, u nichž mělo dojít ke kompletnímu či částečnému
znárodnění, a poté universální klausuli o znárodnění všech podniků s více jak
500 zaměstnanci. Vláda tedy uložila ministru průmyslu, aby došlo na ministerstvu
průmyslu k přepracování této části dekretu spočívajícím v podrobnějším vymezení
podmínek znárodnění u jednotlivých průmyslových oborů. Upravený návrh měla
před jeho předložením na schůzi vlády nejprve projednat výše uvedená vládní komise,
v níž měly zastoupení všechny strany Národní fronty.232
Dne 23. září vystoupil na vinobraní konaném ve městě Modra s projevem
předseda DS Jozef Lettrich.233 V něm opětovně kritizoval vládu, že navrhovaný rozsah
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znárodnění překračuje vládní program a především že rozhodnutí o takto zásadním
majetkovém přesunu by mělo být učiněno zákonodárným shromážděním. Dále
zpochybnil, že jediným možným způsobem znárodnění průmyslu je jeho zestátnění.
To považoval za vhodné u dolů, těžkého, zbrojního a energetického průmyslu,
v ostatních oborech navrhoval zkolektivizování či združstevnění. Jako další zásady
pro provedení znárodnění uvedl i zachování možnosti budoucího soukromého podnikání
ve znárodněných oborech, vyjma těch klíčových, garanci, že znárodnění se bude
vztahovat pouze na podniky splňující jeho podmínky ke dni účinnosti dekretu, nikoli ty,
které jich dosáhnou v budoucnu, nutnost podrobné úpravy otázky náhrad, přičemž
určující měla být hodnota znárodněných podniků ke dni podpisu Mnichovské dohody,
a nakonec ve vztahu ke Slovensku přenesení pravomocí vlády a ministerstva průmyslu
v otázce znárodnění na Sbor pověřenců a pověřenectvo pro průmysl a obchod.
Projevu se dostalo pozornosti i na jednání vlády, kde se k němu přihlásil za DS
Ján Ursíny s tím, že vychází z dohody zástupců DS na SNR.234 Na základě této dohody
se DS zejména postavila proti plošnému znárodnění všech podniků s více jak
500 zaměstnanci. Na téže schůzi vlády bylo diskutováno i znárodnění Baťova koncernu,
a to na základě Gottwaldova návrhu, aby do osnovy dekretu bylo zařazeno ustanovení
o znárodnění podniků kožedělného průmyslu s více jak 500 zaměstnanci. Hubert Ripka
zmínil obavu, že by československý stát mohl v důsledku znárodnění přijít o výhody
z Baťových zahraničních podniků, komunističtí zástupci odmítli vůbec uvažovat
o vyřazení Baťových závodů ze znárodnění, které by představovalo průlom
postátňovací akce, neboť se jednalo o velkokapitalistický podnik a o podnik českého
Forda, jak uvedl Václav Kopecký. Ripka urychleně ujistil ostatní o tom, že mu šlo jen
o národohospodářské hledisko a že v žádném případě nechce Baťovu rodinu hájit, neboť
to byli oni, kdo připravili vnitropolitický Mnichov. K opakovaným žádostem Václava
Kopeckého vláda rovněž schválila úplné znárodnění výroby gramofonových desek.
Upravená osnova dekretu, která obsahovala podrobnější vymezení
podmínek znárodnění u jednotlivých oborů, byla ministrem průmyslu vládě předložena
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dne 2. října.235 Stále nicméně zůstávalo několik sporných bodů, jimiž se vláda zabývala.
Těsnou většinou jednoho hlasu bylo rozhodnuto o vyjmutí ze znárodnění u podniků
vyrábějících zdravotní keramiku. Rovněž bylo třeba určit hranici pro znárodnění
ve sklářském průmyslu. Lidovecký ministr František Hála navrhl znárodnit jen podniky
s celkovým pánvovým obsahem přes 7000 litrů, bohužel však nebyl podpořen DS, která
na této věci dle Jána Ursínyho neměla zájem, neboť na Slovensku byly jen malé
sklárny. Lidovci tedy byli přehlasování a vláda schválila jako hranici pro znárodnění
celkový pánvový obsah o velikosti 1000 litrů. Podobně se Adolf Procházka jakožto
ministr zdravotnictví pokusil dosáhnout toho, aby znárodnění podléhaly v chemickofarmakologické výrobě jen podniky s více jak 300 zaměstnanci, avšak také neúspěšně.
Úspěšnější byl následujícího dne Ján Ursíny, jemuž se podařilo dosáhnout vyjmutí
obecné klausule o znárodnění všech podniků s více jak 500 zaměstnanci, na oplátku
ustoupil z námitek, které vznesl k dle jeho názoru příliš nízké hranici pro znárodnění
v některých konkrétních průmyslových oborech.236
Dne 4. října vláda uzavřela diskusi o prvních třech paragrafech dekretu.237
V rámci této diskuse ještě došlo k zajímavé polemice mezi Adolfem Procházkou
a Miroslavem Trncem ohledně způsobu oznamovaní znárodnění dotčeným vlastníkům,
a to ve vztahu k případnému přezkumu ve správním soudnictví. Zatímco Procházka
navrhoval, aby zveřejnění příslušné vyhlášky ministra průmyslu označující podniky,
které byly znárodněny, mělo vůči jejich vlastníkům účinek doručení, Trnec tvrdil,
že tuto záležitost není třeba vůbec řešit, neboť znárodnění nastává ex lege vyhlášením
dekretu. Tento výklad by však vedl k tomu, že lhůta pro podání stížnosti k NSS
proti znárodnění konkrétního podniku by jeho vlastníkovi počala běžet již dnem
vyhlášení dekretu, ač v ten okamžik nemohl s jistotou vědět, že jeho podnik bude vůbec
znárodnění podléhat. Nakonec tedy bylo přijato řešení navrhované Procházkou.
Diskutována byla rovněž otázka znárodnění koncernů, kde zástupce ČSL, DS a ČSNS
vyjádřili obavu z toho, aby takto nedocházelo i ke znárodnění drobných podniků, které
v žádném případě nemají klíčový význam a které ani nemusí mít hospodářský vztah
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ke znárodňovanému podniku. Trnec se vyjádřil, že toto ustanovení je namířeno
především proti právnickým osobám, zejména akciovým společnostem, které se
v minulosti z celostátního hlediska v hospodářském podnikání neosvědčily, a proto z něj
budou odstraněny.
Na dalších jednáních vlády byla největší pozornost věnována otázce národních
podniků a jejich struktury. Asi nejvážnější diskuse byla věnována tomu, zda mají mít
národní podniky individuální či kolektivní vedení.238 Nakonec se vláda přiklonila
k řešení, že správa národního podniku náležela představenstvu v čele s ředitelem.
Dalším problematickým bodem se ukázalo vymezení vztahu mezi národními podniky
a státem, kdy státu měly plynout přebytky z hospodaření národních podniků, ten
ale zároveň neměl ručit za jejich závazky. Vláda se přiklonila k tomu, aby národní
podniky byly samostatnými právnickými osobami ve vlastnictví státu, jež státu odvádí
přebytky svých výtěžků.
Vláda schválila výslednou podobu dekretu dne 15. října. Nehlasovali pro ni jen
Jan Šrámek, který se zdržel, a Adolf Procházka, který raději opustil jednání vlády
předčasně.239 Dekret byl podepsán Edvardem Benešem za účasti členů vlády a zástupců
ÚRO společně s ostatními znárodňovacími dekrety, o nichž bude pojednáno níže,
dne 24. října a publikován dne 27. října jako dekret prezidenta republiky
č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků.
1.8.5. Znárodnění dolů a některých průmyslových podniků

Ke dni účinnosti dekretu o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků,
kterým byl den jeho vyhlášení, tedy k 27. říjnu, byly znárodněny zestátněním 240 veškeré
podniky provozované podle obecního horního zákona, báňská oprávnění podle § 22 a §
41 obecného horního zákona a práva majitelů pozemků podle § 1, záhlaví I, částka VII
dočasných soudních pravidel z roku 1861, platných na Slovensku, těžba a ložiska
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magnesitu, asbestu, kaolinu, slídy, živce, vysokohodnotných žáruvzdorných hlin a jílů
hlubinně těžených, podniky pro výrobu cementu a cementových pojiv, energetické
podniky, železárny, ocelárny, huti na barevné kovy, válcovny, lisovny a tažírny kovů,
podniky zbrojního průmyslu, chemického průmyslu, pokud disponovaly výrobním
zařízením pro výrobu vypočtených chemikálií, chemicko-farmakologického průmyslu,
pro výrobu skla s vanovým zařízením pro nepřetržitý provoz, pro výrobu celulózy, pro
tovární výrobu dýh, desek ze sklížených dýh a výroba gramofonových desek.
V ostatních případech byla stanovena hranice počtu zaměstnanců, od které podniky
podléhaly znárodnění. U lehkého průmyslu byly rozhodující stavy zaměstnanců
ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940, respektive ke dnům 1. ledna let 1939 až 1941
u kožedělného průmyslu, u těžkého průmyslu potom ke dnům 1. ledna let 1942 až 1944,
přičemž tato diference byla způsobena značným rozvojem těžkého průmyslu v době
válečného hospodářství.241 Hranice byla stanovena na 150 zaměstnanců u podniků
pro výrobu technického porcelánu a osinkocementového zboží, pro výrobu stavební
a technické

keramiky,

porcelánu,

vápna

včetně

těžby

vápence

a

u

pil,

na 200 zaměstnanců u podniků vyrábějících cihlářského zboží a u podniků
zušlechťovacího textilního průmyslu, na 300 zaměstnanců u pilařských podniků, které
dále dřevo zpracovávaly, na 400 zaměstnanců u sléváren litiny a barevných kovů,
přádelen, tkalcoven a podniků vyrábějících nitě, přízi a vatu a podniků kožedělného
průmyslu a na 500 zaměstnanců u podniků průmyslu kovodělného a elektrotechnického,
tkalcoven bavlny a podniků oděvního průmyslu. Při určení počtu zaměstnanců
v rozhodné době se vycházelo ze stavů vykazovaných nositeli veřejného sociálního
pojištění.
Účinností

dekretu

získal

československý

stát

monopol

na

zakládání

a provozování podniků těžkého, energetického a zbrojního průmyslu a dále na výrobu
celulózy a gramofonových desek. U ostatních znárodněných odvětví naopak stát
garantoval, že pokud u podniku působícího v některém z těchto odvětví nastanou
podmínky pro znárodnění až po dni, kdy dekret nabyl účinnosti, nebude se tento
na ně vztahovat a znárodněny na jeho základě nebudou.
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Předmětem znárodnění nebyly podniky ve vlastnictví společenstev založených
dle zákona č. 70/1873 ř. z. a na Slovensku družstev. Vláda mohla rovněž ve zvlášť
odůvodněných případech rozhodnout na návrh ministra průmyslu, na Slovensku
po dohodě s pověřenectvem pro průmysl a obchod, o vyjmutí podniku ze znárodnění,
nešlo-li o podnik důlního průmyslu. Ministr průmyslu mohl také v dohodě s ministrem
financí, na Slovenku za účasti pověřenectva pro průmysl a obchod a pověřenectva
pro finance, určitý podnik ze znárodnění vyloučit s tím, že podnik bude trvale zastaven,
a to na základě usnesení vlády o tom, že další provozování daného podniku není
ve veřejném zájmu.
Seznamy znárodněných podniků byly vyhlašovány ministrem průmyslu
v Úředním listě, na Slovensku po dohodě s pověřenectvem pro průmysl a obchod
v Úředním věstníku. Vyhlášení znárodnění podniku v Úředním listě či Úředním
věstníku mělo vůči bývalým vlastníkům účinek doručení, to znamená, že od tohoto dne
počala běžet lhůta pro podání stížnosti proti znárodnění k NSS.
Znárodněním přešlo na československý stát vlastnické právo k znárodněným
podnikům, přičemž byl zahrnut veškerý jejich nemovitý majetek, zařízení sloužící
k jejich provozu, veškeré příslušenství, do kterého dekret zahrnul všechna práva,
u nichž byl uveden demonstrativní výčet sestávající se z patentů, licencí,
živnostenských oprávnění, známek a vzorků, směnky, cenné papíry, vkladní knížky,
hotovosti a pohledávky k podniku náležící, výrobky ve všech stádiích výroby
a zásoby.242 Pokud trvale sloužily k provozu podniku nějaká ložiska či naleziště
surovin, movitosti nebo práva, znárodňovaly se společně s podnikem, i pokud měly
odlišného majitele.
Znárodnění zahrnovalo, vedle samotného znárodňovaného podniku, i veškeré
pomocné podniky a pomocné závody se shodným vlastníkem, a dále veškeré podniky
a závody, které tvořily se znárodněným podnikem nerozlučný hospodářský celek, byť
měly odlišného vlastníka.243 Pokud znárodněný podnik náležel akciové společnosti,
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komanditní společnosti na akcie, společnosti s ručením omezeným nebo těžařstvu, které
byly zvlášť kapitálově silné nebo u kterých byla kapitálová účast v nich rozptýlena mezi
větší množství subjektů či jejichž podnikání zahrnovalo poměrně širokou oblast,
znárodňoval se společně s předmětným podnikem i veškerý jejich další majetek
a rovněž koncernové podniky, v nichž měly většinovou účast nebo rozhodující vliv.
Ministr průmyslu měl pravomoc, na Slovensku po dohodě s pověřenectvem pro průmysl
a obchod, vyjmout ze znárodnění jednotlivé majetkové kusy, majetkové soubory nebo
práva, které nebyly nezbytně nutné k provozu znárodněného podniku, a ponechat je
dosavadnímu vlastníkovi.244
Za znárodněný majetek měla být dle dekretu vlastníkům poskytnuta náhrada,
a to s vyloučením těch osob a subjektů, jejichž majetek by podléhal konfiskaci
dle dekretu č. 108/1945 Sb.245 Výše náhrady se měla rovnat obecné ceně majetku
znárodněného podniku za použití úředních cen, případně úředního odhadu. Při jejím
výpočtu se nepřihlíželo zejména k nevytěženému nerostnému bohatství. Náhrady měly
být propláceny prostřednictvím Fondu znárodněného hospodářství, který k tomu byl
dekretem zřízen246, a to v cenných papírech, hotovosti nebo jiných hodnotách.
K rozhodnutí o vyplacení náhrady včetně způsobu, jakým bude vyplacena, byl příslušný
ministr průmyslu v dohodě s ministrem financí, na Slovenku za účasti pověřenectva
pro průmysl a obchod a pověřenectva pro finance. Náhrada byla splatná do šesti měsíců
od doručení výměru o náhradě bývalému vlastníkovi. Podrobnější úprava ohledně
oceňování znárodněného majetku a řízení o náhradě měla být obsažena v prováděcím

výrobou, než je ta ve znárodněném odvětví. NSS rovněž judikoval, že zaměstnanci v pomocných
podnicích či těch, které tvoří se znárodňovaným podnikem nerozlučný hospodářský celek, se při určování
toho, zda daný podnik podléhá znárodnění, nezapočítávají do rozhodného počtu zaměstnanců. Viz nález
NSS ze dne 23. 10. 1947, č. 302/46-7, Boh. A 1729/47.
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předpisu, k jeho vydání však nedošlo.247 Náhrady tak byly vypláceny pouze zálohově
a v hotovosti, a to velmi omezenému okruhu osob, které na ně měly nárok, typicky
osobám, které se ocitly v tíživé sociální situaci nebo byly pronásledovány v období
německé okupace.248
Dekret rovněž obsahoval úpravu národních podniků, jejichž prostřednictvím
měla být naplněna idea centrálně plánovaného a znárodněného hospodářství. Národní
podniky byly samostatné právnické osoby ve vlastnictví československého státu,
do nichž vplynuly ke dni převzetí majetkové podstaty znárodněných podniků. Národní
podniky

měly

možnost,

pokud

takto

převzaly

závazky,

které

považovaly

za hospodářsky neodůvodněné, domáhat se jejich zrušení či alespoň úpravy rozhodčím
soudem. Národní podniky mohly rovněž odporovat jednání učiněných bývalými
vlastníky znárodněných podniků, pokud byly učiněny po 29. srpnu 1944 v úmyslu ztížit
či poškodit znárodnění nebo vyvést majetek z podniku. Odpůrčí lhůta činila jeden rok
ode dne převzetí.
Zřizovat národní podniky příslušelo ministrovi průmyslu v dohodě s ministrem
financí, na Slovenku za účasti pověřenectva pro průmysl a obchod a pověřenectva
pro finance, a to ze znárodněných podniků a již existujících státních podniků. Zřízení
národního podniku se vyhlašovalo v Úředním listě a Úředním věstníku společně
se dnem, ke kterému národní podnik převezme majetkové podstaty začleněných
podniků. Čistá hodnota souhrnu těchto majetkových podstat představovala kmenové
jmění národního podniku. Národní podniky měly být vedeny dle zásad obchodního
podnikání, hospodářské přebytky odváděly státu, stát však neručil za jejich závazky.
Vedení národního podniku tvořilo představenstvo v čele s ředitelem. Ředitel
zastupoval národní podnik navenek a příslušelo mu vedení běžného obchodního
provozu. Představenstvo mohlo ukládat svými usneseními řediteli pokyny ohledně
obchodního vedení závodu, mělo povinnost při tom postupovat s péčí řádného
hospodáře. Podrobnější úprava týkající se organizace a činnosti národních podniků byla
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obsažena v prováděcích předpisech, především ve vládním nařízení č. 6/1946 Sb.,
kterým byl vydán statut národních podniků průmyslových.
Dekret č. 100/1945 Sb. byl předlohou ostatních dekretů o znárodnění, proto
u těchto dekretů bude poukázáno především na jejich odlišnosti oproti dekretu
č. 100/1945 Sb.
1.8.6. Příprava a vládní rozprava o znárodnění potravinářského průmyslu

