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ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je podat ucelený přehled o vývoji  

vlastnických vztahů k půdě na území České republiky s přihlédnutím 

k současnému stavu pozemkového vlastnictví . Jedná se o problematiku 

stále velice aktuální a také velmi komplikovanou, vždyť pozemkové 

vlastnictví  na území ČR prošlo v průběhu téměř celého minulého století  

dynamickým vývojem, v němž se uskutečnilo mnoho radikálních změn, 

a to nejen ve vlastnickém právu, ale i v držbě a užívání půdy jako 

takové. Proces samotných změn započal téměř ihned po vzniku ČSR 

v roce 1918, kdy nastal  čas vyřešit problémy v pozemkových vztazích. 

Podstatou těchto problémů byl hlavně nedostatek půdy na trhu, protože 

většina pozemkového majetku patři la šlechtě,  která neměla potřebu 

s půdou obchodovat.  Přerozdělování půdy pokračovalo v mnohem větším 

rozsahu a z jiných důvodů i  po druhé světové válce. Byl zkonfiskován 

majetek Němců, Maďarů, kolaborantů a zrádců a došlo ke zpřísnění 

podmínek záboru půdy pro účely pozemkové reformy. Po únoru 1948 

nastala z důvodů změněných společenských a poli tických poměrů změna 

pozemkové politiky.  Byla založena na oslabování soukromého 

pozemkového vlastnictví a soustřeďování půdy do rukou státu. Naprosto 

odlišný vývoj nastal  až po roce 1989, kdy byl zahájen proces privatizace 

státní půdy a také významný proces restitucí podle tzv.restitučních 

předpisů (ten byl již ve větší míře dokončen). Výše popsaný proces změn 

ve vlastnictví pozemků je pro účely této diplomové práce rozdělen 

do sedmi základních částí  s tím, že nejprve jsou osvětlena specifika 

pozemkového vlastnictví , poté je přikročeno k vlastnímu vývoji změn 

pozemkového vlastnictví a v poslední části se diplomová práce zabývá 

rozborem současného stavu pozemkového vlastnictví. 

Stejně tak jako se vyvíjely vlastnické vztahy k pozemkům v čase,  

vyvíjel a měnil se i název dnešní ČR v závislosti na společenských 
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a politických poměrech. Pokud bude v této práci  používáno jiného názvu 

pro dnešní území ČR, je tak činěno vždy v souvislosti  s výkladem 

konkrétní  etapy vývoje pozemkového vlastnictví. 

Je třeba upozornit  na to, že právní předpisy uváděné v této 

diplomové práci jsou zákony a jiné předpisy, které byly za dobu 

své existence změněny a mnohé z nich byly již zrušeny. U právních 

předpisů,  které jsou stále v platnosti,  se vychází ze stavu ke dni 12. 

února 2009. Pokud bude uváděn platný právní předpis v jiném 

než aktuálně platném znění, bude na to vždy upozorněno. 

I když, jak napovídá samotný název diplomové práce, má být 

na následujících stránkách pojednáno o „půdě“a vývoji  vlastnického 

práva k ní,  je v této souvislosti  používán pojem „pozemek“. Není  

to proto, že by se jednalo o dva zaměnitelné pojmy. Jak se můžeme 

dočíst v odborné li teratuře, zatímco pojmem půda1 je označován zemský 

povrch, se kterým právo spojuje i hmotný substrát Země, pojmem 

pozemek je označována individualizovaná část zemského povrchu. 

Bez toho, aniž by byla vymezena určitá část  půdy, nelze hovořit  

o subjektivních právech a povinnostech vlastníků půdy a to je důvodem, 

proč je v textu diplomové práce používán pojem pozemek. Pouze pokud 

se půda rozdělí na konkretizované celky, tedy pozemky, je považována 

za věc a tím i objekt vlastnického práva. 

K vypracování této diplomové práce byly použity zejména 

následující metody: logická, historická a jazyková. 

K výše uvedenému je nutno podotknout, že není záměrem této 

diplomové práce podat komplexní přehled o oblasti pozemkového 

vlastnictví , a to vzhledem ke komplikovanosti a obsáhlosti této 

problematiky. Její snahou je především podat srozumitelný výklad 

o vybraném tématu, a to s pomocí odborné literatury a judikatury.  

                                                 
1 Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. vydání, Eva Rozkotová – IFEC, Praha, 2007, str. 7 
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1. PŮDA JAKO ZVLÁŠTNÍ OBJEKT POZEMKOVÝCH 

VZTAHŮ 

Pro pozemkové vztahy je charakteristické, že jejich objektem 

je půda, která tyto vztahy ovlivňuje svými specifickými vlastnostmi. 

Za pozemkový vztah však nelze považovat každý společenský vztah, 

který se týká půdy. Pozemkovým vztahem můžeme označit pouze takový 

vztah, který se týká půdy jako podmínky výrobní a jiné společenské 

činnosti , a kde půda vystupuje jako zvláštní předmět ekonomického 

a jiného společenského využívání a také jako základ a součást  přírodního 

bohatství. Mezi takovéto vztahy patří především vztahy vlastnické 

a užívací a není důležité, zda je při nich půda využívána k výrobní nebo 

jiné společenské činnosti .2 

1.1. Specifické vlastnosti půdy 

Půda (zemský povrch a jeho jednotlivé části  – pozemek, parcela) 

je v pozemkovém právu považována za zvláštní objekt společenských 

vztahů, tzn. že svými specifickými vlastnostmi odůvodňuje nutnost  

zvláštní právní úpravy společenských vztahů vyplývajících 

z pozemkového vlastnictví. Její druhá složka, tedy hmotný substrát 

Země, je svými užitnými vlastnostmi určující pro životní prostředí. Půda, 

jakožto zemský povrch a současně i hmotný substrát  Země, plní mnoho 

rozličných ekologických a ekonomických funkcí: 

a)  Půda je nepostradatelná v životě lidské společnosti. Plní hlavní 

ekonomické funkce, ke kterým patří  to,  že je např. rezervoárem 

užitných hodnot, hlavně nerostů a vody, stanovištěm pro veškerou 

výrobní i nevýrobní lidskou činnost  a hlavním výrobním 

prostředkem v zemědělství a lesnictví. Dále je jednou 

ze základních složek životního prostředí a tím plní i  ekologickou 

funkci. 

                                                 
2 Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. vydání, Eva Rozkotová – IFEC, Praha, 2007, str. 15 - 16 
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b)  Půda a její jednotl ivé části  mají polyfunkční charakter a mohou 

tak snadno měnit způsob svého využití nebo mohou sloužit k více 

účelům najednou, např. k účelu zemědělskému a zároveň účelu 

honebnímu. 

c)  Celková rozloha půdy je omezená, půda je nerozmnožitelná 

a nenahraditelná. Současná rozvinutá společnost sice vytváří  

podmínky pro její intenzivnější exploataci, ale území, na kterém 

člověk může uspokojovat své potřeby,  je již jednou provždy 

vytvořeno. Není možné „vyrobit“ novou půdu. 

d)  Užíváním půdy se její rozloha sice nezmenšuje, půda se nedá 

spotřebovat, její  stále intenzivnější využívání však mnohdy mění 

její užitné vlastnosti . Stále aktuálnějším problémem se tak stává 

např.  vyčerpávání zdrojů vody, vytěžování lesů atd. 

e)  Půda je produktem přírody a nikoli lidské činnosti. Nemá tedy 

směnnou hodnotu a její cena se tak neodvíjí od výrobních nákladů 

vynaložených na její  pořízení, ale od investic do půdy vložených, 

jako jsou např. investice na osetí  a osázení půdy. Ani cenou však 

nelze vyjádřit nepostradatelnost půdy pro život lidské společnosti.  

Proto je půda označována jako jeden ze základů veškerého 

bohatství. 

Jednou ze speciálních vlastností půdy je její možnost dělení 

vertikálního a horizontálního. Vertikální dělení půdy spočívá v dělení 

a slučování pozemků, je v praxi běžným jevem a důvody pro něj jsou 

různé. Rozlišuje se fyzické (faktické) a právní dělení a slučování 

pozemku.3 Horizontální dělení půdy umožňuje dělení pozemku 

nad i pod zemským povrchem. Toto dělení existuje zatím spíše 

v teoretické rovině.4 

                                                 
3 Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. vydání, Eva Rozkotová – IFEC, Praha, 2007, str. 39 
4 V současné právní úpravě toto dělení reprezentují ložiska tzv. vyhrazených nerostů, která jsou podle 
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně nerostného bohatství ve vlastnictví České republiky. Naopak pro ložiska 
nevyhrazených nerostů platí, že jsou součástí pozemku, tzn. že vlastnické právo k nim náleží vlastníkovi 
pozemku (§ 3 odst. 1, 2, § 5, § 7). 
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1.2. Zvláštnosti pozemkového vlastnictví 

Jestliže hovoříme o pozemkovém vlastnictví,5 je třeba v této 

souvislosti rozlišovat mezi vlastnictvím jako ekonomickou kategorií  

a vlastnictvím v právním smyslu, které označujeme jako vlastnické 

právo.6 Stejně jako vlastnické právo vůbec, je možné i  pozemkové 

vlastnictví rozlišovat7 v objektivním a subjektivním smyslu. Pozemkové 

vlastnictví v objektivním smyslu zahrnuje soubor právních norem, které 

upravují oprávnění pozemkového vlastníka, tedy subjektivní vlastnické 

právo. 

Obsah subjektivního práva pozemkového vlastnictví je tvořen 

jednak souborem dílčích práv (oprávnění), která jsou vzájemně 

propojená, jednak souborem povinností.  Mezi oprávnění patří předmět 

vlastnického práva držet (ius possidendi); užívat (ius utendi); požívat,  

tzn. brát z věci plody nebo jiné užitky (ius fruendi); podle svého uvážení 

s předmětem vlastnického práva nakládat (ius disponendi),  hlavně ho 

úplatně či bezúplatně zcizit (ius alienandi),  a t ím ho převést na jinou 

osobu. Uvedený výčet jednotlivých dílčích oprávnění ale není úplný a 

uzavřený. Pokud v tom vlastníkovi nebrání zákon, má zejména i  právo 

své věci neužívat (ius non utendi), právo věc měnit a zničit (ius 

abutendi), ale také právo věc opustit  (ius dereliquendi). Je nutné 

podotknout, že právo věc neužívat  je podřazováno pod právo věc užívat a 

právo věc měnit,  zničit,  opustit  je podřazováno pod právo s věcí 

nakládat. Dalším právem, které je vlastníkovi přiznáno, je právo na 

ochranu proti  tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně 

                                                 
5 Literatura definuje tento pojem v objektivním smyslu jako „soubor právních norem, upravujících 
oprávnění pozemkového vlastníka, která představují subjektivní vlastnické právo“. Blíže v Drobník, J.: 
Základy pozemkového práva, 2. vydání, Eva Rozkotová – IFEC, Praha, 2007, str. 38 
6 Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. vydání, Eva Rozkotová – IFEC, Praha, 2007, str. 37 
7 Viz Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné 1, Díl první, Obecná část; Díl 
druhý, Věcná práva, 4. aktualizované a doplněné vydání, ASPI, Praha, 2005, str. 316: „V nově 
připravovaném občanském zákoníku se navrhuje rozlišovat vlastnické právo v objektivním smyslu, 
vlastnické právo v subjektivním smyslu a vlastnictví jako předmět vlastnického práva v subjektivním 
smyslu.“ 



 6 

zasahuje.  K výše uvedeným oprávněním nutno říci, že jejich konkrétní  

obsah a rozsah je ovlivněn specifickými vlastnostmi půdy. 

Oprávnění vlastníka pozemek držet je předpokladem k výkonu 

ostatních oprávnění.8 Zvláštnosti půdy asi nejvíce ovlivňují  oprávnění 

vlastníka pozemek užívat.  Pozemek totiž  nelze spotřebovat nebo zničit,  

protože je věčný. Je také možné užívat nejenom samotný povrch 

pozemku, ale i prostor nad ním a pod ním. S tím souvisí i  právo 

přivlastňovat si  plody a porosty,  které na pozemku vzejdou, tedy 

oprávnění věc požívat. Stejně tak je možné přivlastňovat si i  hmotný 

substrát Země (pokud se nejedná o ložiska vyhrazených nerostů). 