Znárodnění podniků v potravinářském průmyslu bylo projednáváno na vládě
souběžně se znárodněním ostatního průmyslu, původním záměrem ostatně bylo
zahrnout je do jednoho dekretu, znárodnění zde však mělo svá specifika, a proto byla
jeho úprava nakonec vyloučena do zvláštního dekretu. Výraznou roli v potravinářství
měly již za první republiky družstva, přičemž družstevnictví bylo při úvahách
o znárodnění průmyslu často uvažováno jako akceptovatelný způsob podnikání, což se
projevilo v některých odlišnostech oproti znárodnění ostatních průmyslových podniků.
První návrh znárodnění v potravinářském průmyslu byl vypracován ÚRO, která
ho na konci srpna rozeslala národohospodářským komisím stran socialistického
Bloku.249 Návrh počítal se znárodněním cukrovarů, průmyslových lihovarů, pivovarů,
které v roce 1938 vystavily více jak 100.000 hl piva, výroby umělých jedlých tuků,
minerálních zřídel a velkopodniků u ostatních oborů jako mlékárny, pekárny, mlýny
nebo výroba cukrovinek. Ze stran socialistického Bloku se k němu však plně přihlásila
jen KSČ, národní socialisté a sociální demokraté měli k takovémuto rozsahu znárodnění
výhrady. Není to až tak překvapivé, uvážíme-li, že do ČSNS vstoupili po zákazu agrární
strany, která měla zejména v cukrovarnictví a lihovarnictví v předválečném období
značný vliv a zájmy, někteří její významní představitelé jako Ladislav Karel
Feierabend. V ČSSD se této otázce věnoval především ministr výživy Václav Majer,
který patřil spíše pravicovému křídlu strany a nepodporoval blízkou spolupráci
s komunisty.
Rozpory mezi stranami socialistického Bloku i DS a ČSL se projevily hned
na první schůzi vlády, kde byla problematika znárodnění v potravinářském průmyslu
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diskutována.250 Zásadní byla otázka, zda podniky v potravinářském průmyslu zestátnit
a vytvořit z nich národní podniky, za což se stavěli zástupci komunistů v čele s Júliem
Ďurišem. Václav Majer, do jehož kompetence potravinářský průmysl spadal, se naopak
stavěl spíše za združstevnění, v čemž ho podpořili i Ivan Pietor a Adolf Procházka.
Argumentovali, že v řadě cukrovarů drží rozhodující podíl akcií drobní zemědělci
a že se nejedná o podniky velkého kapitálu. František Hála, byť lidovec, se naopak
vyslovil pro postátnění cukrovarů a lihovarů, což odůvodnil postavením, které měl
v předválečném období koncern agrárního politika Viktora Stoupala. Hála se k tomuto
tématu opakovaně vracel i na dalších jednáních vlády a nabízí se otázka, zda jeho
úsudek v této otázce nebyl spíše emociální povahy. Výsledkem jednání bylo ustanovení
zvláštní komise složené z Václava Majera, Václava Kopeckého, Huberta Ripky
a Františka Hály, která se měla pokusit najít při zohlednění proběhlé rozpravy na vládě
vhodné řešení pro znárodnění podniků v potravinářském průmyslu.
Spory nicméně pokračovaly i na dalších jednáních vlády. Komunističtí ministři
se obávali, že združstevnění cukrovarnického průmyslu by mohlo vést k tomu, že se
na venkově opět obnoví reakční síly a nastane podobný vývoj jako po roce 1918
s agrární stranou.251 Václav Majer poukázal na zřejmě zásadní skutečnost, že zemědělci
si přáli združstevnění cukrovarů, které by jim zaručilo jistý odbyt pro jejich plodiny,
zatímco zaměstnanci cukrovarů naopak postátnění. Hubert Ripka a Václav Kopecký
přišli s kompromisním řešením, aby zemědělci dostali určitou účast v národních
podnicích, a to formou zájmového podílu. Vláda na základě přijetí tohoto návrhu
pověřila ministra výživy, aby připravil samostatnou osnovu dekretu o znárodnění
podniků v potravinářském průmyslu. Ta byla vládě předložena dne 17. října. Rychle se
ukázalo, že na zvoleném způsobu řešení rozhodně nepanuje shoda celé vlády, neboť Ján
Ursíny a Adolf Procházka se ohradili proti tomu, že cukrovary se neznárodňují
združstevněním.252 Procházka dále prohlásil, že v zásadě nepovažuje vládu za vhodné
fórum pro projednávání této problematiky a že by o ní mělo být rozhodnuto až na půdě
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parlamentu. Zůstal však s tímto postojem osamocen. Na odpoledním jednání vlády
téhož dne došlo ke schválení konečné osnovy dekretu.253 Předtím se nicméně podařilo
Hubertu Ripkovi dosáhnout dílčího úspěchu, když byla hranice pro znárodnění
u pivovarů zvýšena z výstavu 125.000 hl na 150.000 hl. Ivan Pietor se pokusil o něco
podobného, s návrhem na zvýšení hranice pro znárodnění u mlýnů z výkonnosti 60 tun
obilí denně na 100 tun však neuspěl. Július Ďuriš se jakožto ministr zemědělství pokusil
prosadit výraznější účast svého resortu při provádění dekretu, narazil však na výrazný
odpor Václava Majera, nakonec bylo přijato kompromisní řešení. S výsledným zněním
dekretu nebyl spokojen Adolf Procházka, neboť neodpovídal přáním lidové strany a měl
být, stejně jako i ostatní dekrety, při ratihabici podroben důkladnému zkoumání,
zda nepřekračuje vládní program.
Edvard Beneš podepsal dekret o znárodnění v potravinářském průmyslu
společně s ostatními dekrety o znárodnění dne 24. října, publikován pak byl dne
27. října jako dekret prezidenta republiky č. 101/1945 Sb., o znárodnění některých
podniků průmyslu potravinářského.
1.8.7. Znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského

Dekret o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského ve velké části
kopíroval dekret č. 100/1945 Sb. Ke dni účinnosti dekretu, kterým byl opětovně den
vyhlášení, byly znárodněny všechny cukrovary a rafinerie cukru spolu s průmyslovými
lihovary a rafineriemi lihu, dále pivovary, jejichž výstav přesáhl v roce 1937 150.000 hl
piva, mlýny, které dosahovaly denní výkonnosti nejméně 60 tun obilí, podniky na
výrobu umělých jedlých tuků s více než 150 zaměstnanci a podniky na výrobu čokolády
a cukrovinek s více než 500 zaměstnanci, přičemž rozhodující byl průměr stavů ke
dnům 1. ledna 1938 až 1. ledna 1940.
Stát získal monopol na zakládání a provozování podniků v cukrovarnickém
a lihovarnickém průmyslu. U ostatních znárodněných odvětví naopak stát garantoval,
že pokud u podniku působícího v některém z těchto oborů nastanou podmínky
pro znárodnění až po dni, kdy dekret nabyl účinnosti, nebude se tento na ně vztahovat
a znárodněny na jeho základě nebudou.
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V několika bodech se nicméně dekret o znárodnění některých podniků průmyslu
potravinářského odlišoval. Pravomoci, které dekret č. 100/1945 Sb. svěřoval ministrovi
průmyslu, příslušely v tomto případě ministrovi výživy, na Slovensku za účasti
pověřence pro výživu a zásobování. Další odlišností bylo, že dle dekretu mohl být
konfiskovaný majetek nepřátelských průmyslových podniků přidělován při jejich
zřizování národním podnikům a tvořit tak jejich kmenové jmění.254
Zřejmě nejvýraznější odlišností bylo zavedení dvou speciálních typů národních
podniků. Jednalo se o národní podniky za účasti svazků územní samosprávy,
zaměstnanců a státu, které měly být zřizovány z majetkových podstat pivovarů,
a národní podniky za účasti zemědělců, zaměstnanců a státu, které měly být zřizovány
z majetkových podstat cukrovarů a rafinerií cukru. V prvním případě, tedy u pivovarů,
spočíval jediný rozdíl v tom, že územní samosprávy měly právo obsadit tři členy
představenstva národního podniku. V druhém případě však dekret zaváděl zajímavou
právní konstrukci, která umožňovala zemědělcům podílet se na správě národního
podniku a která v některých aspektech vycházela z principů družstevnictví.
Zemědělcům, kteří dodávali národnímu podniku řepu, vznikalo právo zemědělských
účastníků. Na jeho základě se mohli účastnit na správě národního podniku, který byl
rovněž povinen při svém provozu brát v potaz požadavky hospodaření v zemědělských
podnicích účastníků. Ti naopak byli povinni převzít část závazků národního podniku,
a to dle velikosti svého zájmového podílu, který byl určen průměrem účastníkových
dodávek řepy za posledních deset let. Význam zemědělců při správě národního podniku
spočíval v tom, že měli dosazovat čtyři členy představenstva ze sedmi. Tento zvláštní
typ národního podniku byl podpořen i tím, že znárodnění dle dekretu nepodléhaly
rolnické akciové cukrovary a rafinerie cukru, u nichž většina akcií byla vlastněna
k 1. lednu 1945 pěstiteli řepy, kteří nehospodařili na více než 50 ha orné půdy, když tyto
rolnické akciové cukrovary se měly přeměnit právě na národní podniky za účasti
zemědělců, zaměstnanců a státu. Podrobnější úpravu fungování těchto národních
podniků přineslo vládní nařízení č. 77/1946 Sb., kterým byl vydán statut národních
podniků potravinářských.
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Zhodnotíme-li znárodnění v průmyslu celkově, tedy ve všech odvětvích, postihlo
přes 3.000 podniků, které představovaly více jak dvě třetiny výrobní kapacity.255
Mimo odvětví, která byla znárodněna zcela, se znárodnění dotklo zejména podniků
chemického průmyslu, kde byly znárodněny podniky zaměstnávající více jak 75 %
zaměstnanců pracujících v daném oboru, sklářského průmyslu s necelými 70 %
zaměstnanců nebo papírenského průmyslu se skoro 62 % zaměstnanců. Ke znárodnění
podniků s méně než 50 % zaměstnanců pracujících v daném oboru došlo jen u pil
a dřevozpracujícího průmyslu, v oděvním průmyslu a v oborech potravinářského
průmyslu mimo cukrovarnictví.256
1.8.8. Příprava a vládní rozprava o znárodnění bank

Bankovní sektor byl po osvobození Československa v nepříliš dobrém stavu,
neboť banky byly nuceny za války přenechat část svého kapitálu německým bankám
a rovněž držely značné množství pohledávek v Říši, které byly po skončení války
fakticky bezcenné.257 Již v Košickém vládním programu vláda přislíbila, že peněžnictví
bude postaveno pod státní vedení. S prvními návrhy na znárodnění bank přišly KSČ,
ČSSD a ÚRO. KSČ navrhovala zestátnit všechny akciové banky a k organizaci a řízení
peněžnictví zřídit Národní radu peněžnictví.258 Návrh ÚRO byl podstatně radikálnější,
neboť předpokládal sloučení všech zestátněných akciových bank do jediné Ústřední
banky s tím, že akcionářům zestátněných bank by nebyla poskytována žádná náhrada.
ČSSD se rovněž klonila ke koncentraci bank, přičemž pracovala s dvěma variantami.
Podle první by stát převzaté banky s nedostatkem vlastního kapitálu sloučil do České
banky průmyslové, obchodní a zemědělské, převzal její akcie výměnou za státní
dluhopisy a tím vytvořil její vstupní kapitál, druhá varianta počítala s fúzí všech bank
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do jedné ústřední.259 Jako výchozí návrh pro jednání v rámci socialistického Bloku se
nakonec prosadil ten komunistický. Proti rozsáhlému znárodnění bank se však postavili
národní socialisté, kteří požadovali, aby byla alespoň část bank ponechána
v soukromých rukou.260 Nakonec však národní socialisté tlaku ostatních stran Bloku
a ÚRO podlehli, když v druhé polovině byl na úrovni Bloku odsouhlasen návrh
na znárodnění bank, který vycházel z předlohy KSČ, zástupcům ČSNS se podařilo
dosáhnout u ostatních stran ústupků v otázce organizace peněžnictví.261 Návrh byl poté
předložen ČSL, DS a ministerstvu financí, kde se ale nesetkal s velkým pochopením.
Ministerstvo financí v čele s Vavro Šrobárem z DS mělo k předloženému návrhu Bloku
řadu výhrad a v zásadě odmítlo návrh legislativně zpracovat. Za této situace sáhly
strany Bloku ke zcela bezprecedentnímu kroku, když předsednictvo vlády pověřilo
legislativní přípravou dekretu Hospodářkou radu a tím obešlo kompetenci ministerstva
financí.262 Když vláda rozhodla, že na své schůzi projedná návrh dekretu vypracovaný
Hospodářskou radou, rozeslalo ministerstvo financí dne 11. září do připomínkového
řízení svůj vlastní návrh dekretu.263 Ten neobsahoval formulaci o znárodnění bank
zestátněním, DS totiž u slovenských bank žádala jejich združstevnění, a naopak
předpokládal poměrně vstřícný přístup vůči akcionářům znárodněných bank, kterým
měla náležet náhrada minimálně ve výši nominální hodnoty akcií s tím, že náhrada by
se navýšila o polovinu rozdílu mezi nominální a vnitřní hodnotou akcií, pokud by jejich
vnitřní hodnota byla vyšší. Návrh ministerstva financí rovněž počítal se zachováním
soukromé iniciativy, neboť fyzické osoby i obchodní korporace s výjimkou akciových
společností

měly

U znárodněných

mít
bank

možnost
měla

provozovat

být

bankovní

zachována

a

peněžní

obchody.

dosavadní

vnitřní

struktura

s představenstvem a dozorčí radou, které by jmenovala vláda na návrh ministra financí,
nově zřízený Svaz znárodněných bank pak měl zajistit dohled nad jejich fungováním.
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Vláda se problematikou znárodnění bank prvně meritorně zabývala dne 13.
264

září.

Výchozím návrhem měl být ten vypracovaný Hospodářskou radou,

po protestech Vavro Šrobára, který jakožto ministr financí nechtěl tento návrh
akceptovat, ho však vláda svým usnesením pověřila, aby vypracoval jednotný návrh,
který bude představovat kompromis mezi návrhy Hospodářské rady a ministerstva
financí. Na ministerstvu financí však práce na jednotné osnově dekretu pokračovaly
velmi pomalu, a proto byla z podnětu stran socialistického Bloku opět zapojena
Hospodářská rada, aby vláda vůbec stihla osnovu dekretu projednat před první schůzí
Prozatímního Národního shromáždění. Návrh dekretu byl nakonec připraven
Hospodářskou radou s tím, že na jednání finančních odborníků socialistických stran
se zástupci ministerstva financí se podařilo dosáhnout kompromisu ohledně věcného
obsahu dekretu.265
Opětovně se vláda návrhem dekretu zabývala dne 16. října.266 Hned na počátku
schůze došlo k poměrně kuriózní události, když Vavro Šrobár, který měl být jakožto
ministr financí předkladatelem návrhu dekretu o znárodnění bank, prohlásil, že se jedná
o návrh vypracovaný Hospodářskou radou a že k němu má jeho úřad řadu připomínek,
jejichž uplatněním pověřil svého podřízeného z ministerstva financí Antonína Bureše.
Po delší diskusi nakonec Šrobár přistoupil na to, že návrh může být považován
za předložený jeho úřadem, byť setrval na tom, že k němu bude uplatňovat připomínky.
Ve skutečnosti byl poté návrh dekretu na schůzích vlády fakticky zastupován Eduardem
Outratou, generálním sekretářem Hospodářské rady, a již zmiňovaným úředníkem
ministerstva financí Burešem, který k němu však často vznášel výhrady. Na této schůzi
rovněž Ivan Pietor otevřel otázku malých a středních podniků vlastněných akciovými
bankami, které by jinak nepodléhaly znárodnění dle dekretů o znárodnění průmyslu.
Zejména na Slovenku banky vytvořily rozsáhlé koncerny a Pietor odhadoval, že by tak
na stát přešlo vlastnictví až k 90 % slovenských malých a středních podniků. Vyloučit
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tyto podniky ze znárodnění by na druhou stranu znamenalo vytvořit u bank značný
výpadek na straně aktiv a ohrozit tak jejich bilanci. Vláda prozatím nechala tuto otázku
otevřenou a zabývala se jí i na dalších schůzích.
Na následující schůzi vlády, kde bylo znárodnění diskutováno, byla řešena
především otázka vztahu mezi státem a znárodněnými bankami.267 Československý stát
měl znárodněním nabýt majetek akciových bank, zároveň však neměl ručit za jejich
závazky. Antonín Bureš v této souvislosti upozornil na to, že znárodnění bank se liší od
znárodnění průmyslových podniků v tom, že zde stát nenabývá jen vlastnictví
k podniku, kdy osoba jeho vlastníka zůstala nadále zachována samostatně, nýbrž k celé
akciové společnosti. Formulace příslušného ustanovení návrhu dekretu byla změněna,
nově stanovovalo znárodnění akciových bank, nikoliv majetku akciových bank.
Za pozornost rovněž stojí výrok jednoho z dalších úředníků ministerstva financí, který
byl na schůzi vlády přítomen, Jana Viktora Mládka, mimochodem budoucího vysoce
postaveného úředníka Mezinárodního měnového fondu, který prohlásil, že „se přežívají
absolutní pojmy vlastnictví, které v moderní době nemají rozhodující význam,
a že celkem nezáleží na tom, komu podnik patří.“268
Ještě téhož dne odpoledne se vláda zabývala znárodněním bank znovu.269
Zde vystoupil s ostrým ohrazením se Vavro Šrobár, kterému vadilo, že osnova dekretu
řeší, na rozdíl od dekretů o znárodnění průmyslových podniků, i organizaci peněžnictví,
neboť předpokládala zřízení Národní rady peněžnictví. Šrobár toto považoval za zásah
do své kompetence a vláda skutečně tuto problematiku vyloučila do samostatného
dekretu.270 Na této schůzi byla rozhodnuta i otázka průmyslových podniků
ve vlastnictví akciových bank, které by jinak nepodléhaly znárodnění. Vláda se shodla
na tom, že banky by tyto účasti měly přenechat soukromým osobám za jejich obecnou
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tržní cenu, pokud tak budou moci učinit bez finanční ztráty. Poměrně dlouhá diskuse
proběhla i o vnitřní organizaci znárodněných bank a způsobu obsazování jejich orgánů.
Na zbývajících schůzích se vláda znárodnění bank věnovala již spíše okrajově.
Větší debata proběhla již jen o způsobu poskytování náhrady dosavadním vlastníkům
akcií bank.271 Ministerstvo financí navrhovalo, aby náhrada byla poskytnuta v cenných
papírech, které by vydaly svým bývalým akcionářům samy znárodněné banky, Eduard
Outrata naopak tvrdil, že toto řešení by pro banky představovalo značnou kapitálou
zátěž a že náhrada má být vyplácena stejně jako u průmyslových podniků Fondem
znárodněného hospodářství. Přes protesty Antonína Bureše se vláda přiklonila
k variantě poskytovat náhradu prostřednictvím Fondu znárodněného hospodářství.
Vláda schválila finální verzi dekretu dne 23. října, odmítla se přitom zabývat
připomínkami, které jí téhož dne adresoval pověřenec pro finance Matej Josko.272
Následujícího dne byl dekret podepsán Edvardem Benešem a poté 27. října vyhlášen
jako dekret prezidenta republiky č. 102/1945 Sb., o znárodnění akciových bank.
1.8.9. Znárodnění bank

Ke dni účinnosti dekretu o znárodnění akciových bank, který byl totožný s dnem
jeho vyhlášení, byly znárodněny zestátněním akciové společnosti provozující bankovní
a peněžní obchody a přeměnily se na národní podniky, na něž tak přešly práva a
závazky znárodněných bank. Dekretem bylo rovněž zakázáno zřizovat fyzickým
osobám a obchodním korporacím, vyjma družstev, nové podniky zabývající se
bankovními a peněžními obchody.
Měla-li znárodněná banka jakékoli účasti na nepeněžních podnicích, které by
nepodléhaly znárodnění podle dekretů č. 100/1945 Sb. a č. 101/1945 Sb., měl národní
podnik, v který se přeměnila, povinnost přenechat je v přiměřené době soukromým
osobám za jejich tržní cenu, bance tím však nesměla vzniknout ztráta.
Vlastníkům akcií znárodněných bank náležela náhrada, která odpovídala jejich
obecné ceně vypočtené na základě úředních cen aktiv a pasiv znárodněné banky ke dni
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účinnosti dekretu, jakákoli další práva akcionářů zanikla. Výši a druh náhrady měl
vyhlásit ministr financí v Úředním listu, na Slovensku prostřednictvím pověřence
pro finance v Úředním věstníku. Úprava poskytování náhrad vycházela z dekretu
č. 100/1945 Sb. s jediným rozdílem, že splatnost náhrady nebyla vázána na doručení
výměru o náhradě, ale byla vázána na její vyhlášení v Úředním listu, kdy náhrada byla
splatná do šesti měsíců od vyhlášení.
Vnitřní organizace bank se nijak zásadně nelišila od běžného národního
podniku. Jedinou výraznou výjimkou byla existence dozorčí rady, která měla ve vztahu
k představenstvu banky kontrolní funkci. Dekretem byla rovněž zřízena Ústřední správa
bank, na Slovensku potom jí podřízená Oblastní správa bank, které dohlížely na činnost
jednotlivých bank, navrhovaly ministru financí ke jmenování členy představenstev
a zajišťovaly koordinaci bankovního sektoru. Dekret předpokládal upřesnění těchto
záležitostí prováděcími předpisy, zejména se mělo jednat o statut bank, k jejich přijetí
však nedošlo.
Znárodněno bylo celkem sedm akciových bank v Čechách a šest na Slovensku.
V Čechách se jednalo o Živnostenskou banku, Zemědělskou, dříve Agrární, banku,
Ústřední banku družstev, Moravskou banku, Plzeňskou banku, Legiobanku a Pražskou
úvěrní banku, na Slovensku o Sedliackou banku, Slovenskou banku, Tatrabanku,
Ľudovou banku, Stredoslovenskou banku a Myjavskou banku.273 Zvláštní případ
představovaly Česká eskomptní banka a Česká banka Union, které byly vedeny jako
národní podniky v likvidaci. Fakticky se jednalo o konfiskáty, obě banky ale měly
značná aktiva ve vítězných zemích, a pokud by byly označeny jakožto německý
majetek, mohlo by dojít k jejich zabavení na válečné reparace.274
1.8.10. Příprava a vládní rozprava o znárodnění pojišťovnictví

Posledním odvětvím, k jehož znárodnění v roce 1945 došlo, bylo pojišťovnictví.
Diskuse o znárodnění pojišťovnictví začaly v rámci socialistického Bloku poměrně
pozdě až po projednání znárodnění bank. Hlavní rozpor nastal mezi komunisty
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a sociálními demokraty na jedné straně a národními socialisty na druhé. Národní
socialisté totiž nesouhlasili s návrhem komunistů znárodnit pojišťovny zestátněním
a namísto toho prosazovali, aby pojišťovny nebyly vlastněny nikým a fungovaly
ve formě jakéhosi zvláštního typu účelového jmění spravovaného za účasti státu,
pojištěnců a zaměstnanců pojišťoven.275 Komunistům se nakonec podařilo v rámci
Bloku prosadit formulaci o znárodnění zestátněním, museli však učinit některé ústupky
vůči národním socialistům stran organizace peněžnictví, kdy souhlasili s národními
socialisty prosazovaným vytvořením Pojišťovací rady.276 Legislativní přípravy dekretu
se opět vedle ministerstva financí účastnila Hospodářská rada, na jednání vlády se návrh
dekretu nicméně dostal až 23. října a téhož dne byl vládou během dopolední a odpolední
schůze kompletně projednán.
Již během dopolední schůze vlády se jasně projevilo, že na znárodnění
pojišťoven zestátněním, které bylo dojednáno v rámci socialistického Bloku, nepanuje
politická shoda, neboť Ján Ursíny se na samém začátku jednání proti zestátnění
pojišťoven ohradil s tím, že neodpovídá Košickému vládnímu programu a že DS
navrhuje

znárodnit

pojišťovny

združstevněním.277

Oponovali

mu

Gottwald

s Fierlingerem, kteří tvrdili, že znárodnit pojišťovny je nutné, neboť spravují
významnou část národního majetku a nadto mělo v minulosti docházet v pojišťovnictví
k řadě nepravostí. Ivan Pietor navrhl, aby zestátnění nepodléhaly alespoň vzájemné
pojišťovny, neboť ty nejsou ve vlastnictví velkého kapitálu, avšak neúspěšně. V diskusi
došlo i na otázku prováděcích předpisů, neboť osnova dekretu předpokládala jejich
poměrně široké užití. Přítomní zástupci ministerstva financí to zdůvodnili tím,
že ministerstvo nemá podrobné informace o hospodářském stavu znárodňovaných
pojišťoven, neboť bilance pojišťoven za roky 1943 a 1944 až na výjimky neexistují.
Za této situace tak nebylo možné dekretem podrobně upravit právní poměry
znárodněných pojišťoven. Na odpolední schůzi vlády byla projednána především otázka
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náhrad bývalým vlastníkům.278 S ohledem na více právních forem znárodňovaných
pojišťoven souhlasila vláda s řešením navrženým ministerstvem financí, kdy
u akciových pojišťoven byl zvolen shodný způsob jako u akciových bank, zatímco
u vzájemných pojišťoven se mělo vycházet z hodnoty zakládacího fondu. Na závěr
schůze se proti znárodnění pojišťoven vymezil Adolf Procházka s tím, že ČSL nebylo
umožněno účastnit se porad o podobě dekretu v rámci socialistického Bloku
a že znárodnění pojišťoven představuje překročení Košického vládního programu, který
byl dle jeho názoru splněn na 200 %.
Dekret byl podepsán Edvardem Benešem společně s ostatními dekrety
o znárodnění dne 24. října a publikován dne 27. října jako dekret prezidenta republiky
č. 103/1945 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven.
1.8.11. Znárodnění pojišťovnictví

Ke dni účinnosti dekretu o znárodnění soukromých pojišťoven, jež opětovně
nastala jeho vyhlášením, bylo znárodněno zestátněním smluvní pojišťovnictví.
Znárodněno tedy bylo celé odvětví, nikoliv jen konkrétní typy pojišťoven jakožto
právnické osoby, jak tomu bylo u bank. Znárodněním zanikla veškerá práva plynoucí z
akcií a zakladatelských listů u akciových pojišťoven a zrušeny byly práva a povinnosti
pojistníků plynoucí z členského poměru u vzájemných pojišťoven. Zakládání a
provozování pojišťoven se stalo monopolem státu. Ze znárodnění byla vyjmuta První
česká zajišťovací banka v Praze, a to s ohledem na její mezinárodní styky. Akcie této
společnosti byly nicméně vlastněny pojišťovnami, takže k jejímu znárodnění fakticky
došlo zprostředkovaně.
Bývalým vlastníkům znárodněných pojišťoven náležela dle dekretu náhrada.
U akciových pojišťoven náležela vlastníkům akcií v poměru jejich účasti na kapitálu
pojišťovny a počítala se z úředních cen, případně úředního odhadu, aktiv a pasiv
znárodněné pojišťovny k 31. prosinci 1944, k hodnotě pojistného kmene se nepřihlíželo.
U vzájemných pojišťoven náležela vlastníkům podílů na zakládacím fondu pojišťovny
náhrada odvislá od velikosti jejich podílů a počítala se z částky zakládacího fondu
uvedené v účetní závěrce ke dni 31. prosince 1944 po odečtení případné ztráty. Výši
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a způsob náhrady měl vyhlásit ministr financí v Úředním listě a na Slovensku
v Úředním věstníku. K vyplacení náhrady byl opětovně příslušný Fond znárodněného
hospodářství a náhrada byla splatná do šesti měsíců od jejího vyhlášení ministrem
financí.
Dekret byl poměrně neurčitý co do budoucí podoby znárodněných pojišťoven.
Stanovil pouze, že ze znárodněných pojišťoven vzniknou národní podniky, přičemž
určil jejich základní organizační náležitosti ohledně správy, vydání stanov a rovněž to,
že nejméně 20 % jejich hospodářských přebytků připadne z poloviny státu a z poloviny
se použije na všeobecné účely, a dále že na návrh ministra financí vláda nejpozději
do jednoho roku učiní opatření k úpravě smluvního pojišťovnictví. Tato úprava měla
zajistit koncentraci pojišťovnictví a snížení počtu pojišťovacích ústavů. Provedena byla
vládním nařízením č. 215/1946 Sb., které blíže upravilo především organizaci a vnitřní
pravidla národních podniků. Za pozornost rovněž stojí, že až tímto předpisem nižší
právní síly bylo definováno smluvní pojišťovnictví, a to tak, že zahrnuje včetně
veškerých jejich práv a závazků pojišťovny se sídlem v Československu živnostensky
provozující smluvní pojištění a československé stavy pojištění, které představovaly úhrn
pojistných smluv uzavřených v Československu pojišťovnami se sídlem mimo jeho
území. V zásadě tak až na konci roku 1946 byl vymezen rozsah znárodnění
v pojišťovnictví. Po vyhlášení uvedeného vládního nařízení došlo i k dekretem
předpokládané koncentraci v pojišťovnictví, kdy s účinností k 1. lednu 1947 byly
vytvořeny národních
československá

podniky Pojišťovna

pojišťovna,

Pojišťovna

Slávia,

Slovan

a

Pražská

pojišťovna,

Nemocenská

První

pojišťovna.279

Znárodněno přitom bylo 117 velkých a středních pojišťoven a více jak 600 drobných
pojišťovacích spolků a zařízení jako byly pojišťovny pro pojištění hospodářských zvířat
nebo pohřební spolky.280
K organizaci a dohledu nad pojišťovnictvím byla dekretem zřízena Pojišťovací
rada a na Slovensku její pobočka Oblastní pojišťovací rada. Pojišťovací rada byla
podřízena ministerstvu financí a v její působnosti bylo mimo jiné i určování zásad
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soutěže

mezi

pojišťovnami

a

vykonávání

smírčího

soudnictví,

dohlížení

na hospodárnost provozu pojišťoven a soulad jejich činnosti se zásadami řízeného
hospodářství nebo schvalování účetních závěrek pojišťoven.
1.8.12. Manifestace na Václavském náměstí