S oprávněním užívat pozemek souvisí, více než s jinými 

oprávněními, povinnosti vlastníka pozemku. Ačkoli je vlastník z titulu 

vlastnického práva oprávněn užívat  pozemek a realizovat tak své zájmy 

a potřeby, musí při změně účelu užívání pozemku vždy přihlížet  

k zájmům ostatních vlastníků a hlavně také k zájmu veřejnému. Vlastník 

je tak omezen ve svobodné volbě využití pozemku.9 Vedle tohoto tzv. 

vnitřního (pojmového) omezení, který vyplývá přímo z pojmu vlastnictví 

existují ještě tzv.  vnější  (ad hoc) omezení, která si  vlastník ukládá sám 

nebo mu je ukládá soud, správní úřad nebo v některých případech zákon. 

Příkladem omezení vlastnického práva ze zákona10 může být např. zákaz 

imisí a tzv. zákonná věcná břemena. Lze shrnout, že omezení vlastnictví  

spočívá většinou v povinnosti vlastníka něco nekonat,  tj .  něco 

                                                 
8 Ochrana držby pozemku je zakotvena v ustanovení § 126 občanského zákoníku s tím, že toto ustanovení 
nechrání pouze vlastníka pozemku, ale i toho, kdo pozemek fakticky ovládá. Je totiž možné, aby 
vlastníkem pozemku byla osoba odlišná od držitele pozemku (např. nájemce, vypůjčitel...). Ustanovení 
§ 129 až 131 občanského zákoníku potom upravuje ochranu držitele proti třetím osobám, ale i proti 
vlastníkovi samotnému. 
9 Základem pro omezování vlastnického práva jako takového je čl. 11 odst. 3 Listiny, který ve své větě 
první stanoví: „Vlastnictví zavazuje.“ I když není legislativní vyjádření této zásady na první pohled jasné 
a v odborné literatuře se objevují různé názory, tato diplomová práce vychází z názoru, že zásada 
„Vlastnictví zavazuje“ je jedním z hlavních principů vlastnického práva, který je blíže konkretizován 
větou druhou a třetí čl. 11 odst. 3 Listiny. Tyto věty dále upřesňují zájmy a hodnoty, které nesmí být 
výkonem vlastnického práva poškozeny nad míru stanovenou zákonem a zároveň zakazují takový výkon 
vlastnického práva, který by byl v rozporu se zákonem nebo který by znamenal újmu na právech druhých. 
10 I lesní zákon č. 289/1995 Sb.ve svém ustanovení § 11a 13 ukládá povinnosti vlastníkovi lesa, které jsou 
nezbytné pro zachování lesa a pro jeho ochranu před škodlivými vlivy. 



 7 

opomenout (omittere), nebo strpěti (pati), výjimečně v povinnosti  

vlastníka něco konat.  V porovnání se stejným oprávněním vlastníka 

k jiným věcem, je oprávnění vlastníka užívat pozemek mnohem více 

omezováno. Důvodem těchto omezení je zajistit  efektivní a koordinované 

využití pozemků.11 

V souladu se zásadou smluvní autonomie, vystupuje do popředí 

oprávnění s předmětem vlastnického práva nakládat (disponovat). Toto 

oprávnění umožňuje vlastníkovi v souladu s jeho zájmy a potřebami 

svobodně realizovat hospodářské hodnoty věci  jiným využíváním 

než pro vlastní spotřebu.12 Zejména u zemědělské půdy je častým jevem, 

že nakládání s užívacím oprávněním k půdě vykonává osoba odlišná 

od vlastníka, protože pro mnoho vlastníků je mnohem výhodnější  

a pohodlnější  přenechat svou půdu do užívání někomu jinému a obdržet  

za to pozemkovou rentu neboli nájemné. Toto popsané oprávnění  

realizuje vlastník pozemku prostřednictvím právních úkonů, ať už jde 

o jednostranné nebo dvoustranné právní úkony. Jde o projev svobodné 

vůle:13 

a)  převést své vlastnické právo k pozemku na jinou osobu, tj .  

pozemek zcizit 

b)  přenechat své užívací oprávnění k pozemku jiné osobě, 

aniž by přestal být  jeho vlastníkem (např.  nájemní vztah) 

c)  odkázat pozemek závětí j iné osobě 

d)  zřídit k pozemku věcné břemeno, zástavní právo nebo předkupní 

právo jako věcná práva, anebo se zavázat, že na svém pozemku 

bude něco trpět , něčeho se zdrží nebo že bude něco konat 

Velký vliv na nakládání s  pozemkem jako objektem pozemkového 

vlastnictví mohou mít různé součásti a příslušenství pozemku, a to bez 

                                                 
11 Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. vydání, Eva Rozkotová – IFEC, Praha, 2007, str. 41 
12 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné 1, Díl první, Obecná část; Díl 
druhý, Věcná práva, 4. aktualizované a doplněné vydání, ASPI, Praha, 2005, str. 336 
13 Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. vydání, Eva Rozkotová – IFEC, Praha, 2007, str. 42 
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ohledu na to, zda vznikly lidskou činností nebo jsou přírodního původu. 

Někdy je v praktickém životě velkým problémem rozliši t,14 co lze 

považovat za příslušenství  věci  (které je samostatnou věcí  v právním 

smyslu) a co za součást věci  (která není samostatnou věcí  v právním 

smyslu).15 Je velmi důležité rozlišovat tyto pojmy zejména proto, 

aby bylo jasné, která věc bude při nakládání s pozemkem, který je věcí  

hlavní, následovat jeho osud, a které z věcí se toto nakládání nebude 

týkat (pokud to nebude výslovně dohodnuto).  Součástí  pozemku jsou 

porosty, a to jak porosty dočasné, tak porosty trvalé (keře a stromy) 

a neoddělené plody. Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

vztahů půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen „zákon o půdě“),  

který se vztahuje na pozemky náležící do zemědělského půdního fondu 

a pozemky určené k plnění funkcí lesa, řeší otázku, kdo je vlastníkem 

porostů vzešlých na pozemku. Je to vlastník pozemku. Zároveň však 

zákon o půdě připouští, aby u pozemků daných smluvně do užívání byl 

vlastníkem jiných než trvalých porostů uživatel , pokud se s vlastníkem 

nedohodne jinak (§ 2 odst. 2). Součástí pozemku však dle platné právní 

úpravy16 nejsou stavby. Stavba je tedy samostatnou věcí17 v právním 

                                                 
14 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. ledna 2004, sp. zn. 22 Cdo 1964/2003: 
„Příslušenství věci a její součást spolu úzce souvisí a v některých případech činí určení, kdy jde o 
příslušenství a kdy součást věci, potíže; v takových případech je třeba vzít do úvahy všechny okolnosti 
věci. Příslušenství pak nepřechází bez dalšího na nabyvatele věci hlavní.“ 
Pro zajímavost lze srovnat s rozhodnutím Nejvyššího soudu ČSR ze dne 26. července 1925, sp. zn. Rv I 
1233/25: „Příslušenstvím nemovitosti jest každá věc, uvedená s ní v takové zevní spojení, které svědčí, že 
věc určena jest sloužiti k její trvalé potřebě; je-li věc v tomto smyslu příslušenstvím nemovitosti, neplatí 
výhrada cizího vlastnictví na něm, leda že by poznamenána byla v knize pozemkové, což však přípustno 
jest jen při strojích. Ustanovení §u 297 a) obč. zák. jest změněn požadavek §u 294 obč. zák., aby vlastník 
věc za příslušenství určil; stačí zevní spojení, ukazující na povahu příslušenství.“ 
15 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné 1, Díl první, Obecná část; Díl 
druhý, Věcná práva, 4. aktualizované a doplněné vydání, ASPI, Praha, 2005, str. 278, 281 - 282 
16 Zásada superficies solo cedit přestala v českém právním řádu platit od 1.1.1950, kdy nabyl účinnosti 
tzv. střední občanský zákoník z roku 1950. 
17 Osnova navrhovaného občanského zákoníku se vrací k evropskému standardu opřenému o superficiální 
zásadu. Navrhuje se tedy stanovit, že nemovité věci jsou pozemky, práva spojená s vlastnictvím nemovité 
věci a práva, jež zákon za nemovité věci prohlásí. Bude-li návrh navrhovaného občanského zákoníku 
schválen, přestanou být stavby, které jsou dnes nemovitostmi, zvláštními nemovitými věcmi a stanou se 
součástí pozemku. Jen o podzemních stavbách se navrhuje stanovit, že mají-li samostatné účelové určení 
(např. metro), jsou zvláštními nemovitými věcmi; jinak mají být podzemní stavby, jsou-li zřízeny jako 
součást určitého pozemku (např. sklep), součástí tohoto pozemku, i když zasahují také pod jiný pozemek. 
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smyslu, a jako taková může být předmětem vlastnického práva. Je tedy 

možné, aby vlastníkem stavby na konkrétním pozemku byla osoba 

odlišná od vlastníka tohoto pozemku. Tato zásada činí v praxi mnohdy 

velké obtíže a je potom na uvážení soudu, jak v konkrétním případě 

rozhodne.18 

                                                 
18 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. listopadu 2004, sp. zn. 22 Cdo 2344/2004: 
„V některých mezních případech nelze stanovit jednoznačné hledisko pro určení, kdy půjde o samostatnou 
věc, a kdy o součást pozemku. Bude vždy třeba zvažovat, zda stavba může být samostatným předmětem 
práv a povinností, a to s přihlédnutím ke všem okolnostem věci, zejména k tomu, zda podle zvyklostí v 
právním styku je účelné, aby stavba jako samostatná věc byla předmětem právních vztahů (např. koupě a 
prodeje, nájmu apod.) a také k jejímu stavebnímu provedení. Významným hlediskem je, zda lze vymezit, 
kde končí pozemek a kde začíná stavba; pokud takové vymezení možné není, půjde zpravidla o součást 
pozemku. Z uvedeného právního názoru je zřejmé, že posouzení toho, zda hráz rybníka je v daném 
případě samostatným objektem právních vztahů nebo součástí pozemku záleží na individuálním posouzení 
každé konkrétní věci a je tu (též v důsledku nejasné právní úpravy a opuštění zásady „superficies solo 
cedit“) široký prostor pro uvážení soudu. Při tomto posouzení jde vždy o jedinečný případ.“ 
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2. PRVNÍ POZEMKOVÁ REFORMA V LETECH 1918 – 

1935 

„…československá revoluce stojí na třech pilířích, jimiž 

byly státní převrat, pozemková reforma a přijetí ústavy.“ 

Ferdinand Peroutka 

2.1. Příčiny první pozemkové reformy, její příprava 

Prostředkem k výrazným zásahům do pozemkového vlastnictví  

se v poválečné Evropě staly pozemkové reformy, jako mimoekonomické 

zásahy do vlastnické struktury zemědělství.  V různých podobách 

se uskutečnily ve dvaadvaceti státech Evropy (jednalo se asi o 90% 

evropského teritoria). Přes mnohé odlišnosti měly tyto reformy jeden 

společný cíl,  a to oslabit velké pozemkové vlastníky a posílit  ty malé 

a střední. V případě československé reformy se jednalo o vítané a takřka 

celospolečensky podporované řešení,  protože držba půdy byla i po roce 

1918 stále pozůstatkem feudálních časů. Téměř polovina všech 

hospodářství měla rozlohu do 2 ha. Takovéto hospodářství nemohlo 

mnohdy uživit  rodinu. Existovala i  hospodářství o rozloze do 0,5 ha půdy 

(tzv. trpasličí). Do sféry skutečných hospodářství se dostáváme 

až v rozmezí 2 – 5 ha, kterých byla v českých zemích zhruba čtvrtina. 