Den po podpisu dekretů o znárodnění Edvardem Benešem, 25. října, se
uskutečnila slavnostní manifestace na Václavském náměstí organizovaná ÚRO.281
S projevem vystoupil prezident Beneš, zástupci politických stran a odborů.
Za povšimnutí stojí především dva projevy, a to předsedy ÚRO Zápotockého a ministra
průmyslu Laušmana.282 Zápotocký hovořil o tom, že díky znárodněnému průmyslu se
válkou zbídačenému národu dostane blahobytu, kdy se již jednotlivci nebudou
přiživovat na práci kolektivu. Výroba v Československu měla být v důsledku
soukromého podnikání zaostalá, jako příklad byl uveden automobilový průmysl, a jen
díky jejímu znárodnění měla být modernizována po vzoru Sovětského svazu. Apeloval
rovněž, že se nelze omezit jen na hospodářství, ale že se musí opět rozvinout i kultura
českého a slovenského lidu. Závěr jeho projevu, v němž prohlásil, že pracující lid je
zdrojem veškeré moci lidové demokratické republiky, byl již vlastně příslibem věcí
budoucích. Laušmanův projev se vyznamenal svou teatrálností a směšnou okázalostí.
Ministr průmyslu básnil o tom, jak „v hradčanských síních zněly kroky zástupců lidu,
kteří přednesli nekorunovanému filosofu, v prostorách Hradu sídlícímu, že domysleli
význam dekretů, jež podepsal, načež promluvil prezident, promluvili zástupci vlády
a promluvil dělník v kruhu svých soudruhů v modrých halenách“. Poté vyzdvihl, že jako
teprve druhý stát po Sovětském svazu se Československo odhodlalo k tak rozsáhlému
znárodnění a že Čechoslováci jsou znovu průkopníci velkých novodobých myšlenek,
jako tomu bylo již před 500 lety díky husitské demokracii a socialismu táboritů.
Příslušníci československého národa neměli žít nadarmo, neboť prosazením znárodnění
pro sebe a své potomky vykonali kus dobré práce.
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1.8.13. Ratihabice a diskuse na půdě Národního shromáždění

Dne 28. října se konala první schůze Prozatímního Národního shromáždění,
s čímž byla spjata otázka ratihabice prezidentských dekretů. Zvláště členové
nesocialistických stran vyjadřovali svůj záměr v rámci ratihabice opět podrobně
prodiskutovat znění dekretů o znárodnění a snad ho i v některých případech omezit,
například v ČSL existovala část jejího členstva, která považovala přístup stranických
špiček, tedy Šrámka a Hály, za příliš vstřícný vůči socialistickým stranám.283 Jejich
naděje však poměrně rychle vzaly za své, neboť KSČ za podpory ČSSD se podařilo
na konci roku 1945 v rámci předsednictva Národní fronty prosadit závěr, aby byly
dekrety prezidenta schváleny jako jeden celek a aby neprobíhala o jednotlivých
dekretech samostatná debata.284 Je signifikantní, že při projednání této záležitosti
na vládě se proti schválení dekretů en bloc postavil jen Adolf Procházka. Prozatímní
Národní shromáždění prezidentské dekrety schválilo dne 28. března 1946 přijetím
ústavního zákona č. 57/1946 Sb., kterým se schvalují a prohlašují za zákon dekrety
prezidenta republiky. Diskuse o legislativě zavádějící znárodnění na parlamentní půdě
tedy neproběhla, nepočítáme-li vystoupení ministra průmyslu Laušmana v lednu 1946
a následnou rozpravu. Laušman ve svém projevu opětovně vyzdvihl historický význam
rozsahu československého znárodnění a rovněž se věnoval i jeho samotnému provádění
ve svém resortu.285 Následná parlamentní rozprava, která trvala až do 30. ledna, žádné
vůči znárodnění kritické vystoupení nepřinesla.286 Podpora znárodnění ze strany
poslanců KSČ a ČSSD jistě není nijak překvapivá, pozoruhodný však byl příspěvek
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lidoveckého poslance Josefa Nováka.287 Ten neváhal při svém přihlášení se
k československému rozsáhlému znárodnění označit ho za realizaci sociální nauky
církve vyjádřené v encyklikách Rerum Novarum a Quadragesimo anno, byť obě
encykliky jasně zdůraznily nutnost ochrany soukromého vlastnictví a varovaly
před socialismem a kolektivismem. Jeho zjevná snaha najít jakékoli alespoň trochu
legitimní zdůvodnění znárodnění pro ČSL bohužel jen dokládá, že větší část strany
v čele s Janem Šrámkem se rozhodla definitivně ustoupit socialistům v této zásadní
otázce.
1.9. Legislativa let 1946 – 1947
Období let 1946 až 1947 představuje vzhledem k předmětu této práce jakési
přechodové období mezi první vlnou znárodnění a rozsáhlou konfiskací provedenou
v roce 1945 a druhou vlnou znárodnění v roce 1948, přesto i zde nalezneme tři
podstatná témata, a to takzvaný boj o konfiskáty, revizi prvorepublikové pozemkové
reformy a Lex Schwarzenberg. Období těchto let je rovněž poznamenáno postupnou
polarizací v Národní frontě, a to v návaznosti na výsledek parlamentních voleb v květnu
roku 1946. Volební výsledek, kdy obě komunistické strany získaly v součtu skoro 40 %
hlasů, značně překvapil zejména národní socialisty a lidovce, kteří si slibovali,
že převzetím elektorátu zakázaných agrárníků a ostatních pravicových stran se stanou
rozhodující politickou silou. V návaznosti na výsledek voleb došlo v červenci roku 1946
ke jmenování nové vlády v čele s Klementem Gottwaldem. K zásadní změně v obsazení
vládních postů však došlo jen na ministerstvu financí, kde Vavro Šrobára nahradil
komunista Jaromír Dolanský, mohlo se tedy zdát, že spolupráce stran v Národní frontě,
která do té doby probíhala bez výraznějších rozporů, bude pokračovat i nadále.
1.10. Boj o konfiskáty
Konfiskáty, tedy majetek zkonfiskovaný na základě dekretu č. 108/1945, měly
několik podob. Od drobných konfiskátů představovaných například rodinnými domy
a živnostmi, kterých bylo zejména v pohraničí velké množství, po průmyslové
konfiskáty tvořené podniky střední velikosti, které nedosáhly hranice pro znárodnění.
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Z hospodářského hlediska se jednalo o poměrně významnou složku, neboť počet
takovýchto podniků dosahoval skoro 4.000 a bylo v nich zaměstnáno 13 % osob
působících v průmyslu.288 KSČ vnesla otázku průmyslových konfiskátů na jednání
o programu nové Gottwaldovy vlády sestavované po květnových volbách a podařilo se
jí do programového prohlášení prosadit formulaci o tom, že průmyslové konfiskáty
měly být primárně připojovány ke znárodněnému průmyslu, případně přiděleny
veřejnoprávním subjektům či družstvům. Strany, které se naopak stavěly proti
rozšiřování

znárodněného

sektoru

v ekonomice,

naopak

dosáhly

toho,

že v programovém prohlášení, předneseném na půdě Národního shromáždění předsedou
vlády Gottwaldem, vláda konstatovala, že považuje znárodňovací akci ve výrobě
za ukončenou.289 V návaznosti na programové prohlášení vlády vydal Osidlovací úřad
v Praze dvě vyhlášky týkající se průmyslových konfiskátů, a to dne 11. července
vyhlášku č. 1586/1946 Ú. l. I, kterou stanovil rámcový plán pro průmyslové podniky
určené k likvidaci, a dne 23. července vyhlášku č. 1587/1946 Ú. l. I, kterou stanovil
rámcový plán pro způsob naložení s určitou částí konfiskovaného majetku ve prospěch
veřejných úkolů nebo pro hospodářskou výstavbu státu. Z hlediska politického sporu,
zda konfiskáty mají být začleněny do znárodněného sektoru, nebo naopak raději
přiděleny do soukromých rukou, měla větší význam druhá uvedená vyhláška, na jejímž
základě měly být z konfiskátů vyčleněny ty, jež byly potřebné pro účelné a řádné plnění
úkolů veřejné správy či pro hospodářskou výstavbu státu. Tyto konfiskáty mohly být
přiděleny jen veřejnoprávním korporacím a státním nebo znárodněným podnikům.
Samotná realizace těchto přídělů však byla poměrně komplikovaná, jak se ukázalo
na první společné poradě Osidlovacího úřadu v Praze a Fondu národní obnovy dne
29. listopadu 1946, kde měly být projednány žádosti znárodněných podniků o příděl
konfiskátů. U řady z nich totiž nebyly vyjasněny vlastnické poměry, a to zejména
s ohledem na přijetí zákona č. 128/1946 Sb., neplatnosti některých majetkově-právních
jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku
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vzcházejících, na jehož základě se řada bývalých vlastníků domáhala vydání podniků
vedených jako konfiskáty zpět do svého vlastnictví.290
Politický spor o přidělování konfiskátů se projevil i na parlamentní půdě, kdy se
proti rozšiřování znárodněného sektoru výrazně postavila ČSNS. Snad nejvýraznějším
příkladem je vystoupení jejího čelního představitele Vladimíra Krajiny, který v
rámci parlamentní diskuse o státním rozpočtu pro rok 1947 jasně konstatoval, že ČSNS
nehodlá připustit jakékoli další rozšiřování znárodněného hospodářského sektoru, a to
ani vytvářením nových národních podniků ani jakýmkoli začleňováním dosud
soukromých podniků do znárodněných podniků.291 Spory mezi zástupci KSČ na jedné
straně a ČSNS a ČSL na druhé se projevily i v rámci jednání průmyslové komise
Zemského národního výboru v Praze, který byl příslušný k řízení o přídělu větších
průmyslových konfiskátů.292 K vyhrocení situace přispěla i řada stávek, které proběhly
v podnicích, u nichž byla zrušena národní správa, případně bylo vydáno soudní
rozhodnutí o restituci původnímu majiteli. Nejznámější je takzvaná varnsdorfská stávka,
která se týkala textilního závodu firmy Eichler a syn. Její předválečný vlastník Emil
Beer, který byl německy hovořícím Židem, ji v březnu 1939 nuceně prodal
do říšskoněmeckých rukou a následně odešel do exilu ve Velké Británii. Do továrny
jakožto německého majetku byla zavedena národní správa a následně byla
i zkonfiskována. Spor mezi Beerem a osazenstvem továrny se táhl již od konce roku
1945, kdy se Beer u Okresní správní komise ve Varnsdorfu domáhal zrušení národní
správy a vrácení továrny do svých rukou. Závodní rada, která byla v továrně
ustanovena, proti zrušení národní správy protestovala, neboť Beer se měl jakožto
vlastník továrny chovat asociálně, hovořil německy a neúčastnil se odboje. Spornou
konfiskaci továrny řešil i Zemský národní výbor v Praze, který v únoru 1947 rozhodl,
že továrna konfiskována být neměla, toto rozhodnutí však nebylo Okresním národním
výborem ve Varnsdorfu respektováno a ten obratem vydal nový konfiskační výměr.
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Celý spor vyvrcholil o několik dní později v důsledku rozhodnutí Okresního soudu
ve Varnsdorfu, který 3. března prozatímně rozhodl o restituci továrny na základě zákona
č. 128/1946 Sb. Poté, co soudní rozhodnutí vešlo ve všeobecnou známost, vypukla
ve varnsdorfském okrese dne 5. března rozsáhlá stávka, v jejímž důsledku nakonec
k jeho realizaci vůbec nedošlo a továrna zůstala pod národní správou.293 Podobné, byť
rozsahem menší stávky, proběhly například v souvislosti s možnou restitucí podniku
Schmiedeberger v Mohelnici nebo potravinářských závodu rodiny Zátků v Českých
Budějovicích a Praze.294 K dělnickým stávkám docházelo i na Slovensku, asi největší
proběhla v červnu roku 1947 v Seredi v továrně na kávoviny firmy Franckovka, a to
v reakci na zrušení národní správy v tomto podniku pověřenectvem pro výživu
a zásobování, které mělo předjímat návrat podniku do soukromého vlastnictví,
pod tlakem protestů však byla nakonec národní správa obnovena.295
V návaznosti na varnsdorfskou stávku byla otázka průmyslových konfiskátů
z iniciativy

KSČ

projednána

na

zasedání

Národní

fronty

proběhnuvším

mezi 15. až 17. Březnem. Výsledná dohoda politických stran byla kompromisem, neboť
konfiskáty dle ní měly být přidělovány národním podnikům, pokud to bylo účelné
z hlediska výroby a snížení nákladů, veřejnoprávním korporacím, bylo-li to nutné
pro výkon veřejné správy, zbylé pak buď združstevněny, přiděleny do soukromých
rukou nebo zcela zrušeny.296 Začleňování jednotlivých průmyslových konfiskátů
do národních podniků se nicméně ukázalo jako poměrně složitý proces, neboť od dubna
roku 1947 do února roku 1948 bylo v Čechách takto přiděleno jen 274 průmyslových
konfiskátů, na Slovenku pak 57, přičemž dalších 10 konfiskátů bylo na Slovensku
přiděleno státním podnikům.297 V praxi nicméně docházelo k ještě jednomu způsobu
propojení konfiskátů se znárodněným sektorem, a to jmenováním ředitelů národních
podniků do funkce národního správce v konfiskátech, které tím byly do daného
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národního podniku z výrobního hlediska fakticky začleněny.298 Definitivně ale rozhodl
problematiku průmyslových konfiskátů až únor roku 1948, po kterém se preferovanou
variantou stalo jejich začlenění do znárodněného sektoru, případně likvidace, pokud
jejich další provoz nebyl výhodný.
V roce 1947 se podařilo alespoň částečně legislativně vyřešit otázku přídělu
drobných konfiskátů, když byl dne 14. února přijat zákon č. 31/1947 Sb., o některých
zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, konfiskovaného podle dekretu
prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. Zákon zaváděl u malých a středních majetkových
podstat, jejichž převod nebyl určen rámcovými plány osidlovacích úřadů, zkrácené
přídělové řízení, v němž o přídělu majetkových podstat rozhodovaly osidlovací úřady
pouze na základě návrhu místních a okresních národních výborů. Zákon také řešil
problematiku pohraničních oblastí, kde zůstala po odsunu německého obyvatelstva řada
drobných konfiskátů. Na základě žádosti měly být v pohraničí drobné živnostenské
podniky přiděleny jejich národním správcům a rodinné domky jejich uživatelům, pokud
dotyčné osoby splňovaly podmínky stanovené zákonem. Podrobnější právní úpravu
pro příděl konfiskovaných drobných živnostenských podniků a rodinných domků
nacházejících se na území celé republiky přinesla dvě vládní nařízení, a to nařízení
ze dne 17. června 1947 č. 106/1947 Sb., o přídělu drobných konfiskovaných
živnostenských podniků, a nařízení ze dne 2. září 1947 č. 163/1947 Sb., o přídělu
konfiskovaných rodinných domků. Stojí za zmínku, že s ohledem na znění výše
uvedeného zákona č. 31/1947 Sb. zaváděla tato vládní nařízení přídělové řízení, které
mělo v pohraničním území oproti zbytku republiky některá specifika.
1.11. Revize pozemkové reformy
Kritika prvorepublikové pozemkové reformy jakožto nedůsledné a zneužité
pro potřeby agrárníků patřila k oblíbeným tématům levice již v předválečném období,
nemůže tedy být překvapením, že úvahy o její revizi a případném radikálnějším zásahu
do vlastnictví k půdě na sebe po roce 1945 nenechaly dlouho čekat. Již v programovém
prohlášení první Gottwaldovy vlády z července 1946 si vláda stanovila za cíl podrobit
revizi všechny případy, kdy při prvorepublikové pozemkové reformě došlo k propuštění
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půdy ze záboru, ač do něj dle zákona patřila, a rovněž přídělové řízení u zbytkových
statků. K realizaci vládního programu byly během podzimu roku 1946 na ministerstvu
zemědělství připraveny osnovy celkem šesti zákonů, z nichž nejvýznamnější byl návrh
zákona o revizi pozemkové reformy, další se týkaly scelování pozemků, myslivosti
nebo dělení zemědělských podniků v rámci pozůstalosti.299 Návrhy narazily
na nesouhlas u ČSNS, ČSL i DS, bouřlivé bylo zejména jejich projednávání v rámci
zemědělského výboru Národního shromáždění, který si na počátku roku 1947 oficiálně
stěžoval na protiústavní postup ministra zemědělství Ďuriše.300 Ďuriš, který zřejmě
na své straně cítil podporu značné části rolníků, situaci dále vyhrotil svým vystoupením
na rolnickém shromáždění konaném v Hradci Králové dne 4. dubna 1947, kde vyhlásil
takzvaný Hradecký program, jehož hlavním bodem bylo omezení horní hranice
pro vlastnictví zemědělské půdy na pouhých 50 ha, vše nad touto hranicí společně
s dlouhodobě pronajímanou, Ďurišem označovanou za spekulační, půdou mělo být
rozděleno mezi drobné rolníky.301 Tyto požadavky se však nepodařilo komunistům
do února roku 1948 prosadit.
Prosadit se ministru zemědělství Ďurišovi v Ústavodárném Národním
shromáždění podařilo návrhy zákonů vzniklých na jeho ministerstvu v průběhu
podzimu roku 1946. Ve vztahu k pozemkovému vlastnictví byly nejpodstatnější,
mimo zákona č. 90/1947 Sb., o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného
nepřátelského majetku, o kterém již bylo pojednáno v kapitole o konfiskaci, zákon
z 1. dubna 1947 č. 55/1947 Sb., o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského
výrobního plánu, jímž byla stanovena povinnost vlastníkům zemědělských pozemků
oznamovat místním národním výborům skutečnost, že nebudou schopni obdělat
veškerou svou půdu. Pokud vlastník část své půdy neobdělal, byť dle svých osobních
poměrů ji obdělat mohl, národní výbory získaly pravomoc přikázat takovouto půdu
do povinného pachtu jinému zemědělskému podnikateli, což samozřejmě představovalo
značný zásah do práv vlastníka. Dále se jednalo o zákon ze dne 3. července 1947
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č. 139/1947 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení
drobení zemědělské půdy, který stanovil pro jednotlivé zemědělské oblasti z hlediska
pěstovaných plodin minimální pozemkové výměry jednotlivých reálných dílů, na něž
bylo v rámci pozůstalostního řízení zemědělský podnik možné rozdělit.302
Mimo testovací svobody omezil zákon i dispozici s drobnými pozemky do 50 ha, které
mohly být volně převáděny jen mezi příbuzenstvem. V ostatních případech vyžadoval
převod pozemku souhlas okresního národního výboru, přičemž zákon vymezoval okruh
nabyvatelů, kteří měli preferované postavení odpovídající v zásadě předkupnímu právu.
Nejvýznamnějším přijatým zákonem, byť po ostré parlamentní diskusi, v níž se
střetli komunisté s lidovci a národními socialisty, byl bezpochyby zákon ze dne 11.
července 1947 č. 142/1947 Sb., o revizi první pozemkové reformy. Předmětem revize
byl dle zákona pozemkový majetek, který byl vyloučen či propuštěn ze záboru
nebo ponechán původnímu vlastníkovi, pozemkový majetek v záboru, u něhož však
dosud nebylo rozhodnuto o jeho propuštění nebo provedeno přídělové řízení a rovněž
zbytkové statky, pokud jejich pozemková výměra přesahovala 50 ha. 303 Velká většina
zbytkových statků byla ministerstvem zemědělství přímo přejata do vlastnictví státu.
V rámci revize mohly být rovněž u propuštěného majetku prolomeny hraniční výměry
stanovené v ustanovení § 2 zákona č. 215/1919 Sb., o zabrání velkého majetku
pozemkového, kdy vlastníkovi mohl být ponechán pozemkový majetek pouze o výměře
50 ha, vyžadovalo-li to obecné blaho či místní potřeba půdy. Za zabraný majetek
náležela jeho vlastníkům náhrada vypočtená na základě zákona č. 329/1920 Sb.,
o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový. Revize se nevztahovala
na majetek ve vlastnictví veřejnoprávních korporací a družstev, majetek zkonfiskovaný
nebo znárodněný a na šlechtitelské podniky. Soupis pozemkového majetku
podléhajícího revizi byli povinni učinit sami jeho vlastníci, přičemž tento proces byl
blíže upraven vládním nařízením č. 194/1947 Sb., o soupisu pozemkového majetku
pro revizi první pozemkové reformy. Jakékoli zcizení, zatížení nebo propachtování
pozemkového
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zemědělství, na Slovensku pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy, jinak bylo
stiženo neplatností.
Revizi prováděla revizní komise zvláště k tomu zákonem zřízená, která zasedala
při ministerstvu zemědělství, na Slovensku při pověřenectvu zemědělství a pozemkové
reformy, její členy jmenovala vláda na návrh ministra zemědělství. Jednací řád revizní
komise a bližší úprava její působnosti byly přijaty vládním nařízením č. 1/1948 Sb.,
kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revizi první pozemkové reformy.
To zároveň rozvedlo i úpravu přídělového řízení obsaženou v zákoně. Zabraná lesní
půda měla zůstat ve vlastnictví státu, případně být přidělena svazkům územní
samosprávy. U zabrané zemědělské půdy bylo zejména preferováno její přidělení
zemědělcům, kteří sami nedisponovali soběstačným hospodářství, a zemědělským
družstvům.
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na