Důvodem tohoto stavu bylo to, že České země patřily do typu zemí 

latifundistických. Za latifundia byly považovány celé soubory 

velkostatků, které z majetkového hlediska tvořily jedno hospodářství.19 

Podíl latifundistů činil téměř jednu třetinu veškeré půdy.20 Majiteli 

latifundií byli hlavně aristokraté, tedy šlechta, jejíž pozemky byly 

udržovány pohromadě insti tutem tzv. fideikomisu neboli svěřenectví  

(viz Příloha č. 1). Institut rodinného fideikomisu zaručoval, 

                                                 
19 Viz Kárník, Z.: České země v éře první republiky (1918 – 1938), Díl I. - Vznik, budování a zlatá léta 
republiky (1918 – 1929), 1. vydání, Nakladatelství Libri, Praha, 2003, str. 448 
20 V Čechách náleželo 38% půdy velkostatkářům, z části církevním, a z toho 20% půdy vlastnilo jen 38 
latifundistů. 
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že pozemkový majetek přejde na následníky vlastníka jako nezcizitelný 

a neděli telný celek.21 Mezi významná latifundia patřil  dále císařský 

majetek (majetek pána císařského domu a habsburských arcivévodů). 

Bylo zřejmé, že v případě rozpadu monarchie přejde její majetek 

na nástupnický stát.  Posledním významným latifundistou byla katolická 

církev (tzv. mrtvá ruka), která byla největším latifundistou v Českých 

zemích.22 Protože nebylo vůbec možné rozprodávat nebo jinak dělit její 

majetek, uplatňování absolutního monopolu na půdu tu bylo ještě 

striktnější  než u monarchie.  Koncentrace vlastnictví půdy a jeho 

vázanost tak vůbec neumožňovaly svobodný pohyb půdy a ztěžovaly 

vytváření moderních produktivních hospodářství. 

Pád habsburské monarchie byl posledním impulsem23 k tomu, 

aby se dala do pohybu palčivá problematika „hladu po půdě“. Krátce 

před vznikem ČSR nastínil v tzv.Washingtonské deklaraci24 ze dne 

18. října 1918 T. G. Masaryk program samostatného československého 

státu a základní zásady ústavy československého národa. V textu 

dokumentu stálo: „Československý národ provede dalekosáhlé sociální  

a hospodářské reformy; velkostatky budou vyvlastněny pro domácí 

kolonizaci, výsady šlechtické25 budou zrušeny.“  V této souvislosti 

je nutné si uvědomit, o jak zásadní a razantní zásah do soukromého 

vlastnictví v meziválečném Československu vlastně hovoříme. Týkal 

se téměř třetiny půdy a časově vyplnil celé období První republiky. 

Po bělohorských konfiskacích se jednalo o největší  zásah do 

                                                 
21 V rámci „recepce“ na základě zákona č. 11/1918 Sb. z. a n. převzala ustanovení o fideikomisu i 
Československá republika a k jeho zrušení došlo až zákonem č. 179/1924 Sb. Z. a n., o zrušení 
svěřenectví. 
22 Církev ke stavu v roce 1902 vlastnila asi 380 000 ha půdy. 
23 První zmínku o rozparcelování latifundií v blízké budoucnosti obsahoval projev Františka Udržala 
v rozpočtovém výboru říšské rady již 12. prosince 1917. Další, kdo o pozemkové reformě hovořil, byl Jan 
Auerhan, statistik a pozdější přednosta československého Státního úřadu statistického. Ten žádal o 
znárodnění lesů a vyvlastnění velkostatků, na kterých nehospodaří sám majitel. 
24 Viz Grónský, J., Hřebejk, J.: Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa, Díl I. (1918 – 1945), 2. 
vydání, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2004, str. 19 
25 Zákon č. 61/1918 sb. z. a n., jímž zrušují se šlechtictví, řády a tituly, byl vydán a nabyl účinnosti dne 
10. prosince 1918. 
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pozemkového vlastnictví  a není náhodou, že argumentace odčiňováním 

Bílé hory byla vděčným tématem. 

Heslo o odčinění Bíle hory podněcovalo národ. Psalo se 

o „třistaleté porobě, která právě skončila“.  J iž Masarykovo 

memorandum z května roku 1915 hovoří  o „zvláštním postavení českých 

velkostatkářů (šlechty)“,  neboť jsou většinou „rakouského smýšlení“.26 

K tématu „odčiňování“ je nutno podotknout, že bylo značně 

ideologizováno a zpolitizováno,27 hodilo se však pro účely pozemkové 

reformy. Bylo všeobecně známo, že šlechtický velkostatek je převážně 

německý a novému státu rozhodně nepřeje. Není proto překvapením, 

že jedním z prvních zákonů, který byl Národním výborem vydán28 

a odstartoval tak pozemkovou reformu, byl zákon č. 32/1918 Sb. z. a n.,  

o obstavení velkostatků, který ve svém ustanovení § 1 zakazoval pod 

sankcí neplatnosti  každé zcizení mezi živými, jakož i  zastavení a reálné 

zatížení smluvní i exekuční statků zapsaných do desek zemských bez 

svolení úřadů pro správu zemědělskou. Zákon se týkal i  smluv 

datovaných před platností zákona a proto by určitě byla na místě diskuze 

o retroaktivitě tohoto zákona. Zákon vůbec nehovořil o výměře půdy,  

takže obstaven byl veškerý pozemkový majetek šlechty nebo církve. 

Z jeho textu je patrné, že předmětem úpravy nebyla půda nezapsaná v 

zemských deskách,29 ta tedy zůstala volná. Důvod pro tak rychlou 
                                                 
26 Viz Kárník, Z.: České země v éře první republiky (1918 – 1938), Díl I., Vznik, budování a zlatá léta 
republiky (1918 – 1929), 1. vydání, Nakladatelství Libri, Praha, 2003, str. 479 - 480 
27 Např. historik Jan Pekař byl jedním z těch, kteří se snažili logickými argumenty vyvrátit „schéma Bílé 
hory“. Pekař vyzdvihoval kladnou funkci šlechty v našich dějinách. Za své postoje si vysloužil trvalou 
nepřízeň socialistů, ale i agrárníků. Srov. Kárník, Z.: České země v éře první republiky (1918 – 1938), Díl 
I., Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918 – 1929), 1. vydání, Nakladatelství Libri, Praha, 2003, str. 
470 
28 Zákon č. 32/1918 Sb. Z. a n., o obstavení velkostatků byl vydán již 9. listopadu 1918, tedy ještě před 
tím, než byla vydána prozatímní ústava ČSR, a nabýval činnosti dnem vyhlášení. 
29 Zpočátku byla evidence nemovitostí na našem území zajišťována prostřednictvím soustavy veřejných 
knih. Do této soustavy patřily gruntovní knihy, železniční knihy a zemské desky. Institut zemských desek 
pocházel přibližně z druhé poloviny 13. století a byl vůbec první evidencí nemovitostí na našem území. 
Zemské desky obsahovaly zápisy o dispozicích s majetkem ve vlastnictví šlechty. Byly vedeny 
příslušnými soudy samostatně pro každou zemi. Později evidenční úlohu plnily pozemkové knihy, které 
byly konstituovány zákonem č. 95/1871 ř. z., o zavedení obecného zákona o pozemkových knihách. 
Pozemkové knihy vedly soudy a jejich vedením byl sledován účel majetkoprávní. Od 1. ledna 1951 měly 
zápisy do pozemkových knih pouze deklaratorní a informativní povahu, protože k převodu nemovitosti 
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legislativní práci byl jasný. Byly to obavy z toho, aby šlechta nezačala 

rozprodávat své velkostatky příbuzným a jiným nastrčeným osobám a 

nechtěla se tak vyhnout pozemkové reformě nebo alespoň zmírnit  její  

dopad na svůj majetek. 

Na konkrétní podobu reformy se názory lišily a bez pří lišného 

přehánění lze říci,  že agrární  otázka výrazně ovlivňovala celé 

prvorepublikové dění. Jediné, na čem se politici dokázali shodnout, byla 

otázka konfiskace velkostatků panovnického rodu. Panoval jednotný 

názor,  že panovnické velkostatky musí být zkonfiskovány,  a to jako 

kompenzace za převzatou část  státních dluhů monarchie. Zkonfiskované 

velkostatky pak tvořily základ pro státní  lesy a statky. Na jaře roku 1919 

se vyostři ly rozpory mezi představiteli agrární a sociálnědemokratické 

strany, kteří byli  nejvýraznějšími oponenty. Neshody panovaly 

především ohledně stanovení hranice výměry, od které měly být pozemky 

zabírány30 (navrhované rozmezí bylo mezi 100 – 1000 ha), a ohledně 

náhrady za zabrané pozemky. Hrozila dokonce demise vlády a státní  

krize. Po dlouhých vyjednáváních byl za základ dalších jednání přijat  

návrh stoupence sociální demokracie R. Bechyně, aby k vyvlastnění 

pozemků byla stanovena hranice 150 ha pro zemědělskou půdu nebo 

hranice 250 ha pro veškerou půdu. Otázka náhrad za zabrané pozemky 

byla z jednání prozatím odsunuta. Toto kompromisní řešení napomohlo 

tomu, že již 19. dubna 1919 byl přijat  zákon č. 215/1919 sb. z. a n.,  

o zabrání velkého majetku pozemkového (dále jen „záborový zákon“).  

Tento zákon se nakonec věnoval problematice náhrad pouze rámcově 

a podrobná úprava byla ponechána na zvláštním zákonu. Zápas o pojetí 

                                                                                                                                               
stačila smlouva. Středním občanským zákoníkem č. 141/1950 Sb. Byl totiž zrušen tzv. intabulační 
princip. Pozemkové knihy tak ztratily svoji funkci majetkoprávní evidence. Srov.: Malý, K. a kol. autorů: 
Dějiny českého a československého práva do r. 1945, 2. vydání, Linde, Praha, 1999, str. 84 - 86, Drobník, 
J.: Základy pozemkového práva, 2. vydání, Eva Rozkotová – IFEC, Praha, 2007, str. 112 
30 V příspěvku k pozemkové reformě je uvedena kritika, jejímž autorem je sociální demokrat F. Chlouba: 
„…kdyby se vyvlastňovalo za náhradu a na základě této zásady se půdy prodávala do soukromého 
vlastnictví, pak celé vyvlastňování velkostatků není žádnou pozemkovou reformou, která by přivodila 
sociální osvobození pracovníků zemědělců, nýbrž je to pouhý převod soukromého vlastnictví těm, kteří 
mají peníze.“ 
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a znění záborového zákona měl historický význam. Jednak odstartoval 

pozemkovou reformu, jednak předurčil budoucnost postupu v přijímání 

dalších právních předpisů spojených s pozemkovou reformou. 

2.2. Realizace první pozemkové reformy 

Nejen pro realizaci záborového zákona, ale i pro samotné 

provádění celé pozemkové reformy, byl zákonem č. 330/1919 Sb. z. a n.  

(dále jen „zákon o SPÚ“) zřízen Státní pozemkový úřad31 (dále jen 

„SPÚ“), jehož existence byla předvídána již v záborovém zákoně. SPÚ 

byl zřízen pro celé území Československa se sídlem v Praze a pracoval 

od 15. října 1919 do 1. května 1935, kdy byl zrušen a jeho agenda byla 

včleněna do ministerstva zemědělství.  Jeho pravomoci byly velmi  

rozsáhlé a kontrola ze strany parlamentu a vlády byla mnohdy pouze 

formální, na což později narážel např. prezident T. G. Masaryk ve svém 

novoročním projevu v roce 1922.32 Protože by nebylo možné řídit proces 

pozemkové reformy pouze z pražské centrály, bylo v jejím průběhu 

zřízeno jedenáct obvodových úřadoven a dále rozhodčí komise, které 

řešily různé sporné problémy týkající se rozsahu záborů. Organizace SPÚ 

byla tedy třístupňová. V působnosti  SPÚ bylo zastupovat stát  co do práv 

a závazků vzniklých prováděním záborového zákona a dále samostatně 

spravovat majetek, který si na základě záborového zákona ponechal stát  

(§ 4 z. o SPÚ). Měl tedy jednak postavení správního úřadu, jednak byl 

zástupcem státu jako jednoho ze subjektů přídělového řízení. 

Záborový zákon ve svém ustanovení § 1 definuje,  že jeho 

záměrem je zabrat velký majetek pozemkový, který se nachází na území 

Československé republiky a také formálně zřizuje klíčovou instituci  

pozemkové reformy – pozemkový úřad, jehož konkrétní pravomoc 

                                                 
31 SPÚ byl podřízen ministerské radě a jeho prezidenta a dva náměstky jmenoval prezident ČSR, 12 – ti 
členný správní výbor byl jmenován Revolučním národním shromážděním. Prvním prezidentem SPÚ 
(1919 – 1926) byl jmenován Karel Viškovský, český agrární politik. Funkce prezidenta a dvou náměstků 
byla zřízena až vlád. nařízením č. 103/1927 Sb. z. a n., do té doby byl v čele SPÚ předseda. 
32 Viz Kárník, Z.: České země v éře první republiky (1918 – 1938), Díl I., Vznik, budování a zlatá léta 
republiky (1918 – 1929), 1. vydání, Nakladatelství Libri, Praha, 2003, str. 467 
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a působnost byla však založena zvláštním zákonem o SPÚ (viz výše). 

Legální definice pojmu „velký majetek pozemkový“ je obsažena 

v ustanovení § 2 záborového zákona: „Velkým majetkem pozemkovým jest 

rozuměti soubory nemovitostí s právy,  která jsou spojena s jejich 

držením, jestl iže výměra náležející v území Československé republiky 

vlastnicky jediné osobě nebo týmž spoluvlastníkům je větší  než 150 ha 

půdy zemědělské (rolí,  luk, zahrad, vinic, chmelnic), nebo 250 ha půdy 

vůbec.“33 Je určitě důležité zmínit, že ač pod režim záborového zákona 

patřily i lesy, v popředí zájmu záborů byla nejdříve zemědělská půda. 

Bylo to způsobeno i  tím, že u lesní půdy nebyl zpočátku takový zájem 

o její ochranu a péči  a panovala určitá nejistota ve vlastnických vztazích 

k tomuto druhu půdy. Za počátek praktické realizace pozemkové reformy 

lesů můžeme považovat vydání „Programu provádění pozemkové 

reformy“ze 7. dubna 1921, který zveřejnil Dr. Karel Viškovský, jako 

tehdejší předseda Státního pozemkového úřadu.34 

Ze záboru existovaly určité výjimky: 

a)  určité druhy pozemkového majetku byly ze záboru vyloučeny 

přímo zákonem – ustanovení § 3 vylučovalo ze záboru majetek 

zemský, okresní, obecný, a dále pak objekty právně i hospodářsky 

samostatné,35 které nesloužily hospodaření na zabraných 

nemovitostech 

                                                 
33 Ve srovnání se zákonem č. 32/1918 Sb. z. a n., o obstavení velkostatků, záborový zákon do pojmu 
„velký majetek pozemkový“ zahrnoval jak majetek zapsaný v zemských deskách, tak majetek rustikální, 
tedy ten v zemských deskách nezapsaný. 
34 V průběhu první části realizace lesní pozemkové reformy se vytvořily dvě názorové skupiny, které se 
dokázaly shodnout pouze v tom, že nízká výměra určená záborovým zákonem je z hlediska lesního 
hospodářství naprosto neodborná a že v konečném důsledku směřuje proti zvelebování lesů a jejich 
rozumnému využívání. Blíže v Korimová, G.: Názorová polarizácia lesníckej verejnosti v otázkách 
koncepcie a realizácie lesnej reformy v rokoch 1918 - 1935, in: Československá pozemková reforma a její 
mezinárodní souvislosti, Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 21. a 22. dubna 
1994 v Uherském Hradišti, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, 1994, str. 61 - 63 
35 Objektem právně i hospodářsky samostatným byla hospodářská jednotka, která svou podstatou a 
hospodářským účelem sloužila jinému cíli než zemědělskému hospodářství. Podmínka právní 
samostatnosti byla splněna v případě, že objekt byl zapsán na zvláštní knihovní vložce, odděleně od 
ostatní zabrané zemědělské půdy. Hospodářská samostatnost byla posuzována podle toho, zda objekt 
sloužil k hospodaření na zabraném majetku (např. mlýny, pivovary…). 
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b)  pokud byla místní potřeba půdy naléhavá a j iž zabrané pozemky 

nepostačovaly,  zákon umožňoval ve svém ustanovení § 14, 

aby byla vyvlastněna i půda pod meze stanovené v ustanovení § 2 

c)  zákon zakotvoval v ustanovení § 1136 možnost propustit ze záboru 

větší množství půdy než bylo uvedeno v ustanovení § 2, ne však 

více než 500 ha 

V souvislosti  s ustanovením § 11 záborového zákona je nutno 

přihlížet k důležitému ustanovení § 20 zákona č. 81/1920 Sb z. a n., 

kterým se vydávají po rozumu § u 10 zákona ze dne 16.dubna 1919, 

č.215 Sb.zák. a nař., ustanovení o přídělu zabrané půdy a upravuje 

se právní poměr ku přidělené půdě (dále jen „zákona přídělový“), který 

přispěl k záchraně mnoha památných stromů a přírodních památek, které 

tvoří ukázky nenarušeného původního krajinného rázu.37 

Záborem Československá republika nabyla právo zabraný majetek 

přebírat a přidělovat. Osoby oprávněné hospodařit na zabraném majetku, 

pokud nebyl státem převzat,  měly nadále povinnost na něm řádně 

hospodařit (§ 6), což bylo upřesněno zákonem č. 118/1920 Sb. z. a n.,  

o hospodaření na zabraném majetku. Ke zcizení, pronájmu, zastavení 

nebo dělení zabraného majetku byl vyžadován souhlas pozemkového 

úřadu (§ 7).  Úkony učiněné bez předchozího souhlasu pozemkového 

úřadu byly ex lege neplatné. Z obou ustanovení vyplývá, že vlastník 
                                                 
36 Kárník, Z.: České země v éře první republiky (1918 – 1938), Díl I., Vznik, budování a zlatá léta 
republiky (1918 – 1929), 1. vydání, Nakladatelství Libri, Praha, 2003, str. 456: „(…) příznačně se však 
vztahoval na druhé straně i na budoucnost , tj. zahrnoval do záboru i velkostatky, které by přesáhly 
záborovou míru v budoucnu (často se zapomíná, že to později otevřelo cestu k obnovení a revizi 
reformy).“ 
37 Ustanovení § 20 přídělového zákona zní: „Při sdělávání plánu přihlížej pozemkový úřad k tomu, aby 
přídělem nebyly rušeny krásy přírodní a ráz krajinný a aby nevzaly újmy památky přírodní, historické a 
umělecké. Pozemkový úřad může k tomu cíli svoliti, aby plochy, které jsou věnovány parkům, přírodním 
parkům, které slouží jinak k okrase krajiny, nebo jejichž účelem jest zachovati ukázku původního rázu 
krajinného, nebo zajistiti a ochrániti historické památky a jejich okolí s nimi úzce souvisící, vlastníku byly 
ponechány vedle výměry půdy, která podle §u 11 zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. zák. a 
nař.(tzn. nad 500 ha), může býti propuštěna dosavadnímu vlastníku ze záboru,jestliže vlastník podrobí se 
podmínkám stanoveným pozemkovým úřadem v dohodě se zúčastněnými ministerstvy, pokud se týká 
přístupnosti oněch míst obecenstvu, pracovníkům vědeckým a uměleckým, nebo používání jejich k účelům 
lidumilným.“ 
Na prosazení tohoto ustanovení do přídělového zákona měl velký zájem i T. G. Masaryk. Blíže Kárník, 
Z.: Malé dějiny československé (1867 – 1939), 1. vydání, Nakladatelství Dokořán, Praha, 2008, str. 183 
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pozemku byl výrazně omezen ve svém právu o svém majetku svobodně 

rozhodovat. 

Úprava náhrady za zabraný a převzatý majetek byla ponechána 

zvláštnímu zákonu č. 329/1920 Sb. z.  a n. , o převzetí a náhradě 

za zabraný majetek pozemkový (dále jen „náhradový zákon“). Záborový 

zákon pouze stanovil (§ 9), že na náhradu neměli nárok příslušníci 

nepřátelských států a příslušníci bývalé panovnické rodiny Habsbursko – 

Lotrinské. Dále byl bez náhrad převzat majetek nadací spočívající  

na právech ze šlechtictví (zrušen zákonem č.  61/1918 Sb. z. a n. ,  

jímž zrušují se šlechtictví, řády a tituly), majetek, jehož užívání bylo 

spojeno s výkonem cizozemských funkcí a úřadů, majetek bezprávně 

nabytý a konečně majetek osob, které se hrubě provinily proti  

československému národu v 1. světové válce. 

Velmi zajímavým se jeví rozdíl mezi pojmem „zábor“38 a pojmem 

„vyvlastnění“,39 který se v záborovém zákoně používá pouze 

v ustanovení § 14, který umožňuje za určitých podmínek vyvlastnit půdu 

i pod meze stanovené v ustanovení § 2.  Tím se zabýval např. Nejvyšší  

správní soud ČSR ve svém nálezu z 9.  listopadu 1921 a konstatoval:  

„Zábor velikých statků, vyslovený zákonem záborovým, nerovná 

se v nijakém směru vyvlastnění. Záborem neodnímá se ještě vlastnictví 

dosavadnímu majiteli,  aby se převedlo na stát, reprezentovaný SPÚ, 

nýbrž vlastníkem zůstává přes nastalý zábor majitel dosavadní. Zábor 

ukládá jen tomuto vlastníku jakési veřejnoprávní omezení,  které záleží 

v tom, že vlastník tento nesmí již nadále o své újmě prováděti dispozice 

                                                 
38 Prof. Krčmář (právník, profesor Karlovy univerzity a několikrát i ministr) v publikaci ,,Právo občanské, 
II. díl – Práva věcná“ z r. 1930 k tomu uvádí: „Ze souvislosti citovaných ustanovení jest vysouditi, že při 
převzetí zabrané půdy přejde vlastnictví na stát teprve tehdy, když se vlastnictví pro Československou 
republiku zapíše do knih.“ 
39 Pokud Státní pozemkový úřad postupoval podle ustanovení § 14 záborového zákona, samotný proces 
vyvlastňování se prováděl podle zásad pro vyvlastňovací řízení a ne podle záborového zákona. Viz heslo 
„pozemková reforma“, in: Slovník veřejného práva československého, Svazek III., 1. vydání, Pořádají 
Hácha, E., Hoetzel, J., Weyr, F., Laštovka, K., Polygrafia – Rudolf M. Rohrer, Brno, 1934, str. 338 
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se statkem, propadlým záboru.“40 Z uvedeného nálezu můžeme dovodit,  

že zábor předcházel  vyvlastnění a byl určitým výrokem o budoucnosti 

zabraného majetku. Termín „zábor“ byl především kompromisem mezi 

těmi, kteří chtěli získat zmocnění pro pozdější vyvlastnění a mezi těmi, 

kteří chtěli  půdu vyvlastnit ihned. Vyvlastnění provedl Státní  pozemkový 

úřad až převzetím zabraného majetku podle tzv. náhradového zákona.41 

Zabráním majetku tedy nedošlo ke změně ve vlastnických vztazích.42 

Otázka přidělování půdy byla, stejně jako otázka náhrad, 

upravena v záborovém zákoně pouze rámcově (§ 10),  a podrobná úprava 

byla taktéž ponechána zvláštnímu zákonu. Text ustanovení § 10 sliboval,  

že půda bude přidělována do vlastnictví, nikoli že bude znárodněna 

a nabyvatelům jen pronajímána. Při  přebírání zabraného majetku neměly 

být poškozeny osoby, kterým na zabraném majetku vázla práva. 