Slovensku

pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy za účasti rolnických komisí. Ty byly
zřízeny na místní a okresní úrovni a měly podstatný vliv na to, jak a komu bude zabraný
majetek v jednotlivých obcích přidělen.
V rámci revize pozemkové reformy byl zabrán pozemkový majetek o rozloze
skoro 1.000.000 ha, jehož většinu tvořily lesní pozemky, u nichž zákon předpokládal,
že zůstanou ve veřejném vlastnictví. Zabraná zemědělská půda činila asi 270.000 ha,
i zde si stát značnou část ponechal, drobným zemědělcům pak bylo přiděleno necelých
70.000 ha.304
1.12. Lex Schwarzenberg
Pouhý den před přijetím zákona o revizi první pozemkové reformy,
10. července, schválilo Národní shromáždění jeden z nejkontroverznějších zákonů
československé historie, a to zákon č. 143/1947 Sb., o převodu vlastnictví majetku
hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou. V jeho důsledku přešel na zemi
Českou, nikoliv československý stát, veškerý nemovitý majetek zemědělský, lesní,
rybniční, průmyslový, obchodní a živnostenský, knihovně zapsaný na Josefa Adolfa
knížete ze Schwarzenbergů, Jana knížete ze Schwarzenbergů a dr. Adolfa
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Schwarzenberga, a to včetně budov a zámků se zařízením, živého i mrtvého inventáře,
veškerého provozního kapitálu a se všemi právy a závazky, jednalo se tedy v zásadě
o veškerý majetek hlubocké větve rodu Schwarzenbergů na území Československa.
Přechodem majetku na zemi Českou dle zákona nevznikl vlastníkům nárok na náhradu,
pouze jim měl být poskytnut zaopatřovací důchod ve výši určené vládou, k zahájení
výplaty důchodu však nikdy nedošlo.305 Z převzatého majetku, který tvořil rozsáhlý
a vnitřně propojený hospodářský celek o pozemkové výměře asi 55.000 ha, měla být
vytvořena po právní, hospodářské a účetní stránce samostatná jednotka spravovaná
představenstvem.
Z právního hlediska je zákon problematický s ohledem na zásadu obecnosti
právních norem, neboť svým obsahem, kdy stanovuje převzetí nemovitého majetku
konkrétních fyzických osob, se blíží spíše individuálnímu správnímu aktu, k jehož
vydání by však Národní shromáždění jakožto orgán legislativní nebylo příslušné.
Zjevným důvodem pro přijetí zákona byla skutečnost, že Adolf Schwarzenberg byl
českým vlastencem a konfiskace jeho majetku na základě prezidentských dekretů by
byla značně komplikovaná, zvláště pokud by mělo dojít k jejímu soudnímu přezkumu.
Schwarzenbergský majetek byl v době přijetí zákona pod národní správou, které
předcházela již od roku 1940 vnucená správa ustanovená říšskoněmeckými orgány,
a strany Národní fronty očividně neměly zájem na tom, aby se tento prosperující
hospodářský komplex vrátil do soukromé držby.
Pozornost si zaslouží i diskuse o návrhu zákona na půdě Národního
shromáždění.306 Během ní se jasně projevila nesnášenlivost, kterou zejména příslušníci
levicových stran chovali k české šlechtě. Sociálně demokratický poslanec Sedlák
při svém vystoupení neopomněl zdůraznit, že rodový rod Schwarzenbergů leží
v Německu, k majetku v českých zemích se dostali v důsledku bitvy na Bílé hoře
a že jejich rod byl oporou rakousko-uherské monarchie. Šlechtu dokonce neváhal
305
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označit výrazem nadlidi, jehož nacistická konotace je zcela zjevná, a považoval
za skvělé vysvědčení Evropy, že její nová sociální struktura se pro jejich poživačný
život již nehodí. Komunistický poslanec Bartuška rod Schwarzenbergů označil
za německé feudální latifundisty, jejichž ruka těžce ležela na jihočeském kraji, kraji to
Husa, Žižky a Chelčického. Jeden z členů rodu se ostatně měl účastnit křížové výpravy
proti husitským Čechám. Asi nejnechutnější bylo vystoupení dalšího komunistického
poslance Janouše, který rod Schwarzenbergů označil za polyp a chobotnici, která
roztahovala svá chapadla do všech okresů jižních Čech a vykořisťovala tam všechny
obory lidského podnikání. Převzetí jejich majetku mělo být jen navrácením toho,
co Schwarzenberg jako náhončí a služebník nenáviděných Habsburků uloupil českému
národu.
Ve světle toho, že členové rodu Schwarzenbergů nepochybně před i po roce
1918 opakovaně prokázali, že jim na osudu českých zemí a jejich obyvatel záleží, v této
souvislosti
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vůči rozšiřujícímu se nacistickému vlivu v druhé polovině 30. letech, nelze při zpětném
pohledu hodnotit převzetí majetku hlubocké větve rodu zákonem č. 143/1947 Sb. jinak,
než jako jasný důkaz toho, že historický vývoj v Československu nabral špatný směr již
dávno před únorem roku 1948.
1.13. Legislativa roku 1948
Rok 1948 přinesl vyvrcholení stále narůstajících sporů mezi politickými
stranami v rámci Národní fronty, které nastalo v druhé polovině února poté, co ministři
za DS, LS a ČSNS hromadně podali demisi. Tento zásadní krok však nevedl
k vytčenému cíli, neboť prezident Beneš na jejich místa dle návrhu předsedy vlády
Gottwalda pouze jmenoval politiky, kteří byli spolupráci s komunisty nakloněni.
Parlamentní opozice fakticky zanikla, neboť její představitelé emigrovali, byli zatčeni
nebo se podřídili revoluční atmosféře budované akčními výbory Národní fronty
a Lidovými milicemi. Komunistům se tak otevřela cesta k uskutečnění druhé vlny
znárodnění a ve vztahu k půdě rovněž realizaci zásad deklarovaných již v Hradeckém
programu. Národní shromáždění sice formálně nadále vykonávalo svou legislativní
funkci, ve skutečnosti se však schvalování návrhů zákonů stalo pro absenci jakékoli
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opozice pouhou formalitou a komunisty ovládaná vláda neměla nejmenší problém další
omezení soukromého vlastnictví prosadit.
1.14. Nová pozemková reforma
Jako první bylo v březnu přistoupeno k provedení další etapy pozemkové
reformy, stalo se tak podobně jako při úpravě vztahů k půdě v roce 1947
prostřednictvím vícera zákonů přijatých shodně dne 21. března, z hlediska této práce
mají podstatný význam dva z nich. Prvním z nich je zákon č. 44/1948 Sb., kterým se
mění a doplňuje zákon o revizi první pozemkové reformy, jenž umožnil, aby na návrh
příslušné rolnické komise byly zbytkové statky přebírány státem jako celek bez toho,
aby se jeho vlastníkovi ponechalo alespoň 50 ha pozemků, jak předpokládal zákon
č. 142/1947 Sb. před touto novelizací. Novelizován byl i způsob výpočtu náhrady
náležející vlastníkovi za převzatý majetek, rozhodná nyní byla jeho průměrná obecná
cena za posledních deset let před vyvlastněním, případně obecná cena ke dni
vyvlastnění, podle toho, která z nich byla nižší, přičemž tato cena byla dále snížena
o dalších 20 %.
Druhým a významnějším byl zákon č. 46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě.
Tím byla do československého právního řádu zavedena zásada vyhlášená již
v Hradeckém programu, totiž že zemědělská půda patří těm, kdo na ní pracují.307
Výkonným zemědělcům, zahrnujíc v to i půdu vlastněnou jejich rodinnými příslušníky
a veškeré spoluvlastnické podíly, měla být ponechána zemědělská půda, kterou sami
obhospodařovali, pouze do výměry 50 ha, veškerá další zemědělská půda přesahující
tuto výměru byla státem nuceně vykoupena, přičemž vlastník měl volby stran toho,
které pozemky si chce ponechat. Stát měl dále možnost takto vykoupit bez ohledu
na výměru veškerou další půdu, na které její vlastníci sami nehospodařili či která byla
ve vlastnictví právnických osob.308 Takovíto vlastníci mohli zažádat o ponechání půdy
o maximální výměře 1 ha. Výjimku představovala půda, na níž nemohli její vlastníci,
307
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byli-li to výkonní zemědělci, hospodařit pro důvody nezávislé na jejich vůli, dále půda,
jejíž vlastník se odborně připravoval pro zemědělské podnikání, za splnění určitých
podmínek nabytá od předků až do druhého stupně, do výměry 2 ha rovněž půda
vlastněná dělníky, živnostníky, veřejnými a soukromými zaměstnanci, pokud tyto
kategorie vlastníků podléhaly jen dani ze mzdy nebo dani živnostenské. Vlastníkům
mohla být až do výměry 4 ha ponechána i půda, na které sice sami nehospodařili,
ale jejíž výnos prokazatelně potřebovali k doplnění svých příjmů na existenční
minimum. Spekulační půda, tedy dle zákona půda o výměře větší než 1 ha, kterou
vlastník nabyl koupí a od nabytí na ní nepracoval, se vykupovala všechna. Zvláštní
úpravu měla i půda, jejíž výnos sloužil k zajištění obživy nižšího duchovenstva státem
uznaných církví, typicky například obroční jmění, ta mohla být ponechána se souhlasem
místní rolnické komise až do výměry 30 ha.
Soupis půdy podléhající nucenému výkupu byli nuceni učinit sami vlastníci,
jejichž pozemkový majetek přesahoval stanovenou výměru, a to na základě výzvy
k provedení soupisu vydávané formou veřejné vyhlášky místními národními výbory
za součinnosti s místními rolnickými komisemi a místními sdruženími Jednotného
svazu zemědělců. Ministerstvo zemědělství mělo obecnou pravomoc nařídit zahájení
řízení, jehož předmětem bylo zjištění, zda jsou u daného vlastníka splněny podmínky
pro výkup. K vydání výměru o výkupu byly příslušné okresní národní výbory, které
rozhodovaly buď na základě dohody uzavřené mezi vlastníkem a místní rolnickou
komisí a odsouhlasené místním národním výborem o tom, které pozemky mají být
vykoupeny, nebo, nebylo-li dohody dosaženo, na základě správního uvážení.
Proti rozhodnutí okresního národního výboru o výkupu se bylo možné odvolat
k zemskému

národnímu

výboru,

na

Slovensku

k

pověřenectvu

zemědělství

a pozemkové reformy. Pokud odvolací správní orgán potvrdil rozhodnutí orgánu
prvoinstančního, řízení tím skončilo, v případě, že odvolací orgán vydal pozměňující
rozhodnutí, byla možnost dále se odvolat k ministru zemědělství. Ministerstvo
zemědělství mělo pravomoc při liknavosti místních rolnických komisí nebo okresních
národních výborů samo zahájit dohadovací řízení s vlastníkem, respektive rozhodnout
o výkupu. Výpověď z hospodaření na vykoupené půdě dávalo rovněž ministerstvo
zemědělství, případně jím pověřený orgán, a to s nejméně tříměsíční výpovědní lhůtou.
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Pokud byla pravomoc delegována na lokální správní orgány, mohla být výpověď
doručena i formou veřejné vyhlášky.
Za vykoupený pozemkový majetek měla být poskytnuta jeho bývalým
vlastníkům náhrada, pro její výši byla rozhodná průměrná obecná cena majetku
za posledních deset let před vyvlastněním, případně obecná cena v době výkupu, podle
toho, která z nich byla nižší, přičemž tato cena byla dále snížena o dalších 20 %. Srážka
se neuplatnila při vyplácení náhrady dělníkům, živnostníkům, a veřejným a soukromým
zaměstnancům za výkup půdy do výměry 10 ha, nešlo-li o půdu spekulační. K výplatě
náhrad byl příslušný Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství, ustanovení
o možných způsobech náhrady bylo převzato z dekretů o znárodnění, kdy tato mohla
být vyplácena v cenných papírech, v jiných hodnotách nebo v hotovosti. K výplatě
náhrad však ve skutečnosti docházelo jen zcela sporadicky ve zvláštních, sociálně
odůvodněných případech.309
Vykoupená půda měla být, pokud si ji neponechal stát pro veřejné účely
nebo budoucí příděl, přidělována za úplatu uchazečům, kdy preferovanými přídělci
dle zákona byli, shodně jako při revizi prvorepublikové pozemkové reformy, zejména
malozemědělci a drobní pachtýři. Ze statistických dat nicméně vyplývá, že mezi tyto
drobné přídělci bylo rozděleno pouze necelých 8.000 ha zemědělské půdy, přičemž
vykoupeny byly státem zemědělské pozemky o výměře skoro 215.000 ha, více jak tři
čtvrtiny této půdy si však mezi sebe rozdělily státní statky a jednotná zemědělská
družstva. Stát dále vykoupil více jak 30.000 ha lesů, ty zůstaly z velké části ve státním
vlastnictví, menší část pak byla přidělena svazkům územní samosprávy a lesním
družstvům.310
1.15. Druhá etapa znárodnění
V lednu roku 1948 vyvolalo mezi dělnictvem pobouření rozhodnutí NSS
o zrušení znárodnění u továrny na čokoládu Orion, kdy soud vyhověl stížnosti jejich
bývalých

vlastníků,

neboť

počet

zaměstnanců
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pro znárodnění. S ohledem na to, že osazenstvo továrny se chystalo ke stávce a samo se
obrátilo na vládu s protestem proti soudnímu rozhodnutí, bylo na jednání vlády
rozhodnuto na návrh ministra výživy Majera o uvalení národní správy pro zachování
plynulosti výroby.311 Vedení KSČ v návaznosti na případ Orionky a skutečnost, že NSS
měl rozhodovat o řadě obdobných stížností, dospělo 9. února k závěru, že je třeba
rozšířit znárodnění na všechny podniky s více jak 50 zaměstnanci.312 Realizace tohoto
záměru na sebe po převzetí moci nenechala dlouho čekat, kdy již na konci února
započalo dosazování národních správ do podniků, které měly podléhat novému kolu
znárodnění, přičemž národní správy byly často zaváděny závodními radami či akčními
výbory Národní fronty, stalo se tak asi u 1.300 průmyslových podniků
a 500 velkoobchodů.313 Vláda se v reakci na tuto praxi na počátku března usnesla
na tom, že národní správy budou zaváděny příslušnými ministerstvy, která mohla tuto
pravomoc delegovat na národní výbory, národní správou pak měly být pověřovány
ústřední orgány znárodněného průmyslu či jimi určené národní podniky.314
1.15.1. Novelizace dekretů o znárodnění a jeho rozšíření na další průmyslové obory