Nekonfliktním výčtem byl stanoven okruh osob, kterým bylo možné půdu 

přiděli t,  tzv. přídělci. Na prvním místě mohl být přídělcem stát , pokud 

by si zabraný majetek ponechal pro veřejně prospěšné účely. Dále mohly 

být pozemky přiděleny „malým zemědělcům, domkařům, drobným 

živnostníkům, bezzemkům, a to zvláště příslušníkům ozbrojené moci 

československé a válečným invalidům, kteří by na půdě chtěli a mohli  

hospodařit.“ V postavení přídělců se objevují i  družstva,43 dále pak obce, 

jiné veřejné svazy, zřízené ke všeobecně prospěšným účelům, a vědecké 

a humanitní ústavy. Převzetí  majetku předcházela výpověď osobě, která 

na zabírané půdě hospodařila. Následně byla učiněna v pozemkových 

knihách poznámka o tom, že půda je zabrána. I v případech,  

                                                 
40 Slezák, L.: Pozemková reforma v Československu 1919 – 1935, in: Československá pozemková 
reforma a její mezinárodní souvislosti, Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 21. 
a 22. dubna 1994 v Uherském Hradišti, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, 1994, str. 6 
41 Ustanovení § 9 náhradového zákona stanoví, že poznámka převzetí působí mj. vždy i jako poznámka 
vyvlastnění. 
42 K tomu srovnej Baudyš, P.: Provádění knihovního pořádku a poznámka zamýšleného převzetí, in: Ad 
Notam, č. 3/1999, str. 47 - 51 
43 Družstva byla zřizována pro nabývání půdy nebo za účelem získání zemědělsko – průmyslových 
závodů. Často vznikla ze zaměstnanců, kteří pracovali na zabraném pozemku, či bezzemků a 
malozemědělců, kteří byli způsobilí k nabývání půdy. Viz Karfík, Z., Karfíková, M., Spáčil, J.: Pozemky 
a právo, 1. vydání, ORAC, Praha, 2001, str. 8 
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kdy knihovní poznámka učiněna nebyla,  nemohl se nikdo dovolávat, že 

bez své viny o záboru nevěděl.44 

Dalším neméně důležitým zákonem, který byl přijat 30. ledna 

1920 a kterým začala samotná praktická realizace pozemkové reformy, 

byl zákon č. 81/1920 Sb., zákon přídělový. Tento zákon, který byl  

provedením ustanovení § 10 záborového zákona, definitivně stanovil  

hlavní princip přidělování zabrané a převzaté půdy, a to do soukromého 

vlastnictví a jen výjimečně do vlastnictví  jiných subjektů v případě, že si  

půdu neponechal stát nebo ji  nepoužil  k veřejně prospěšným účelům45 

(§ 1). Zákon byl rozdělen na čtyři části.  První část zákona „O 

přídělu“(§ 1 - 29) vymezovala oprávněné subjekty přídělu, tzv.  

přídělce.46 V první části zákona bylo dále vymezeno několik druhů 

předmětu přídělu, nešlo tedy pouze o půdu zemědělskou, ale i  o půdu 

lesní, pastviny, rybníky, vodní síly atd. Pozemkový úřad měl vždy 

postupovat tak, aby se svým rozhodnutím co nejvíce přiblížil cílům, 

které sleduje přídělový zákon a aby co nejvíce prospěl řádné výrobě 

a prospěchu obyvatelstva (§ 14). To souvisí i  s ustanovením § 20 

přídělového zákona, jehož přínos pro ochranu životního prostředí byl  

popsán výše. Pokud jde o druhy přídělu,  ty byly upraveny v ustanovení 

§ 15 a byly to: 

a)  příděl  do vlastnictví 

b)  příděl  do nájmu a pachtu 

                                                 
44 V návaznosti na výklad o záborovém zákoně je důležité zmínit se o dvou dalších zákonech, které svým 
způsobem rozběhly první etapu pozemkové reformy a v odborné literatuře jsou někdy označovány 
dokonce jako „malá pozemková reforma“. Jsou jimi zákon č. 518/1919 sb. z. a n., o výkupu 
dlouhodobých pachtů , a zákon č. 593/1919 sb. z. a n., o ochraně drobných zemědělských pachtýřů. Oba 
tyto zákony byly namířeny hlavně proti církevním a šlechtickým velkostatkům, které pachtem získávaly 
převážnou část svých zisků. V důsledku těchto dvou zákonů byly dlouhodobé pachty zrušeny a pozemky 
přešly za úplatu na pachtýře. 
45 V pochybnostech, zda jde o účel veřejně prospěšný, poskytovalo dobrozdání pozemkovému úřadu 
příslušné ministerstvo (§ 26 přídělového zákona). 
46 Ustanovení § 2 odst. 1 přídělového zákona stanovil: „Jednotlivcům jmenovaným v §u 1 pod č. 1. budiž 
půda přidělována ke zřízení samostatných podniků zemědělských, které stačí k obživě hospodáře a jeho 
rodiny, na kterých hospodář se svou rodinou může hospodařiti bez stálé cizí pomoci a jejichž provozování 
tvoří výhradné nebo aspoň hlavní povolání držitelovo a zároveň výhradný nebo aspoň hlavní pramen jeho 
obživy.“ 
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c)  příděl ve formě zřízení práva ke stavbě (podle zákona č. 86/1912 

Ř.z., o stavebním právu) 

O způsobu přidělení půdy rozhodoval SPÚ a přihlížel přitom k přání 

uchazečů, k plánovanému účelu přídělu,  k veřejným zájmům, ale hlavně 

k zásadám stanoveným v ustanovení § 15.47 Půda měla být přidělována 

co nejúčelnějším způsobem a pokud možno tak,  aby docházelo ke scelení 

půdy v obcích, ve kterých ležel zabraný majetek. Samotný proces 

přidělování půdy nazýváme přídělové řízení a můžeme ho rozčlenit  

do několika fází: 

1.  vyhotovení povšechného pracovního plánu a rozvrhu přídělu půdy 

pozemkovým úřadem - interní povaha (§ 18), uchazeči podávají  

žádosti o příděl podle veřejné vyhlášky, která upřesňuje, kam 

a kdy je třeba přihlášku podat (§ 29) 

2.  vypracování podrobného individuálního plánu přídělu půdy 

v rámci povšechného pracovního plánu, při kterém se mají 

uspokojit  došlé přihlášky, které splňují všechny náležitosti (§ 22) 

3.  výběr subjektů, kterým bude půda přidělena s přihlédnutím 

k ustanovení § 16 a 17, kde jsou upřednostňovány některé 

subjekty – např. legionáři 

4.  konečné rozhodnutí  SPÚ o přidělení půdy, v případě přidělení 

půdy do vlastnictví  je o tom učiněna poznámka v pozemkových 

knihách (§ 27 přídělového zákona ve spojení s § 28 zákona 

náhradového) 

Náhrada za příděl , ať už do vlastnictví či pachtu,  tedy přejímající cena, 

byla stanovena SPÚ podle pravidel uvedených v ustanovení § 77 a 78 

náhradového zákona. Základem přejímající ceny byly přejímající cena 

                                                 
47 Zásady přídělového řízení byly tyto: a) jednotlivcům ke zřízení soběstačných usedlostí (samostatných 
zemědělských podniků, které stačily k obživě hospodáře a jeho rodiny - § 2) byla půda zpravidla 
přidělena jako rolnický nedíl. (§ 30 a n. přídělového zákona), b) do pachtu byla přidělena půda hlavně 
jednotlivcům, jestliže ji sami do pachtu požadovali, c) do pachtu či nájmu byla přidělována půda 
v blízkosti měst a průmyslových míst, která měla být v blízké budoucnosti využita ke stavebním účelům. 
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všech nemovitostí získaných k účelům provádění přídělového zákona, 

ne tedy pouze část přidělované půdy jednomu konkrétnímu subjektu. 

Důležitým a významným pojmem, který byl obsažen také v první  

části přídělového zákona (§ 25),  je „zbytkový statek“. Jde o pojem, který 

přes svůj význam nebyl v přídělovém zákoně blíže vymezen a legální  

definici přinesl až zákon č. 142/1947 Sb., o revizi první pozemkové 

reformy (dále jen „zákon o RPPR“).48 Tzv. zbytkové statky vznikaly 

tam, kde nebylo vhodné rozdrobovat větší hospodářské celky, protože 

by tak docházelo k l ikvidaci nejefektivnější zemědělské výroby. Institut  

zbytkových statků se v přídělovém zákoně objevil v důsledku nátlaku,  

který na vládu vyvinuli zemědělskotechničtí  odborníci.  Ti  tvrdili ,  že by 

mělo být umožněno využití staveb a strojů hospodářských dvorů (cca 100 

ha), které byly vybudovány za účelem velkovýroby.49 Celková rozloha 

zbytkových statků po ukončení první pozemkové reformy byla asi 

190 000 ha, což byla téměř čtvrtina přidělené půdy. 

Co se týká druhé části přídělového zákona „O rolnických 

nedílech“ (§ 30 – 55), ta se zabývala institutem rolnického nedílu50,  

jak ostatně vyplývá z jejího názvu. Důvodem pro zakomponování tohoto 

institutu do přídělového zákona byl velmi prostý.  Chtělo se zabránit  

tomu, aby nový majitel půdy, vždy jednotlivec, prodával nově nabytou 

půdu, např. z důvodu nepříznivé finanční situace. Podle ustanovení § 16 

přídělového zákona mělo být ke zřizování rolnických nedílů přidělováno 

tolik půdy, aby to stačilo k vytvoření soběstačné usedlosti,  t j .  usedlosti  

o výměře 6 – 10 ha, popř. 15 ha zemědělské půdy v závislosti  na jakosti  

                                                 
48 Zákon o RPPR ve svém ustanovení § 1 odst. 1 písm. d) stanovil, že za zbytkové statky se považují 
zemědělské a lesní podniky nebo jiné samostatné hospodářské jednotky vytvořené ze zabraného majetku 
pozemkového, jejichž výměra přesahuje 50 ha veškeré půdy. 
49 Kárník, Z.: České země v éře první republiky (1918 – 1938), Díl I., Vznik, budování a zlatá léta 
republiky (1918 – 1929), 1. vydání, Nakladatelství Libri, Praha, 2003, str. 460 
50 Instituce nedílu má kořeny již ve 13. století a bylo typické pro vlastnické právo šlechty. V tehdejší době 
představoval nedíl majetkové společenství, jehož účastníci byli mezi sebou navzájem příbuzní. Za důvod 
vzniku jsou považovány obavy šlechty před uplatňováním odúmrtního práva panovníka na majetek, jehož 
vlastník zemřel. Právním základem pro uplatňování nedílu jsou Statuta Konrádova. Více viz Malý, K. a 
kol. autorů: Dějiny českého a československého práva do r. 1945, 2. vydání, Linde, Praha, 1999, str. 108 - 
109 
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půdy a krajinných podmínkách. Osoby,  které spolu žily ve společné 

domácnosti byly pro účely přidělení rolnického nedílu posuzovány vždy 

společně. Pokud např. jeden člen rodiny vlastnil rolnický nedíl, ostatní 

členové domácnosti  neměli až na zákonem stanovené výjimky51 nárok 

na samostatný příděl  půdy. Rolnický nedíl byl stejně jako jiné formy 

přídělu veden v pozemkových knihách. Část druhá dále upravovala 

institut rentového dluhu a exekuce na nedíl (§ 32 – 36), podmínky 

zcizování nedílu (§ 37), jeho propachtování (§ 38), dědění nedílu52 (§ 39 

– 49) a v neposlední řadě také výkup nedílu pozemkovým úřadem 

z různých, zákonem taxativně vyjmenovaných důvodů (§ 51 – 55).  

Z hlediska ochrany životního prostředí je zajímavé ustanovení § 50 odst.  

1 přídělového zákona, který dával SPÚ možnost  stanovit zvláštní režim 

pro rolnické nedíly,  které v sobě zahrnovaly např.  přírodní a umělecké 

památky.53 

Část třetí “Ustanovení poplatková” (§ 56 – 62) se zabývala 

poplatky. Její ustanovení § 57 odst. 1 stanovilo, že: „Příděl  

do vlastnictví považuje se za úplatný převod majetkový podle zákona 

poplatkového. Hodnota přídělu úřadem pozemkovým stanovená spolu 

s hodnotou převzatých plnění vedlejších jest základem pro vyměřování 

poplatků.“54 Dle odstavce 3 téhož ustanovení nebylo za převod podle 

                                                 
51 Určitou výjimkou může být např. ustanovení § 37 přídělového zákona, který stanoví, že v jiných než 
naléhavých případech, jako je špatný zdravotní stav manžela, může být nedíl zcizen ve prospěch 
manželky. 
52 Ustanovení § 42 odst. 1 přídělového zákona stanovuje, že předmětem nedílu při jeho přejímání je i 
příslušenství usedlosti (zejm. hospodářský inventář) a pro zjištění, co je příslušenství, odkazuje na 
ustanovení obecného občanského zákoníku. 
53 Ustanovení § 50 odst. 1 přídělového zákona zní: „Úřad pozemkový může ustanoviti zvláštní řád o 
hospodaření na nedílu, zvláště pak také co do členství v některých družstvech, ochrany památek 
přírodních a uměleckých, zachování krajinného rázu a krajinných zvláštností při stavbách, pojištění proti 
škodám a na život a t. p.“ 
54 Protože bylo jasné, že pozemková reforma bude realizována výkupem a že na něj většina uchazečů 
nebude mít dostatek finančních prostředků, byl po vyhlášení parlamentních voleb v roce 1920 přijat 
zákon č. 166/1920Sb. z. a n., o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy, tzv. úvěrový zákon. Citovaný zákon 
umožňoval poskytnutí úvěru jednotlivcům i družstvům, kteří nabyli půdu na základě záborového zákona. 
Výrazným rysem tohoto zákona byla podpůrná ochrana dlužníků. Jednak za umoření a zúročení 
pohledávek vzniklých na základě tohoto zákona ručil podpůrně stát, jednak zákon stanovil 
nevypověditelnost úvěrové smlouvy ze strany věřitele – finančního ústavu v případě, že dlužník plnil své 
povinnosti, ke kterým se zavázal. Blíže v Kárník, Z.: České země v éře první republiky (1918 – 1938), 
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přídělového zákona považováno propuštění ze záboru ve smyslu 

ustanovení § 11 záborového zákona.55 

Konečně ve čtvrté části „Přechodná ustanovení“, který byl tvořen 

pouze ustanovením § 63, byla zapracována opatření výše zmíněného 

zákona o urychleném a vnuceném pachtu z prosince 1919.56 

Jedním z posledních významných zákonů první pozemkové 

reformy byl náhradový zákon (z. č. 329/1920 Sb. z. a n.), který 

upravoval proces převzetí  majetku státem a prováděl tak některá 

ustanovení záborového zákona. Zákon se skládal z devíti částí,  z nichž 

nejvýznamnějšími byly části první až čtvrtá a část sedmá.57 Proces 

přebírání zabraného pozemkového majetku můžeme podle náhradového 

zákona rozčlenit  do několika fází. 

První fází byly tzv. přípravné práce, kdy si SPÚ vytvořil pracovní 

plán podle kterého hodlal přejímat a přidělovat zabraný majetek (§ 1). 

                                                                                                                                               
Díl I., Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918 – 1929), 1. vydání, Nakladatelství Libri, Praha, 2003, 
str. 460 
55 Přídělová cena byla stanovena následovně: Za příděly s hodnotou nepřevyšující 10 000 Kč platily 
zákonem jmenované osoby přídělovou cenu ve výši jedné čtvrtiny, ostatní nabyvatelé hradili polovinu 
převodního poplatku z celé hodnoty přídělu. Za příděly s hodnotou přes 10 000 Kč hradili poloviční 
převodní poplatek z celé hodnoty přídělu. Bohužel se naplnily obavy a varování některých parlamentních 
stran a spolků,kteří tvrdili, že rolníci a zemědělští dělníci stejně nebudou mít dostatek peněz na zakoupení 
přídělů a zadluží se u bank. Blíže v Kárník, Z.: České země v éře první republiky (1918 – 1938), Díl I., 
Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918 – 1929), 1. vydání, Nakladatelství Libri, Praha, 2003, str. 
461 
56 Ustanovení § 63 odst. 1 přídělového zákona stanoví: „Jestliže převzetí a příděl půdy v místech, kde jest 
po ní zvlášť naléhavá poptávka, vyžádá si delší doby, může pozemkový úřad, šetře ustanovení §u 11. 
záborového zákona, uložiti tomu, kdo na zabrané půdě hospodaří, aby přenechal osobám v § 1, č. 1. 
jmenovaným a sdružením těchto osob (§ 1, č. 2) do pachtu (podpachtu) přiměřenou výměru půdy za 
běžných pachtovních podmínek, jestliže osoby ty poskytují záruky řádného hospodaření (§ 3 a 17 odst. 
5).“ 
57 Náhradový zákon a jeho části: 

I. O přípravných pracích, o vyrozumění vlastníka a poznámce převzetí 
II. O převzetí 
III. a) O převzetí bez náhrady 

b) O převzetí za náhradu 
c) O převzetí živého a mrtvého zařízení 

IV. Jak se platí náhrada (přejímací cena) 
V. Zabezpečení zaměstnanců na zabraném a přejímaném pozemkovém majetku 
VI. Přechodná ustanovení 
VII. O ceně přídělové a pachtovném 
VIII. Finanční prostředky 
IX. Ustanovení poplatková 
X. Ustanovení závěrečná 



 24 

Poté SPÚ podal oznámení o zamýšleném převzetí u soudu, v jehož 

deskách byl dotčený majetek zapsán. Soud pak nařídil  poznámku 

zamýšleného převzetí58 ve veřejných (pozemkových) knihách, které vedl, 

a doručil vlastníkovi nemovitosti oznámení o záboru spolu s výzvou, 

aby se u téhož soudu do 30 dnů ode dne doručení písemně vyjádřil ,  zda 

u nemovitostí určených k převzetí uplatňuje právo (podle ustanovení § 3 

náhradového zákona) na propuštění některého majetku ze záboru 

(podle ustanovení § 11 záborového zákona). Případné vyjádření soud 

postoupil  SPÚ, který o něm rozhodl.  Pokud se vlastník zabíraného 

majetku nevyjádřil  ve stanovené lhůtě (podle ustanovení § 31 

náhradového zákona šlo o lhůtu preklusivní), mělo se za to, že se 

zamýšleným převzetím souhlasí . V případě nepřítomnosti vlastníka byla 

výzva doručena tzv. „nepřítomnému opatrovníkovi“. 

Druhou fázi představovala výpověď doručovaná prostřednictvím 

soudu,59 která musela předcházet vlastnímu převzetí zabraného majetku. 

Výpovědi byly předepsaným způsobem současně zveřejňovány na soudní 

desce (§ 24). Tomuto zvláštnímu druhu výpovědi podléhali nejen 

pachtýři , nýbrž i  vlastníci zabraných pozemků, pokud na svých 

pozemcích dosud hospodařili .  Proti výpovědi bylo možné podat stížnost  

soudu, a to bez odkladného účinku. Soud o stížnosti rozhodl v nesporném 

řízení s konečnou platností. Mnohdy si SPÚ šetřil  čas a hospodařícímu 

vlastníkovi byla výpověď doručována v jeden okamžik s oznámením 

zamýšleného převzetí (§ 19 náhradového zákona). Zatímco poznámka 

převzetí byla podstatnou náležitostí pro knihovní vklad vlastnického 

práva k přiděleným pozemkům, výpověď byla titulem k nabytí držby 

                                                 
58 Velmi zajímavou úvahu na otázku, zda poznámkou zamýšleného převzetí docházelo k přechodu 
vlastnického práva můžeme najít v článku Mgr. Ing. Petra Baudyše: „Provádění knihovního pořádku a 
poznámka zamýšleného převzetí“, in: Ad Notam, č. 3/1999, str. 47 - 51 
Opačný názor na tuto problematiku zastává ve svém článku JUDr. Milan Kindl, CSc.: „Poznámky 
k pozemkové reformě“, in: Právník, č. 1/1995, str. 12 - 20 
59 Výpovědní lhůta měla být alespoň šestiměsíční, z moci úřední mohla být ale zkrácena. Ohled měl být 
brán hlavně na možnost dokončení sklizně. 
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u zabrané půdy. Pokud bylo oběma těmto prostředkům učiněno za dost , 

bylo získáno jak knihovní, tak naturální vlastnictví  k přidělené půdě. 

Poslední fázi procesu představovalo samotné převzetí a s  tím 

spojený vklad vlastnického práva pro Československou republiku. Právo 

nakládat s tímto majetkem náleželo SPÚ v mezích záborového zákona. 

Současně s vkladem vlastnického práva byla z moci úřední vymazána 

všechna knihovní břemena a dluhy (s výjimkou případů určených SPÚ a 

se zřetelem na pozemkové služebnosti).  Byla – li  převzatá nemovitost  

SPÚ již přidělena, mohlo být vlastnické právo na návrh SPÚ zapsáno 

přímo pro přídělce. 

Významnou část náhradového zákona tvořila ustanovení o náhradě 

za zabraný pozemek. Jak již bylo řečeno výše v souvislosti se záborovým 

zákonem, bez náhrady byl přebírán majetek příslušníků nepřátelských 

států a příslušníků bývalé panovnické rodiny Habsbursko – Lotrinské 

(ustanovení § 9 záborového zákona ve spojení s ustanovením § 35, 36 

náhradového zákona). Ostatní majetek byl přebírán za náhradu (§ 41 – 

52). Stanovení její výše však bylo velmi problematické a vyvolávalo 

spory nejen na parlamentní půdě. Šlo o to, že za základ náhrad byl vzat  

průměr cen při  volném prodeji  statků (tzv. prodej z volné ruky) v rozloze 

nad 100 ha v období let  1913 – 1915.60 Ceny byly dále rozpracovány 

podle bonity,  přístupnosti a přírodních podmínek pozemku. Cena určená 

tímto způsobem se rovnala přibližně jedné třetině ceny, za kterou byly 

pozemky v době realizace pozemkové reformy prodávány.61 Objevovaly 

se např. názory, že celá pozemková reforma je jen skryté vyvlastnění 

(Svaz českých velkostatkářů). T. G. Masaryk poukazoval na to,  

že zatímco náhradový zákon vycházel z předválečných cen pozemku, jiná 

právní norma, konkrétně zákon o dávce z majetku, stanovoval dávky 

                                                 
60 Ustanovení § 41 náhradového zákona stanovilo: „Se zřetelem na zákon ze dne 10. dubna 1919, č. 187 
Sb. z a n., počítá se ve všech případech jedna koruna měny rakousko-uherské za jednu korunu 
československou.“ 
61 Kárník, Z.: České země v éře první republiky (1918 – 1938), Díl I., Vznik, budování a zlatá léta 
republiky (1918 – 1929), 1. vydání, Nakladatelství Libri, Praha, 2003, str. 461 
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z poválečných cen půdy, které byly daleko vyšší. Je bohužel pravdou, 

že velká část peněz, která měla být jako náhrada vyplacena, se vzhledem 

k závazkům, které na pozemcích vázly, nikdy nedostala k těm, kdož na ni  

měli nárok.62 

2.3. Výsledky první pozemkové reformy 

Pozemková reforma probíhala na našem území od listopadu 1918 

do roku 1935, kdy byla přechodně zastavena pro nedostatek státních 

finančních prostředků i zájemců o půdu ze strany obyvatelstva.  

Z politického hlediska reforma představovala logický důsledek 

převratových změn z roku 1918. Půda a majetek byly vždy základnou 

moci a vlivu a politicko-mocenské změny se vždy promítaly také 

do majetkové oblasti.  Pro časové ohraničení reformy je důležité,  

že vlastní příděl zabrané půdy začal  v roce 1920, kdy probíhalo 

přidělování půdy na základě zákonů o pachtu (rozloha přídělů činila asi  

10% z celkových přídělů). Následovaly příděly pro společensky důležité 

organizace a příděly na okrajích měst určené ke stavbám obytných domů.  