Největší část zákonů zavádějících druhou etapu znárodnění byla Národním
shromážděním přijata na přelomu dubna a května roku 1948. Nejvýznamnější byly dva
zákony z 28. dubna, a to zákon č. 114/1948 Sb., o znárodnění některých dalších
průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných
a národních podniků, a č. 115/1948 Sb., o znárodnění dalších průmyslových a jiných
výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů
znárodněných a národních podniků tohoto oboru. Oba zákony měly shodnou konstrukci,
kdy novelizovaly dekrety prezidenta republiky č. 100/1945 Sb. a č. 101/1945 Sb.,
kterými byly znárodněny průmyslové podniky, a zároveň jejich prostřednictvím došlo
k rozšíření znárodnění na řadu dalších průmyslových odvětví. Novelizace obou dekretů
311
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především zavedla novou definici znárodnění, oproti původnímu znění, že znárodněním
stát nabývá vlastnictví znárodněných podniků ve stanoveném rozsahu, nyní zněla tak,
že znárodněním stát nabývá vlastnictví k znárodněnému majetku a dále stanovila,
že znárodnění se týká nemovitostí, budov, zařízení, ložisek a nalezišť surovin,
příslušenství podniků zahrnujících všechny movité věci a práva, kdy byly v rámci
demonstrativního výčtu uvedeny licence, živnostenská oprávnění, známky, vzorky
a vodní práva, směnky, cenné papíry, vkladní knížky, hotovosti a pohledávky,
jakož i jiných movitostí a práv, které sice netvořily příslušenství podniku, ale sloužily
nebo byly určeny k jeho provozu, a to i pokud patřily, vyjma patentů a zásob, osobě
odlišné od vlastníka podniku. Další podstatnou změnou bylo zrušení rozhodné hranice
pro dosažení podmínek pro znárodnění, kterou předtím představoval den, kdy dekrety
nabyly účinnosti dekretů, tedy 27. říjen 1945. Po novelizaci dekretů tak mohly být
na jejich základě znárodněny i podniky, které splnily podmínky pro znárodnění
až po tomto datu. V návaznosti se také změnil charakter vyhlášek o znárodnění
vydávaných příslušnými ministry, které se nově staly konstitutivními správními akty,
což znamenalo, že k znárodnění došlo vždy až jejich publikací v Úředním listu.315 Další,
méně významné, změny se dotkly zejména ustanovení dekretů upravujících organizaci
národních podniků.
Zákony č. 114/1948 Sb. a č. 115/1948 Sb. bylo dále rozšířeno znárodnění
na řadu dalších průmyslových odvětví. Kompletně byly znárodněny podniky zabývající
se těžbou a zpracováním rašeliny, těžbou křemence, křemeliny, mastku, těživce,
sádrovce, anhydritu, sklářského písku a formovacího písku, podniky farmaceutické
a pro výrobu zdravotnického materiálu, rafinerie drahých kovů, podniky pro výrobu
radioelektronických přístrojů, šroubů, nýtů, matic, drátěných lan, montovaných
a polomontovaných staveb, podniky zabývající se broušením křemenných krystalů,
podniky pro výrobu technického porcelánu, fotografického materiálu, výrobu a úpravu
technických plynů a výrobu dřevoviny nebo lepenky, koželužny, jirchárny a sklárny
s automatizovaným provozem či nejméně deseti pecemi. Znárodnění dále podléhaly
podniky pro zpracování nebo opracování kamene, pokud měly alespoň deset brousících
strojů nebo dvě pily na kámen, strojní štěrkovny, jejichž kapacita byla větší než 10.000
315
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tun ročně, pily s výkonností alespoň 10 plnometrů kulatiny denně a cihelny s roční
výrobní kapacitou alespoň 2.000.000 kusů. V potravinářském průmyslu byly kompletně
znárodněny podniky pro výrobu lihovin vyjma lokálních palíren, rafinerie lihu,
pivovary, sladovny, mlékárny, podniky pro výrobu umělých jedlých tuků a extrakci
přírodních tuků, výrobu kvasného octa, škrobu, silic a trestí, podniky pro zpracování
vína, chladírny, mrazírny a mlýny na papriku. Vedle toho znárodnění podléhaly
i těstárny s automatizovanou či poloautomatizovanou výrobní kapacitou alespoň 200
kilogramů těstovin za hodinu, mechanizované vločkárny s kapacitou pro zpracování 5
tun obilí za den, pekárny s výměrou pečné plochy alespoň 40 m2, mlýny s větší
kapacitou a podniky pro zpracování masa s kapacitou alespoň 25 tun masa za měsíc.
Oba zákony rovněž obsahovaly obecnou znárodňovací klauzuli, na jejímž základě
podléhaly znárodnění veškeré průmyslové podniky, které kdykoliv v období od 1. ledna
1946 zaměstnávaly alespoň 50 osob. Podniky byly znárodněny nikoliv ke dni účinnosti
obou zákonů, nýbrž zpětně k 1. lednu 1948, což bylo i rozhodné datum pro splnění
podmínek pro znárodnění. Pokud podnik splnil podmínky pro znárodnění až po tomto
datu, byl také znárodněn, a to ke dni určenému ve vyhlášce o znárodnění příslušným
ministrem. Stát si u velké části nově znárodněných průmyslových oborů vyhradil
monopol k zakládání a provozování podniků.
V ostatních bodech oba zákony v zásadě vycházely z dekretu č. 100/1945 Sb.
či na něj přímo odkazovaly, dvě významnější odlišnosti se nicméně objevily. V otázce
náhrad, jež měly být za znárodněný majetek jeho bývalým vlastníkům vyplaceny, byl
podstatně rozšířen okruh osob, kterým se náhrada neposkytovala. Jednalo se o osoby,
které byly odsouzeny pro trestný čin na základě zákona č. 50/1923 Sb., na ochranu
republiky, nebo některého ze zákonů, které byly přijaty k ochraně provádění dvouletého
plánu, národních podniků a k potírání černého trhu. Druhou odlišností byla nově
stanovená povinnost osob, které prováděly správu znárodněného podniku, podat hlášení
příslušnému ministerstvu, a to do 15 dnů ode dne vyhlášení jeho vzoru.316 Hlášení mělo
být podepsáno závodní radou nebo důvěrníkem, a pokud ho nečinil sám vlastník nebo
držitel znárodněného podniku, měl povinnost k němu poskytnout své vyjádření.
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1.15.2. Znárodnění v dalších hospodářských oborech

Znárodnění dalších oborů bylo provedeno samostatnými zákony. Ty nicméně
vycházely z velké části z již přijaté znárodňovací legislativy, zejména novelizovaného
dekretu č. 100/1945 Sb. a zákona č. 114/1948 Sb., proto o nich bude dále pojednáno jen
stručně a upozorněno na případné zvláštnosti.
Zákon č. 118/1948 Sb., o organizaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění
velkoobchodních podniků, udělil ministrovi vnitřního obchodu pravomoc vyhláškou
publikovanou v Úředním listě znárodnit s účinností od 1. ledna 1948 některé podniky
provozující velkoobchodní činnost. Velkoobchodní činností se dle zákona rozuměl
na základě živnostenského oprávnění v tuzemsku prováděný nákup zboží vlastním nebo
cizím jménem na vlastní nebo cizí účet a jeho další zcizování ve velkém. U podniků
sdružených v Hospodářské skupině velkoobchodu a zahraničního obchodu se jejich
velkoobchodní charakter presumoval. Zákon také vyhradil provozování velkoobchodní
činnosti pouze podnikům, které k tomu byly ministrem vnitřního obchodu pověřeny,
ostatní podniky, pokud nebyly znárodněny, musely ukončit svou činnost.
Zákon
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obchodu

a mezinárodního zasilatelství, obdobně upravil zahraniční obchod. Ministr zahraničního
obchodu mohl rozhodnout o znárodnění jakéhokoliv podniku, který kdykoliv v období
od 1. ledna 1946 provozoval na základě živnostenského oprávnění zahraniční obchod,
kterým se rozuměl dovoz a vývoz zboží všeho druhu, prováděný vlastním jménem
a na vlastní nebo cizí účet, nebo mezinárodní zasilatelství. Ministr ve vyhlášce určil
i den, ke kterému znárodnění nastalo. Znárodněny mohly být i jen části majetkové
podstaty či jednotlivé majetkové kusy podniků zahraničního obchodu a mezinárodního
zasilatelství. Zahraniční obchod a mezinárodní zasilatelství mohly být nadále prováděny
pouze podniky, které k tomu ministr určil nebo zřídil.
Na základě zákona č. 120/1948 Sb., o znárodnění obchodních podniků
s 50 nebo více činnými osobami, se dnem 1. ledna 1948 znárodnily podniky, které
převážně obchodovaly se zbožím a dosáhly kdykoliv v období od 1. ledna 1946 hranice
alespoň 50 zaměstnaných nebo činných osob. Pokud některý podnik dosáhl této hranice
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až po 1. lednu 1948, byl znárodněn ke dni, který určil ministr vnitřního obchodu,
na Slovensku po slyšení pověřence průmyslu a obchodu, ve vyhlášce o znárodnění.
Zákonem č. 121/1948 Sb., o znárodnění ve stavebnictví, byly dnem 1. ledna
1948 znárodněny podniky provádějící stavební práce jakéhokoli druhu, které dosáhly
kdykoliv v období od 1. ledna 1946 hranice alespoň 50 zaměstnaných nebo činných
osob. Podniky, které této hranice dosáhly až po 1. lednu 1948, rovněž podléhaly
znárodnění, a to ke dni určenému ve vyhlášce o znárodnění ministrem techniky.
Znárodnění podléhaly i podniky, které sice samy nedosáhly hranice 50 osob, ale spojily
se při provádění stavby s jiným podnikem a takto společně hranici pro znárodnění
překročily. Zákon blíže nespecifikoval, co se má rozumět pod pojmem stavebnictví,
zmocnil ale ministra techniky k tomu, aby vyhláškou určil, které podniky mají být
považovány za působící ve stavebnictví. Ministrem techniky pak byla v návaznosti
na toto ustanovení vydána dne 9. června 1948 vyhláška č. 1101/1948 Ú. l. I, která
stanovila, že za podniky provádějící stavební práce se považují podniky civilních
inženýrů stavebních, pro architekturu a pozemní stavby, pro kulturní techniku,
konstruktivních a dopravních a vodohospodářských a kulturních, dále podniky stavitelů,
zednických, tesařských a studnařských mistrů, podnikatelů staveb a konečně podniky
dlaždičské, sklobetonářské, meliorační, pokrývačské a obkladačské.
Zákon č. 122/1948 Sb., o organizaci a znárodnění cestovních kanceláří, zmocnil
ministra vnitřního obchodu k tomu, aby znárodnil s účinností ke dni 1. ledna 1948
některé podniky provozující v plném nebo omezeném rozsahu cestovní kanceláře.
Podniky, které znárodněny nebyly, musely ukončit svou činnost a provozování
cestovních kanceláří bylo vyhrazeno národním podnikům zřízeným ministrem vnitřního
obchodu v dohodě s ministrem financí.
Zákonem č. 123/1948 Sb., o znárodnění polygrafických podniků, byly
k 1. lednu 1948 znárodněny podniky, které mechanickým nebo chemickým způsobem
vyrábějí nebo rozmnožují tiskoviny a tiskopisy, a písmolijny, a to se všemi pomocnými
a příbuznými závody. Zákon obsahoval demonstrativní výčet takovýchto podniků
zahrnující tiskárny a grafické závody vybavené rotačním strojem jakéhokoliv druhu
nebo vybavené nejméně třemi sázecími a licími stroji, grafické podniky se dvěma
offsetovými nebo hlubotiskovými stroji a všechny písmolijny. Znárodnění podléhaly
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i jakékoliv další polygrafické podniky, které dosáhly v období od 1. ledna 1946 hranice
alespoň 50 zaměstnaných nebo činných osob. Stát si vyhradil monopol na zakládání
a provozování uvedených polygrafických podniků.
Zákonem č. 124/1948 Sb., o znárodnění některých hostinských a výčepnických
podniků a ubytovacích zařízení, byly ke dni 1. ledna 1948 znárodněny hostinské
a výčepnické podniky, pokud v období od 1. ledna 1946 kdykoliv dosáhly hranice
50 zaměstnaných nebo činných osob. Pokud byl hostinský nebo výčepnický podnik
provozován ve shodných budovách jako hotelový podnik, podléhaly znárodnění
všechny tyto podniky, pokud společně dosáhly v období od 1. ledna 1946 hranice
50 osob, a to bez ohledu na to, zda měly shodného vlastníka či provozovatele.
Kompletně byla znárodněna větší hotelová zařízení s právem ubytovávat cizince
situovaná v lázeňských místech.
Znárodnění v lázeňství se rovněž týkal zákon č. 125/1948 Sb., o znárodnění
přírodních léčivých zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského
majetku, kterým byly znárodněny, opětovně k 1. lednu 1948, přírodní léčivé zdroje,
lázeňský majetek a jiný majetek souvisící s přírodními léčivými zdroji. Jako přírodní
léčivé zdroje byly zákonem vymezeny léčivé a minerální vody a přírodní léčivé plyny
a emanace, a to jak ty v podzemí, tak i ty, které se dostávají na zemský povrch,
ať už přirozenou cestou jako prameny či vývěry nebo v důsledku lidské činnosti
studnami, šachtami, vrty nebo jinými podzemními díly a dále ložiska léčivé rašeliny,
bahna, slatin a jiných léčivých zemin. U této kategorie zákon definoval znárodnění
odlišně oproti obecné úpravě, a to tak, že stát nabývá výlučné právo s přírodními
léčivými zdroji nakládat.317 U ostatních kategorií se již uplatnila standardní definice
znárodnění, přičemž zákon za lázeňský majetek označil pozemky s léčivými přírodními
zdroji, nemovitosti, podniky a zařízení, která slouží k jejich využití nebo jsou pro ně
určeny, a léčebná lázeňská zařízení včetně ubytovacích podniků, pokud byly jejich
součástí a nebyly znárodněny zákonem č. 124/1948 Sb., společně s jejich pomocnými
zařízeními. Poslední kategorii představoval jiný majetek souvisící s přírodními léčivými
zdroji, který byl zákonem vymezen jako pozemky s přírodními léčivými zdroji
317
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a podniky a zařízení sloužící k jejich využití nebo pro ně určené, které ale neměly
lázeňskou povahu. Stát si také vyhradil výlučné právo na zakládání a provozování
přírodních léčivých lázní, které mohl delegovat na Ústřední národní pojišťovnu, jiné
subjekty ani nesměly označení „lázně“ vůbec používat. Znárodněný a konfiskovaný
lázeňský majetek na základě zákona převzal podnik Československé státní lázně
a zřídla.
Zákonem č. 126/1948 Sb., o znárodnění některých šlechtitelských podniků, byly
ke dni jeho vyhlášení, nikoliv zpětně k 1. lednu 1948 jako tomu bylo v předchozích
případech, znárodněny podniky pro šlechtění osiva a sadby. Zákon přímo obsahoval
taxativní výčet jedenácti konkrétních podniků, které jím byly znárodňovány. Ministr
zemědělství měl potom u každého jednotlivého podniku určit, která jeho práva
a závazky přecházejí na stát.
1.15.3. Ústava 9. května a zákony druhé poloviny roku 1948