První pozemková reforma vyvrcholila v roce 1925. V rozmezí necelých 

šesti  let tak byly provedeny rozhodující přesuny půdního fondu a to 

hlavně v rámci drobného přídělu do 30 ha. Vše podstatné bylo tedy 

vykonáno v letech dvacátých. To samozřejmě souviselo i  s hospodářskou 

krizí 30. let. Ve skutečnosti však pozemková reforma nikdy nebyla 

dokončena, neboť ještě k 1. lednu 1938 zůstávalo v záboru asi 10% 

veškeré zabrané půdy (435 668 ha) (viz Příloha č. 2).  Navíc byly v roce 

1935 mezi Státním pozemkovým úřadem a velkostatkáři  uzavřeny 

                                                 
62 Mezi poslední právní předpisy první pozemkové reformy můžeme zařadit zákon č. 93/1931 Sb. z. a n., 
kterým se měnily a doplňovaly předpisy o právním poměru k přidělené půdě (dále jen „malý zákon 
přídělový“) a vládní nařízení č. 125/1935 Sb. z. a n., kterým se měnily předpisy o právním poměru k 
přidělené půdě. Malý zákon přídělový pouze upravoval pravomoc SPÚ a stanovil omezení při dispozicích 
s půdou, která nebyla přidělena jako rolnický nedíl. Propachtovat tuto půdu, zcizit ji mezi živými, nebo ji 
zatížit bylo v určité lhůtě od vkladu vlastnického práva dovoleno jen se svolením ministerstva 
zemědělství nebo SPÚ. O čtyři roky později byl tento zákon změněn uvedeným vládním nařízením. Tato 
změna se týkala pouze dispozic s půdou, která nebyla rolnickým nedílem. Stále bylo vyžadováno svolení 
ministerstva zemědělství. 
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tzv. generální dohody o odkladu dokončení pozemkové reformy do r.  

1955, případně 1965. V důsledku těchto dohod mohli původní vlastníci  

půdu zabranou, ale nerozdělenou, sami užívat. Tak například 

Schwarzenberkům bylo tímto způsobem ponecháno asi  80 000 ha půdy.63 

Přes veškeré snažení tedy pozemková reforma nedosáhla takových 

výsledků, jaké si předsevzala. Její původní radikální podoba se postupem 

času změnila na kompromis, se kterým však nebyla spokojena ani jedna 

strana.64 Do roku 1935 došlo k přechodu vlastnictví  asi u 1,8 mil.  ha 

půdy. I když se jedná o číslo poměrně vysoké, bylo to pouze 44% z půdy 

celkově zabrané, respektive 66% půdy zemědělské. V rámci pozemkové 

reformy bylo zabráno 786 velkostatků, což představovalo 4 068 370 ha 

veškeré půdy, z  toho pak 1 312 721 ha půdy zemědělské. Z velkostatků 

z rozlohou nad 10 000 ha, které vlastnila aristokracie,  pocházelo 

přibližně 53,9% celkově zabrané půdy. Katolická církev záborem ztrati la 

zhruba 294 169 ha půdy, tj .  asi 12,5% z veškeré zabrané půdy. 

V důsledku volné aplikace některých ustanovení zákona bylo však 

šlechtickým latifundistům ponecháno mnohem více půdy než bylo 

stanoveno.65 Původním vlastníkům bylo ponecháno 47% lesů, ale pouze 

32% půdy zemědělské. Celkově se snížil počet trpasličích hospodářství  

(do 0,5 ha) a podstatně se naopak zvýšil počet hospodářství 2 – 5 ha 

a také počet středních hospodářství (10 – 20 ha).  Reforma nezapomněla 

ani  na obce, kterým bylo přiděleno zhruba 700 000 ha lesa.  To přispělo 

k podpoře výstavby škol a různých zařízení atd.66 

                                                 
63 Generální dohody byly uzavírány na základě ustanovení § 26 náhradového zákona ve znění zákona č. 
220/1922 Sb. 
64 Šlechta a velkostatkáři nedokázali pozemkové reformě zabránit, bezzemci a drobní střední rolníci zase 
od pozemkové reformy očekávali větší štědrost. 
65 Kárník, Z.: České země v éře první republiky (1918 – 1938), Díl I., Vznik, budování a zlatá léta 
republiky (1918 – 1929), 1. vydání, Nakladatelství Libri, Praha, 2003, str. 465 – 466 
Kárník, Z.: Malé dějiny československé (1867 – 1939), 1. vydání, Nakladatelství Dokořán, Praha, 2008, 
str. 183 - 184 
66 Kárník, Z.: Malé dějiny československé (1867 – 1939), 1. vydání, Nakladatelství Dokořán, Praha, 
2008, str. 183 - 184 
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I přes veškerou krit iku nutno říci, že první pozemková reforma 

představovala vzhledem k tehdejší politické a společenské si tuaci jeden 

z největších a snad i nejdemokratičtějších zásahů do pozemkového 

vlastnictví  vůbec, a to s ohledem na pozdější , hlavně socialist ický, vývoj 

v pozemkových vztazích. Přispěla k oslabení napětí, jak sociálního, tak 

politického, a byla určitým završením státního převratu v roce 1918. 
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3. DOBA NESVOBODY (30.9.1938 – 4.5.1945) 

„Co je svoboda? Být lhostejným k utrpení, těžkostem, 

hladovění, ba k samému životu…“ 

Friedrich Wilhelm Nietzsche 

„Právo je to, co prospívá německému národu.“ 

Hans Frank 

Pokud před sebou Československá republika měla po realizaci  

první pozemkové reformy a po překonané hospodářské krizi 30. let  

slibný vývoj, pak po podepsání Mnichovské dohody dne 30. září 1938 

ji čekal vývoj naopak tragický. Aktem zrady Spojenců, jak je také někdy 

podpis „Mnichova“ nazýván, se Československo přesunulo 

do mocenskopolitické a hlavně hospodářské sféry Německa. Byla 

ztracena téměř třetina českých zemí (viz Příloha č. 3) a spolu s ní  

i  přírodní zdroje, byla ochromena doprava, došlo k poklesu výroby 

v průmyslu, ale také v zemědělství  a po roce 1939 k jejich 

systematickému drancování a vykořisťování.67 Tato nelehká, téměř 

sedmiletá etapa československých dějin je rozdělována na dvě období.  

První období trvalo od 30. září 1938 do 15. března 1939 a nazýváme 

ho tzv. Druhou republikou. V tomto období se uskutečnil kromě jiného 

hlavně zábor pohraničních území na základě našeho vynuceného souhlasu 

o odstoupení českého pohraničí  Německu. Také jsme se museli vzdát 

Těšínska ve prospěch Polska a jižního Slovenska a Podkarpatské Rusi  

ve prospěch Maďarska. Takto okleštěné „pomnichovské Československo“ 

existovalo pouhých 165 dní. Důvod, proč Druhá republika neexistovala 

déle,  byl  nasnadě. Hitler, který se otázkou ovládnutí českomoravského 

prostoru zabýval j iž od počátku třicátých let v rámci své vize 

                                                 
67 Kubačák, A.: Dějiny zemědělství v Českých zemích - II. díl, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, 
1995, str. 136 
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„Velkoněmecké říše“, kam měly patřit  Čechy i Morava, nebyl vůbec 

spokojen s dosaženými územními zisky po obsazení sudetoněmeckých 

pohraničních oblastí .  Připojení sudetoněmecké oblasti k „Říši“ nevedlo 

k požadovanému rozmachu německého hospodářství a navíc neobsazené 

zbytky českých zemí nadále vnikaly hluboko do „velkoněmeckého 

prostoru“ a zabraňovaly tak ucelení Velkoněmecké říše. Proto se Hitler 

rozhodl obsadit i  zbytek českých zemí a 15. března 1939 tak učinil.  

Období od 15. března 1939 do 4.  května 1945 tedy nazýváme 

Protektorátem Čechy a Morava (dále jen „Protektorát“),  kdy došlo 

k velkému zásahu do všech sfér života obyvatel Protektorátu,  ale hlavně 

k násilné německé kolonizaci zbytku československého území.68 

Důsledky mnichovské dohody se tragicky projevovaly nejen 

ve vnitrozemí, ale i  v pohraničí. Čeští  zemědělci, kteří získali svůj 

majetek z první pozemkové reformy, o něj byli postupně připravováni 

a museli utíkat z pohraničí i  s  celými rodinami. Od 20. května 1938 

do 30. září 1939 se na území Protektorátu přistěhovalo z pohraničních 

Sudet 219 216 osob a největší skupinu přesídlenců tvořili  Češi.69 

Likvidaci obyvatelstva české národnosti,  kterého zůstalo na odtrženém 

území více než 700 000 osob, prováděli  především tzv. župní vedoucí, 

a to vyvlastňováním české držby a jejím přídělem německým 

přesídlencům. K této násilné německé kolonizaci docházelo na základě 

nařízení o ochraně ohroženého pozemkového majetku v Sudetech 

z listopadu 1938, které zmocňovalo říšského komisaře pro 

sudetoněmecké území k uvalení vnucené správy na ty zemědělské 

usedlosti,  které nebyly řádně a včas obhospodařovány.  Vnuceným 

správcem se stala Německá osídlovací společnost v Berlíně (se svými 

                                                 
68 Prezident Hácha 16. března 1939 vystoupil v rozhlase s učinil projev národu: „(…) Hospodářský život 
náš bude organizován jednotně s hospodářským životem říše(…)“ Viz Maršálek, P.: Protektorát Čechy a 
Morava, 1. vydání, Karolinum, Praha, 2002, str. 19 
69 Průcha, V. a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 – 1992, I. díl, období 1918 – 
1945, 1. vydání, Nakladatelství Doplněk, Brno, 2004, str. 433 
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sudetskými pobočkami),70 která měla předkupní právo na všechny 

nemovitosti v Sudetech.71 Předkupní právo však nebylo jediným 

nástrojem k zabírání majetku pohraničního obyvatelstva. Celkem byla 

uvalena vnucená správa v 1162 obcích na více než 6000 zemědělských 

a lesních pozemků o rozloze 1 500 000 ha zemědělské a 200 000 ha lesní 

půdy.72 Dalšími prostředky byly např. zábor zemědělských nemovitostí,  

donucování k odprodeji , nucená dražba atd.  Záborem byly obvykle 

postihovány nemovitosti českých emigrantů a osob vězněných 

v koncentračních táborech. Vnucená správa byla však pouze a jen 

počátkem násilné německé kolonizace, na jejímž konci přecházel  zabraný 

pozemkový majetek do vlastnictví říše nebo německých obyvatel  

(způsobilost vlastnit  majetek měli jen němečtí rolníci).Tak byla splněna 

hlavní funkce osídlovací společnosti. 

Vyvlastňování české půdy se dotýkalo hlavně zemědělské držby 

a probíhalo současně s přizpůsobováním české zemědělské výroby 

říšskoněmecké organizaci a s obsazováním klíčových hospodářských 

a finančních pozic okupanty.  Vyvlastňovací zásahy byly zastírány 

nejrůznějšími záminkami a bylo pro ně používáno československých 

norem, které byly přizpůsobeny zájmům okupantů. Celkem bylo 

vyvlastněno 85 311 ha půdy, vystěhováno 61 900 osob z 11 880 domů. 

V průběhu doby nesvobody byl vytvořen kolaborantský Svaz 

zemědělství a lesnictví, který byl veden na vůdcovském principu.73 Tato 

organizace nuceně sdružovala všechny držitele zemědělské a lesní půdy, 

jakož i ostatní subjekty činné v zemědělské výrobě a sloužila nacistům 

k vytěžení veškerých protektorátních vyživovacích rezerv. 

                                                 
70 Karlovarská pobočka Německé osídlovací společnosti převzala na svém území téměř 1 600 
zemědělských usedlostí o výměře asi 50 000 ha půdy. 
71 Feierabend, L., K.: Politické vzpomínky I., 2. vydání, Atlantis, Brno, 1994, str. 205 
72 Kubačák, A.: Dějiny zemědělství v Českých zemích - II. díl, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, 
1995, str. 139 
73 Vznikl na základě vládního nařízení č. 294/1942 Sb. a nahrazoval zrušené zájmové zemědělské 
organizace. 
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Dalším příkladem kořistnické politiky okupantů bylo ovládnutí 

odborných složek ministerstva zemědělství, které vyvrcholilo zřízením 

Pozemkového úřadu pro Čechy a Moravu („Bodenamt für Böhmen und 

Mähren“ - dále jen „Bodenamt“)74 vládním nařízením č. 241/1942 Sb. z. 

a n. Protektorátu Čecha a Morava, o pozemkovém úřadu pro Čechy 

a Moravu. Úkoly Bodenamtu byly jasné. Bylo jimi naplňování 

hospodářských a poli tických cílů okupantů. Z hospodářských cílů to bylo 

zejména odebírání půdy z rukou českých vlastníků a její  převádění 

do německého držení, a to buď do správy vojenských úřadů nebo do již  

zmíněné vnucené správy. 