V květnu roku 1948 byly zásady, jimiž byl znárodňovací proces veden,
zakotveny i na ústavní úrovni, a to ústavním zákonem č. 150/1948 Sb., kterým byla
vydána Ústava 9. května. V kapitole osmé upravující hospodářské zřízení označila
znárodněné hospodářské hodnoty za výhradní národní majetek, který je zásadně v rukou
státu, případně u méně významných hodnot bez celostátního významu v rukou svazků
lidové správy. Ústava definovala i samotné znárodnění, a to tak, že jím přechází
vlastnictví dotčených podniků a jiných hospodářských objektů a majetkových hodnot
a oprávnění na stát. Hospodářská odvětví určená ke znárodnění a jeho rozsah měl
stanovit zákon. Znárodněné podnikání stát organizoval zásadně ve formě národních
podniků, které tvořily součást národního majetku. Zaručeno bylo soukromé vlastnictví
drobných a středních podniků do 50 zaměstnanců, což měla být fakticky hranice
mezi veřejným a soukromým sektorem, v reálu však tato hranice v mnoha případech
respektována nebyla.
Po volbách do Národního shromáždění, které proběhly na konci května
už s jednotnou kandidátní listinou Národní fronty, byly v průběhu roku 1948 přijaty
asi jen již dva významnější zákony týkající se znárodnění. Prvním byl zákon ze dne
19. července 1945 č. 185/1948 Sb., o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů
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a o organisaci státní ústavní léčebné péče, na jehož základě přešel k 1. lednu 1949
na stát veškerý majetek sloužící nebo určený k provozu léčebných a ošetřovacích ústavů
s výjimkou majetku ve vlastnictví nositelů veřejnoprávního sociálního pojištění.
Za léčebné a ošetřovací ústavy zákon označil zdravotnická zařízení, v nichž je
nemocným nebo na zdraví ohroženým osobám poskytována ústavní péče vykonávána
lékařem nebo za jeho dozoru školenými pomocnými silami a spočívající ve vyšetřování,
léčení a ošetření. Stát si rovněž vyhradil právo tyto ústavy zřizovat a provozovat.
Jako poslední byl dne 22. prosince 1948 přijat zákon č. 311/1948 Sb.,
o národních dopravních podnicích, kterým byly ke dni jeho vyhlášení znárodněny
nestátní dráhy pro veřejnou přepravu, podniky pro pravidelnou silniční motorovou
a leteckou dopravu a podniky osmi vyjmenovaných plavebních společností. Znárodnění
bylo zákonem definováno tak, že jím stát nabývá vlastnictví k veškerému majetku
znárodněných podniků. Pokud znárodněné podniky náležely akciovým společnostem
nebo společnostem s ručením omezeným, zanikly tyto společnosti bez likvidace ke dni
určenému vyhláškou ministra dopravy.
V rámci druhé etapy znárodnění bylo k 1. listopadu 1948 znárodněno takřka
3.700 podniků, z toho 1.600 průmyslových podniků, 795 podniků potravinářského
průmyslu a asi 1.200 podniků ve stavebnictví.318 Soukromé podnikání zůstalo v menší
části především v podobě řemeslných živností i po realizaci druhé etapy znárodnění
zachováno, v důsledku tlaku komunistického režimu však mělo v budoucích letech
tvořit stále menší a menší část národního hospodářství.319
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2. Případová studie - Spojené sedlecko-vildštejnské kaolinové a hlinné
závody, národní podnik
Těžba kaolinu, jílů a písků představovala v západních Čechách, na Karlovarsku
a Chebsku, v 1. polovině 20. století jeden z tradičních podnikatelských oborů. V období
první republiky byla provozována především společnostmi a podniky, které byly
ve vlastnictví německého obyvatelstva. Podniky zabývající se těžbou kaolinu
a vysokohodnotných žáruvzdorných hlin byly na základě dekretu prezidenta republiky
č. 100/1945 Sb. znárodněny všechny bez ohledu na počet zaměstnanců. Samotnému
znárodnění předcházelo u většiny z nich zavedení národní správy.
Po přechodu majetkových podstat znárodněných podniků na československý stát
bylo nutno řešit jejich hospodářskou organizaci. Jako i v ostatních odvětvích zde tedy
došlo ke vzniku národního podniku. Staly se jím Spojené sedlecko-vildštejnské
kaolinové a hlinné závody, národní podnik, které byly zřízeny vyhláškou ministra
průmyslu ze dne 7. března 1946 č. 997/1946 Ú. l. I, přičemž národní podnik převzal
svěřený majetek zpětně k 1. lednu 1946.
Sídlo nově zřízeného národního podniku bylo umístěno v Karlových Varech.
V jeho čele jakožto statutární orgán stálo představenstvo o devíti členech a se shodným
počtem náhradníků, tedy o maximálním počtu, který v tomto případě umožňovalo
v ustanovení § 4 odst. 2 vládní nařízení č. 6/1946 Sb., kterým se vydává statut
národních podniků průmyslových. Prvním ředitelem se stal Ing. Evžen Stacha320, jenž
byl již 13. června 1945 ministrem průmyslu jmenován národním správcem společnosti
Sedlecké kaolinové závody a.s.321 a dále 21. června 1945 národním správcem
společnosti Kaolina, karlovarský kaolinový průmysl a.s.322 Jako předmět podnikání bylo
320
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určeno vyhledávání, dobývání, doprava a zpracování keramických surovin a jiných
nerostů, nabývání a odbyt tohoto zboží a výkon živnostenských a jiných oprávnění
znárodněných podniků, které vplynuly do národního podniku. Organizačně byl národní
podnik podřízen ústřednímu orgánu pro průmysl stavebních hmot a keramiky, kterými
byly Československé keramické závody, národní podnik.
Do národního podniku Spojené sedlecko-vildštejnské kaolinové a hlinné závody
byly při jeho zřízení zahrnuty v rozsahu jejich znárodnění majetkové podstaty
následujících podniků:
1) Karlovarské kaolinové závody Elektro-Osmosa a. s. (Karlsbader Kaolin-ElektroOsmose A. G.), se sídlem v Sedlci.
Znárodnění tohoto podniku bylo vyhlášeno vyhláškou ministra průmyslu ze dne 27.
prosince 1945 č. 431/1946 Ú. l. I, znárodněn byl na základě ustanovení § 1, odst. 1,
č. 9 dekretu č. 100/1945 Sb. jakožto těžba a ložiska kaolinu.
2) Kaolina, karlovarský kaolinový průmysl a. s. (Kaolina, Karlsbader Kaolinindustrie
A. G.), se sídlem v Sedlci.
Znárodnění tohoto podniku bylo vyhlášeno vyhláškou ministra průmyslu ze dne 27.
prosince 1945 č. 427/1946 Ú. l. I, znárodněn byl na základě ustanovení § 1, odst. 1,
č. 9 dekretu č. 100/1945 Sb. jakožto těžba a ložiska kaolinu.
3) Lorenz-Hutschenreuther,

akciová

společnost

(Porzellanfabrik

Lorenz

Hutschenreuther A. G., Zweigniederlassung Fischern), se sídlem v Rybářích.
Znárodnění tohoto podniku bylo vyhlášeno vyhláškou ministra průmyslu ze dne 27.
prosince 1945 č. 424/1946 Ú. l. I, znárodněn byl na základě ustanovení § 1, odst. 1,
č. 9 dekretu č. 100/1945 Sb. jakožto těžba a ložiska kaolinu.
4) Rahe a Schmidt, kaolínové závody (Rahe und Schmidt, Kaolinwerke), se sídlem
v Sadově u Karlových Varů.
Znárodnění tohoto podniku bylo vyhlášeno vyhláškou ministra průmyslu ze dne 27.
prosince 1945 č. 451/1946 Ú. l. I, znárodněn byl na základě ustanovení § 1, odst. 1,
č. 9 dekretu č. 100/1945 Sb. jakožto těžba kaolinu.
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5) Těžířstvo Markéta, kaolinové a pískové závody (Gewerschaft Margarete,
Kaolinwerke), se sídlem ve Vintířově u Chodova.
Znárodnění tohoto podniku bylo vyhlášeno vyhláškou ministra průmyslu ze dne 27.
prosince 1945 č. 465/1946 Ú. l. I, znárodněn byl na základě ustanovení § 1, odst. 1,
č. 9 dekretu č. 100/1945 Sb. jakožto těžba a ložiska kaolinu.
6) Evžen Ullsperger, těžba hlin (Eugen Ullsperger, Tonwerke), se sídlem v Jimlíkově.
Znárodnění tohoto podniku bylo vyhlášeno vyhláškou ministra průmyslu ze dne 27.
prosince 1945 č. 471/1946 Ú. l. I, znárodněn byl na základě ustanovení § 1, odst. 1,
č. 9 dekretu č. 100/1945 Sb. jakožto těžba a ložiska vysokohodnotných
žáruvzdorných hlin hlubinně těžených.
7) Adolf Gottfried, těžba hlin, se sídlem ve Vonšově.
Znárodnění tohoto podniku bylo vyhlášeno vyhláškou ministra průmyslu ze dne 27.
prosince 1945 č. 419/1946 Ú. l. I, znárodněn byl na základě ustanovení § 1, odst. 1,
č. 9 dekretu č. 100/1945 Sb. jakožto těžba a ložiska vysokohodnotných
žáruvzdorných hlin hlubinně těžených.
8) Wenzel Zuleger, těžba kaolinu, se sídlem v Mnichově u Chodova.
Znárodnění tohoto podniku bylo vyhlášeno vyhláškou ministra průmyslu ze dne 27.
prosince 1945 č. 772/1946 Ú. l. I, znárodněn byl na základě ustanovení § 1, odst. 1,
č. 9 dekretu č. 100/1945 Sb. jakožto výroba kaolinu.
9) Ziegelei u. Chamottefabriken Brüder Komp, Münchhof - Chodau, se sídlem
v Mnichově u Chodova.
Znárodnění tohoto podniku bylo vyhlášeno vyhláškou ministra průmyslu ze dne 27.
prosince 1945 č. 988/1946 Ú. l. I, znárodněn byl na základě ustanovení § 1, odst. 1,
č. 9 dekretu č. 100/1945 Sb. jakožto těžba a ložiska kaolinu.
10) Antonín Krämling, těžba hlin a továrna šamotových výrobků, se sídlem
v Chodově.
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Znárodnění tohoto podniku bylo vyhlášeno vyhláškou ministra průmyslu ze dne 27.
prosince 1945 č. 432/1946 Ú. l. I, znárodněn byl na základě ustanovení § 1, odst. 1,
č. 9 dekretu č. 100/1945 Sb. jakožto těžba a ložiska vysokohodnotných
žáruvzdorných hlin hlubinně těžených.
11) Sedlecké kaolinové závody, a. s. (Zettlitzer Kaolinwerke A. G.), se sídlem v Sedlci.
Majetková podstata tohoto podniku byla do Spojených sedlecko-vildštejnských
kaolinových a hlinných závodů, národního podniku začleněna s výjimkou závodu
v Merklíně a jeho hospodářského příslušenství a dolu Ilsa-Počerny a veškerých
báňských oprávnění a závodů, včetně hospodářského příslušenství, na jejich
základě provozovaných, a to kromě dolu Eleonora s hospodářským příslušenstvím,
který se naopak součástí národního podniku stal.
Jeho znárodnění bylo vyhlášeno vyhláškou ministra průmyslu ze dne 29. listopadu
1945 č. 442/1945 Ú. l. I, znárodněn byl na základě ustanovení § 1, odst. 1, č. 1
dekretu č. 100/1945 Sb. jakožto podnik provozovaný podle obecného horního
zákona, a dále vyhláškou ministra průmyslu ze dne 27. prosince 1945 č. 456/1946
Ú. l. I, a to na základě ustanovení § 1, odst. 1, č. 9 dekretu č. 100/1945 Sb. jakožto
těžba a ložiska kaolinu.
12) Spojené vildštejnsko-novoveské závody na těžbu hlin, akc. spol. (Vereinigte
Wildstein-Neudorfer Tonwerke A. G.), se sídlem v Chebu.
Znárodnění tohoto podniku bylo vyhlášeno vyhláškou ministra průmyslu ze dne 27.
prosince 1945 č. 458/1946 Ú. l. I, znárodněn byl na základě ustanovení § 1, odst. 1,
č. 9 dekretu č. 100/1945 Sb. jakožto těžba a ložiska vysokohodnotných
žáruvzdorných hlin hlubinně těžených.
13) Západočeské hlinné doly Eberle a spol. (Westböhmische Tonwerke Eberle § Co.),
se sídlem v Chebu.
Majetková podstata tohoto podniku byla do Spojených sedlecko-vildštejnských
kaolinových a hlinných závodů, národního podniku začleněna s výjimkou závodů
v Libořicích a Kounově a jejich hospodářského příslušenství.
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Jeho znárodnění bylo vyhlášeno vyhláškou ministra průmyslu ze dne 27. prosince
1945 č. 475/1946 Ú. l. I, znárodněn byl na základě ustanovení § 1, odst. 1, č. 9
dekretu č. 100/1945 Sb. jakožto těžba a ložiska vysokohodnotných žáruvzdorných
hlin hlubinně těžených.
14) Společnost

pro

těžbu

keramických

surovin,

Bří.

Lövové

(Keramische

Rohstoffgesellschaft, Gebrüder Löw), se sídlem v Lesově.
Z majetkové podstaty tohoto podniku byly do Spojených sedlecko-vildštejnských
kaolinových a hlinných závodů, národního podniku začleněny závody na těžbu hlin
a kaolinu v Lesově, Špitově a Sedleci s jejich hospodářským příslušenstvím.
Jeho znárodnění bylo vyhlášeno vyhláškou ministra průmyslu ze dne 27. prosince
1945 č. 462/1946 Ú. l. I, znárodněn byl na základě ustanovení § 1, odst. 1, č. 9
dekretu č. 100/1945 Sb. jakožto těžba a ložiska vysokohodnotných žáruvzdorných
hlin hlubinně těžených. Dodatkem této vyhlášky, který byl vydán vyhláškou
ministra průmyslu ze dne 28. února 1946 č. 984/1946 Ú. l. I, bylo vyhlášeno,
že u tohoto podniku byly splněny předpoklady pro znárodnění i jakožto těžby
a ložisek kaolinu.
15) Concordia, továrna na porcelán (Porzellanfabrik Concordia, Zweigniederlassung
der Melitta-Werke Bentz und Sohn, Minden i. W.), se sídlem v Lesově u Karlových
Varů.
Z majetkové podstaty tohoto podniku byly do Spojených sedlecko-vildštejnských
kaolinových a hlinných závodů, národního podniku začleněny závody na těžbu hlin
a kaolinu v Lesově, Špitově a Sedleci s jejich hospodářským příslušenstvím.
Jeho znárodnění bylo vyhlášeno vyhláškou ministra průmyslu ze dne 29. listopadu
1945 č. 442/1945 Ú. l. I, znárodněn byl na základě ustanovení § 1, odst. 1, č. 1
dekretu č. 100/1945 Sb. jakožto podnik provozovaný podle obecného horního
zákona, dále vyhláškou ministra průmyslu ze dne 27. prosince 1945 č. 411/1946
Ú. l. I, a to na základě ustanovení § 1, odst. 1, č. 9 dekretu č. 100/1945 Sb. jakožto
těžba a ložiska ohnivzdorných hlin hlubinně těžených, což bylo dodatkem, který
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byl vyhlášen vyhláškou ministra průmyslu ze dne 28. února 1946 č. 983/1946
Ú. l. I, dále rozšířeno o těžbu a ložiska kaolinu.
16) Vildštejnská továrna na hliněné a šamotové zboží, akc. spol. (Wildsteiner Ton- und
Schamottenwarenfabrik, A. G.), se sídlem v Chebu.
Z majetkové podstaty tohoto podniku byl do Spojených sedlecko-vildštejnských
kaolinových a hlinných závodů, národního podniku začleněn závod na těžbu hlin
ve Vildštejně s jeho hospodářským příslušenstvím.
Jeho znárodnění bylo vyhlášeno vyhláškou ministra průmyslu ze dne 27. prosince
1945 č. 473/1946 Ú. l. I, znárodněn byl na základě ustanovení § 1, odst. 1, č. 9
dekretu č. 100/1945 Sb. jakožto těžba a ložiska vysokohodnotných žáruvzdorných
hlin hlubinně těžených.
Na Spojené sedlecko-vildštejnské kaolinové a hlinné závody, národní podnik
přešly k 1. lednu 1946 aktiva v odhadované hodnotě asi 300.000.000,- Kčs, z čehož více
jak dvě třetiny tvořila hodnota převzatých nemovitostí, strojů a dalšího továrního
vybavení.323

Hodnota

dosud

nevytěžených

surovin

byla

odhadnuta

asi na 30.000.000,- Kčs. Rozsah převzatého nemovitého majetku byl značný, neboť jen
v rámci majetkové podstaty největšího podniku, a to Sedleckých kaolinových závodů,
a.s., se jednalo o více jak 800 pozemků v celkem 15 katastrálních územích.324
V průběhu let 1947 až 1949 bylo do Spojených sedlecko-vildštejnských
kaolinových a hlinných závodů, národního podniku začleněno i několik konfiskátů,
které dále rozšiřovaly jejich majetkovou základnu. Jednalo se například o podnik Alois
Bräutigam, dobývání hlíny, se sídlem v Novém Sedle, jehož majetková podstata byla
dílčím rámcovým plánem vydaným vyhláškou Osidlovacího úřadu v Praze ze dne
3. února 1948 č. 390/1948 Ú. l. I vyňata z přídělového řízení a následně vyhláškou
ministryně průmyslu ze dne 3. února 1948 č. 391/1948 Ú. l. I začleněna s účinností
323

Státní oblastní archiv v Plzni, fond Keramické a sklářské suroviny, s. p., Karlovy Vary, zahajovací
rozvaha Spojených sedlecko-vildštejnských kaolinových a hlinných závodů, národního podniku
k 1. 1. 1946.
324

Státní oblastní archiv v Plzni, fond Keramické a sklářské suroviny, s. p., Karlovy Vary, výměr
ministerstva stavebnictví o stanovení rozsahu znárodnění ze dne 20. 12. 1954, sp. zn. 734-KPráv.2/Net.1954.
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k 1. lednu 1947 do národního podniku. Dalším příkladem může být podnik Lomnické
těžařstvo Lagea, se sídlem v Sedlci, jehož majetková podstata byla do národního
podniku začleněna vyhláškou ministra průmyslu ze dne 18. srpna 1949 č. 1924/1949
Ú. l. II s účinností k 1. lednu 1949.
Spojené sedlecko-vildštejnské kaolinové a hlinné závody, národní podnik
existovaly v této podobě pouze do 1. ledna 1950. Vyhláškou ministra průmyslu ze dne
9. července 1949 č. 1138/1949 Ú. l. II totiž došlo ke zřízení Vildštejnských hlinných
závodů, národního podniku, který se od původního společného národního podniku
odštěpil a vytvořil samostatnou právnickou osobu. Původní národní podnik pak byl
přejmenován na Sedlecké kaolinové závody, národní podnik.
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Závěr
Znárodnění a konfiskace, ke kterým došlo v Československu v průběhu let 1945
až 1948, představovaly zásadní zásah do majetkových poměrů a v jejich důsledku došlo
k proměně celého národního hospodářství, v němž se oproti předválečnému období
zásadně rozšířil veřejný sektor. Cestu pro tuto zásadní transformaci otevřela především
krize 2. světové války, její myšlenkové kořeny však byly starší a navazovaly na
radikální nálady části společnosti zejména v začátcích první republiky. Politická
rétorika, kterou se zdůvodňovala nutnost provedení pozemkové reformy v roce 1919
a konfiskace zemědělského majetku v roce 1945, ostatně částečně vycházela ze shodné
premisy, a to nutnosti odčinění Bílé hory a likvidace pozemkového vlastnictví šlechty,
přičemž v roce 1945 byla pouze doplněna o německé a maďarské velkostatkáře.
Radikálnější část levice vnímala hospodářský a sociální vývoj v první republice jako
„zradu na dělnictvu“ a ani způsob provádění pozemkové reformy, na nějž měla zásadní
vliv agrární strana, nepovažovala za správný. Situace v osvobozeném Československu
v roce 1945 nabízela možnost k prosazení opatření, která by dala na prvorepublikovou
nedůslednost zapomenout.
V dnešním historickém povědomí často bývají radikální zásahy do vlastnického
práva spojovány až s obdobím po únoru 1948. Jedním z cílů této práce bylo pokusit se
poukázat na to, že tento závěr nemá historickou oporu. Požadavky na znárodnění dolů,
klíčových průmyslových podniků a peněžnictví se objevily v době 2. světové války
v domácím i zahraničním odboji a byly realizovány už v roce 1945. Stalo se tak
bez výraznějšího politického odporu, kdy i nesocialistické strany, tedy lidovci
a na Slovensku Demokratická strana, se k myšlence znárodnění přihlásily, spor tedy byl
veden pouze o jeho rozsah. Edvard Beneš znárodnění uvítal, jak vyplývá z řady jeho
projevů, a neváhal podepsat znárodňovací dekrety pouhých několik dní před první
schůzí obnoveného Národního shromáždění, takže tento zásadní a z historického
hlediska bezprecedentní zásah do majetkových poměrů ani nebyl na parlamentní půdě
meritorně projednán, byť lze důvodně pochybovat, že by to vedlo k jinému výsledku.
Únor roku 1948 z tohoto hlediska představuje pouze vyvrcholení revolučního procesu,
který započal již vyhlášením Košického vládního programu a jehož největší část
proběhla v roce 1945. Tuto skutečnost dokládá i vývoj pozemkového vlastnictví, kdy
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zcela největší zásah do něj představovaly konfiskace v roce 1945, poté následuje revize
pozemkové reformy v roce 1947 a až jako poslední nová pozemková reforma z roku
1948.
Považoval bych za velmi přínosné, pokud by výše naznačený závěr, totiž
že k nejzásadnějšímu zásahu do vlastnických vztahů došlo již v roce 1945 za souhlasu
všech členů Národní fronty, napomohl otevřít diskusi o období třetí republiky, kterou
dle mého názoru postrádáme. Její absence se následně promítá do uvažování
o událostech února roku 1948, který tak může být vnímán jako zásadní zlomová událost
a negace předchozího období, což se minimálně ve vztahu k tématu této práce ukazuje
jako nepravdivé. Tato skutečnost má zjevný právní a politický dopad do dnešní doby,
a to ve vztahu k restitucím. Pokud bychom přistoupili na závěr, že mezi znárodněním
a pozemkovými reformami v letech 1945 až 1948 není zásadnějšího rozdílu a že se
v zásadě jednalo o postupně se prohlubující proces, nedomnívám se, že je stanovení
25. února 1948 jakožto restituční hranice morálně udržitelné.
Celé sledované období bylo poznamenáno postupným oslabováním ochrany
soukromého vlastnictví ve prospěch socialistických tendencí, kdy opakovaně docházelo
k zavádění národních správ do podniků pro údajnou asociálnost jejich majitelů
a faktickému nerespektování soudních rozhodnutí jako v případech podniku Eichler a
syn ve Varnsdorfu nebo pražské továrny Orion. Oslabení ochrany vlastnického práva
však s sebou nese i oslabení právního státu jako takového, což jen usnadnilo krajní
levici převzít v únoru 1948 moc bez toho, aby se setkala s vážnějším odporem.
Zcela zásadní dopady měly konfiskace a znárodnění v pohraničních oblastech
republiky s většinou německého obyvatelstva, znárodnění v některých průmyslových
oborech v západních Čechách se ostatně věnuje i případová studie této práce. Došlo zde
k zásadní přeměně vlastnické struktury a obměně velké části obyvatelstva. Nově
utvořená společnost, které postrádala vztah k historii a tradicím těchto regionů, nekladla
důraz na ochranu kulturního dědictví, což vedlo k devastaci a ztrátě řady památek.
Mnoho vesnic především v horských oblastech pak zcela zaniklo, neboť zájemci z řad
slovanského obyvatelstva o příděl půdy či rodinného domu v těchto místech nebyli.
Likvidace v pohraničí postihla řadu konfiskátů, zejména drobných živností a menších
průmyslových podniků. Jsou-li dnes oblasti Karlovarského a Ústeckého kraje vzhledem
116

k jejich hospodářské a sociální situaci označovány za jedny z nejproblematičtějších
v rámci České republiky, mám za to, že jednu z podstatných příčin tohoto jevu musíme
hledat právě v zásadní proměně těchto oblastí v období po roce 1945.
Právní důsledky znárodnění a konfiskací z let 1945 až 1948 zůstávají s ohledem
na stále probíhající restituční spory relevantním tématem. Pokud by tato práce alespoň
částečně přispěla k poznání procesu přijetí znárodňovacích a konfiskačních právních
předpisů a jejich aplikace, považoval bych to za úspěch.
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Seznam zkratek

ABGB – Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch
Blok – Národní blok pracujícího lidu, měst a venkova
ČNR – Česká národní rada
ČSL – Československá strana lidová
ČSNS – Československá strana národně socialistická
ČSSD – Československá strana sociálně demokratická
DS – Demokratická strana
KSČ – Komunistická strana Československa
KSS – Komunistická strana Slovenska
NSS – Nejvyšší správní soud
SNR – Slovenská národní rada
ÚRO – Ústřední rada odborů
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Dekret prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení
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Zákon č. 142/1947 Sb., o revizi první pozemkové reformy,
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zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel slovenského
národa,
Nařízení SNR č. 50/1945 Sb. n. SNR, o národní správě,
Nařízení SNR č. 100/1945 Sb. n. SNR, o národní správě v peněžních ústavech a
pojišťovnách,
Nařízení SNR č. 104/1945 Sb. n. SNR, o konfiskaci a urychleném rozdělení
zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel slovenského
národa,
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průmyslových,
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potravinářských,
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prezidenta republiky č. 103/1945 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven,
Nařízení vlády č. 106/1947 Sb., o přídělu drobných konfiskovaných živnostenských
podniků,
Nařízení vlády č. 163/1947 Sb., o přídělu konfiskovaných rodinných domků,
Nařízení vlády č. 194/1947 Sb., o soupisu pozemkového majetku pro revizi první
pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách,
Nařízení vlády č. 1/1948 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona o
revizi první pozemkové reformy,
Směrnice ministra vnitra č. 401/1946 Ú. l. I, kterými se upravuje způsob
rozhodování podle § 1, odst. 4, dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o
konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy,
Vyhláška ministra techniky č. 1101/1948 Ú. l. I, jíž se určují druhy podniků, které
se pokládají za podniky podle § 1, odst. 1 a 3 zákona č. 121/1948 Sb., o znárodnění
ve stavebnictví,
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Vyhláška ministra průmyslu č. 997/1946 Ú. l. I, o zřízení Spojených Sedleckovildštejnských závodů.
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Nález NSS ze dne 5. 2. 1947, č. 412/45-6, Boh. A 1540/47,
Nález NSS ze dne 19. 2. 1947, č. 433/45-3, Boh. A 1552/47,
Nález NSS ze dne 28. 2. 1947, č. 298/46-3, Boh. A 1557/47,
Nález NSS ze dne 18. 3. 1947, č. 685/46-2, Boh. A 1572/47,
Nález NSS ze dne 19. 4. 1947, č. 160/46-4, Boh. A 1605/47,
Nález NSS ze dne 12. 6. 1947, č. 399/46-2, Boh. A 1658/47,
Nález NSS ze dne 23. 10. 1947, č. 302/46-7, Boh. A 1729/47,
Nález NSS ze dne 31. 1. 1948, č. 423/46-8, Boh. A 1844/48,
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 1946, sp. zn. R II 61/46, Vážný 102/46,
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 1946, sp. zn. R II 36/46, Vážný
153/46,
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 9. 4. 1947, sp. zn. Rv I 42/47, Vážný 215/47,
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 1947, sp. zn. Rv II 70/47, Vážný
262/47,
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 1947, sp. zn. R I 325/47, Vážný 275/47,
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 1948, sp. zn. R I 20/48, Vážný 477/48.
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Znárodnění a konfiskace v letech 1945 – 1948
Abstrakt
Tématem práce je otázka znárodnění a konfiskací proběhlých v Československu
v letech 1945 až 1948. V úvodních kapitolách se věnuje vymezení pojmů znárodnění a
konfiskace a jejich historicko-právním souvislostem. Bližší pozornost je věnována
prvorepublikové pozemkové reformě, která má s vývojem po roce 1945 blízkou
souvislost.
Následuje pojednání o politických a národohospodářských koncepcích, které vznikaly
za 2. světové války v rámci domácího i zahraničního odboje a v nichž zaznívaly
požadavky na zásadní hospodářskou transformaci Československa. Diskutovány jsou
postoje Edvarda Beneše a rovněž jednání moskevského a londýnského exilu o
budoucím Košickém vládním programu.
Další kapitoly se zaobírají znárodněním a konfiskacemi v roce 1945, kdy je pojednáno o
jednotlivých znárodňovacích a konfiskačních dekretech, procesu jejich vzniku
s přihlédnutím zejména k jednáním na schůzích vlády a rovněž je věnována pozornost
institutu národní správy, který k nim měl velmi blízký vztah.
V období let 1946 až 1947 je pojednáno o revizi prvorepublikové pozemkové reformy a
dalších opatřeních ve vztahu k pozemkovému vlastnictví, sporům o způsob naložení
s průmyslovými konfiskáty, tedy konfiskovanými podniky menší a střední velikost.
Jedna kapitola je věnována převzetí majetku hlubocké větve rodu Schwarzenbergů.
Závěrečné kapitoly popisují vývoj v roce 1948, kdy došlo k uzákonění nové pozemkové
reformy a druhé etapy znárodnění, přičemž pozornost je věnována jejímu legislativnímu
provedení spočívajícímu částečně v novelizaci znárodňovacích dekretů z roku 1945 a
částečně v přijetí samostatných zákonů o znárodnění v dalších hospodářských oborech.
Zvláštní část práce tvoří krátká případová studie, která se zabývá znárodněním těžby
kaolinu na Karlovarsku a začleněním znárodněných majetkových podstat do nově
zřízeného národního podniku Spojené sedlecko-vildštejnské kaolinové a hlinné závody.

Klíčová slova: Československo, znárodnění, konfiskace, vlastnictví
128

Nationalization and confiscation in 1945 – 1948
Abstract
The main subjects of this thesis are nationalization and confiscation that took place in
Czechoslovakia between 1945 and 1948. In the introductory chapters it deals with the
definition of the concepts of nationalization and confiscation and their historical
context. Closer attention is paid to the land reform of the First Czechoslovak Republic.
The following is a description of political and economic concepts that emerged during
World War II in both domestic and foreign resistence movements and in which the
demands for a fundamental economic transformation of Czechoslovakia were stressed.
The opinions of Edvard Beneš and the negotiations between Moscow and London exile
politicians on the future Košice government program are also discussed.
The following chapters deal with nationalization and confiscation in 1945, individual
decrees on nationalization and confiscation are discussed, the process of their adoption,
taking into account especially the government meetings. Institute of national
administration, which had a very close connection to nationalization and confiscation, is
delineated as well.
In the period from 1946 to 1947, the main focus is on revision of the land reform of the
First Czechoslovak Republic and other measures concerning land ownership and also on
discussions about settlement of small and medium-sized confiscated industrial
enterprises. One chapter is devoted to Lex Schwarzenberg and the takeover of
Schwarzenbergs former manor.
The final chapters describe the development in 1948, when the new land reform and the
second stage of nationalization were enacted, paying attention to the legislative
implementation consisting partly in amending the 1945 decrees on nationalization and
partly in adopting separate laws on nationalization in other economic fields.
The final part of the thesis consists of a short case study, which deals with the
nationalization of kaolin mining industry in Karlovy Vary Region and the integration of
nationalized assets into the newly established United Sedlec-Vildštejn Kaolin and Clay
Mines, National Corporation.
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