Do plánů na ovládnutí českého prostotu patři la i  německá 

kolonizace, která byla také spojena s otázkou půdy.  Okupantům 

se podařilo násilnou kolonizací urvat  17 810 ha půdy ve 289 obcích. 

Naprosto samostatným tématem byla arizace Židů a konfiskace 

jejich majetku. Toto hrůzostrašné tažení proti Židům začalo na území 

Československa bezprostředně po podepsání Mnichovské dohody.  

Motivem byla snaha o omezení majetku Židů, kteří patři li  k zámožnější  

vrstvě obyvatel, a dále snaha o potlačení konkurence, o antisemitské 

kampani z rasových důvodů ani nemluvě. Židé byli nuceni opustit své po 

generace budované hospodářské pozice, prodávat své majetky 

a emigrovat. V praxi se židovské vlastnictví mělo stát vlastnictvím 

ári jským neboli nacionálně německým. Proto byla proti Židům přijímána 

řada opatření, která je omezovala a do budoucna jim znemožňovala 

hospodářskou činnost. V českých zemích měla arizace další rozměr, a to 

                                                 
74 J. Michl ve svém článku „Nacistické zásahy do české pozemkové držby za okupace“ uvádí: „Pouhými 
administrativními akty se zmocnili oněch složek ministerstva zemědělství, které spravovaly agendu 
pozemkovou (odbory VIII. a IX.) a vyňali je „komisařsky“ z pravomoci českého ministra. Používajíce 
československých právních předpisů, zneužívali je pro své germanizační cíle, a zachovávajíce v zevním 
styku zdání „protektorátního“ úřadu, vystupovali ve styku vnitřním jako orgán říšskoněmecký 
(„Bodenamt“). Tuto politiku dvojí tváře zachovávali okupanti i později, když k příkazu státního tajemníka 
K. H. Franka a na popud komisařského vedoucího odboru IX. ministerstva zemědělství 
byl„protektorátní“ vládou dosavadní faktický stav „legalizován“ a „znovuzřízen“ pozemkový úřad pro 
Čechy a Moravu s působností bývalého pozemkového úřadu, rozšířenou o nové pozemkové agendy.“ Viz 
Michl, J.: „Nacistické zásahy do české pozemkové držby za okupace“, in: Normativní obraz, 1967, str. 
229 - 258 
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národnostní. „Arizace v pojetí okupační politiky měla sloužit  k posílení 

němectví v jeho konfrontaci s  hospodářskými pozicemi Čechů, kteří byli  

v principu z arizace vyloučeni.“75 Podíl Židů na hospodářství českých 

zemí byl značný. Cílem odžidovštění tak bylo především, „aby všechny 

k tomu vhodné závody a obchodní firmy atd. (tedy i pozemky – pozn. 

autorky) přešly do německých rukou(…)“76 Tento cíl sledovaly podřízené 

orgány německé okupační správy. Germanizace českých zemí byla 

programově propojena s arizací , která byla pouhým prvním stupněm na 

cestě k totální  germanizaci českých zemí.  

Celkové zásahy do držby a vlastnictví půdy vyvolané Mnichovem 

a válkou byly obrovské. Československo nebylo postiženo jenom 

záborem německým, ale bylo postiženo také záborem polským 

a maďarským. Německým, maďarským a polským záborem bylo 

Československo ochuzeno o 290 446 ha půdy, která byla přidělena 

československým občanům v průběhu první pozemkové reformy.  

Odstoupení pohraničí Německu mělo za následek zkrácení půdního fondu 

pozemkové reformy o 109 112 ha.77 Bohužel se ztráty, které okupace 

přinesla Československu nedají vyjádřit pouze v hektarech. Nutno 

zmínit, že půdní fond utrpěl i  kvalitativně. Byly způsobeny přímé škody 

na orné půdě a v lesích tím, že se na těchto územích zřizovaly vojenské 

objekty a odehrávaly se tu samotné vojenské akce.78 Půda, kterou Němci 

převzali, byla z velké míry vyčerpaná a byly zničeny speciální krajové 

kultury,  které Němcům stály v cestě. To vše v honbě za vysokými 

výnosy. 

Poslední den nesvobody byl stanoven vládním nařízením 

č. 31/1945 Sb. na 4. května 1945. Toto datum je tak formální  hranicí pro 

                                                 
75 Jančík, D., Kubů, E., Kuklík ml., J.: Arizace a restituce židovského majetku v českých zemích (1939 – 
2000, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha, 2003, str. 9 
76 Úryvek z měsíční zprávy Úřadu říšského protektora z května 1941. 
77 Kubačák, A.: Dějiny zemědělství v Českých zemích - II. díl, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, 
1995, str. 141 
78 Srovnej Jech, K.: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy, 1. vydání, Vyšehrad, Praha, 2008, str. 28 - 
29 
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účely roztřídění právních předpisů na ty, které pocházejí ze svobodné 

vůle československého lidu a na ty, u kterých tomu tak není. Je také 

hranicí, od které se začala vyvíjet další a velmi odlišná vývojová 

etapa pozemkových vztahů. 
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4. DRUHÁ POZEMKOVÁ REFORMA V LETECH 1945 – 

1948 

„Tak ořem, sejem, hyneme, však pýchy dalecí…“ 

J. V. Sládek 

„(…) ministerstvo zemědělství trvá na tom, aby v právě 

připravované nové ústavě naší republiky bylo ústavně 

zajištěno vlastnictví půdy do 50 ha. Tím skončí 

zneklidňování, že chceme dělat kolchozy…“ 

Július Ďuriš, ministr zemědělství, dne 4. dubna 1947 

Vítězstvím SSSR nad nacistickým Německem a osvobozením 

velké části Československa Rudou armádou mohutně zesíl il  politický 

vliv komunistické strany v polit ickém, hospodářském a společenském 

životě naší země. Pozemkové reformy byly uzákoněny ve všech zemích 

sféry sovětského vlivu a měly všechny v podstatě stejné cíle, a to 

odstranit velkostatek a s ním i  všechny feudální a polofeudální zbytky, 

které s sebou existence velkostatku nesla, včetně ekonomické likvidace 

šlechty.79 Konkrétní realizace pozemkových reforem se lišila podle 

konkrétní  situace v jednotlivé zemi.  V Československu se objevil  

požadavek na provedení revize první pozemkové reformy, který 

prosazovala komunistická strana. Chtěla tak na svou stranu získat drobné 

rolníky, kteří trpěli  nedostatkem půdy.80 

Komunistická strana měla v oblasti zemědělství velmi silnou 

pozici , která se ještě upevnila tím, když se jí  podařilo dosadit na místo 

                                                 
79 V Československu jednu třetinu až jednu polovinu celkové zemědělské plochy zaujímal velkostatek. 
80 Doba po skončení války byla v mnohém poznamenána poválečným revolučním radikalismem. 
V Československu došlo k ochromení politického systému, který byl budován na demokratických 
zásadách a byl uznáván v demokratické Evropě. Z iniciativy komunistů byla zřízena Národní fronta 
Čechů a Slováků (ještě před koncem války), která čítala pouze čtyři politické strany: stranu národně 
socialistickou, lidovou, sociálně demokratickou a komunistickou. Strana agrární, která zejména v období 
první pozemkové reformy hrála důležitou a chtělo by se říci i rozhodující roli a byla symbolem ochrany 
soukromého vlastnictví a pevně organizovaného zemědělského hnutí, byla komunisty nespravedlivě 
obviněna ze spolupráce s německými okupanty a následně na to rozpuštěna a zakázána. 
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ministra zemědělství  svého člena,  Júlia Ďuriše. Státní správu na úseku 

zemědělství spolu s ministerstvem zemědělství81 vykonávaly národní 

výbory, které sehrály důležitou úlohu v procesu konfiskace a přídělu 

půdy. Jejich koncepce byla vypracována moskevským vedením 

a následně na to potvrzena i v Košickém vládním programu v dubnu 

1945. Komunistická strana si tak zajist ila kontrolu nad zemědělstvím. 

Protože byla pozemková reforma prováděna postupně, 

rozdělujeme ji  na tři samostatné etapy, které jsou věcně a časově odlišné. 

4.1. Konfiskace, rozdělení a osídlení půdy Němců, Maďarů 

a zrádců (rok 1945 – léto 1946) 

Nejdůležitější cíl první etapy druhé pozemkové reformy byl 

vyjádřen již v hlavě XI. Košického vládního programu ze dne 5. dubna 

1945, kde stálo: „Vycházejíc vstříc volání českých a slovenských rolníků 

a bezzemků po důsledném provedení nové pozemkové reformy (…) vítá 

vláda konfiskaci půdy nepřátel a zrádců, kterou provádí Slovenská 

národní rada a její rozdělení mezi drobný zemědělský lid, vláda rozšíří  

opatření na celé území republiky.“82 Toto prohlášení hned zneužila 

komunistická strana a už 10. května 1945 byla Ďurišem vydána 

„Směrnice pro národní výbory o nejnutnějších opatřeních v zemědělství“ 

(dále jen „Směrnice“), která obsahovala podrobný návod k realizaci  

Košického vládního programu a také úkoly pro zemědělství na nejbližší  

dobu. Hlavním obsahem této Směrnice však byla výzva, aby národní 

výbory převzaly vládu nad půdou a nečekaly na schválení příslušných 

zákonů. Proto se už tehdy setkáváme s případy divokého záboru půdy. 

Byly také zřizovány rolnické komise, které spolu s národními výbory 

braly „pod ochranu“ zemědělský majetek podléhající konfiskaci. 

                                                 
81 Resort ministerstva zemědělství si komunistická strana vynutila na poválečných jednáních v Moskvě, 
kde se jednalo o vytvoření první vlády Národní fronty. Blíže v Kubačák, A.: Dějiny zemědělství 
v Českých zemích - II. díl, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, 1995, str. 145 
82 Viz Grónský, J., Hřebejk, J.: Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa II. A (1945 – 1968), 2. 
vydání, Karolinum, Praha, 2002, str. 20 
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Na Košický vládní program dále navazovaly činy v zákonodárné 

oblasti,  konkrétně dekrety prezidenta republiky Edvarda Beneše.83 

Klíčovým právním předpisem byl ústavní dekret prezidenta republiky 

ze dne 15. října 1940 č. 2/1940 Ú. v. čsl.,  o prozatímním výkonu moci 

zákonodárné. Ve smyslu ustanovení § 2 tohoto dekretu měl prezident 

republiky právo vydávat předpisy, jimiž se měnily,  rušily nebo nově 

vydávaly zákony po dobu platnosti prozatímního státního zřízení, a to 

právě formou dekretu. Na prezidenta tak byla tímto způsobem přenesena 

zákonodárná moc. Přenesení této pravomoci zcela jistě nemělo oporu 

v ústavní listině z roku 1920, ale vzhledem ke složitosti poměrů té doby 

nebylo možné j i bezvýhradně dodržovat.  Ústavním dekretem prezidenta 

republiky ze dne 22. února 1945 č. 3/1945 Ú. v.  čsl.,  o výkonu moci 

zákonodárné v přechodném období,  byla prezidentova zákonodárná 

pravomoc prodloužena a byla ukončena až 27.ří jna 1945, kdy byla 

splněna podmínka uvedeného dekretu. Tou bylo zvolení prozatímního 

Národního shromáždění.84 Dekrety tak patřily k základním poválečným 

právním normám. Pro oblast zemědělství  byly vydány tyto dekrety:  

a)  Dne 19. května 1945 byl vydán 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 organizací  

a ústavů. 

b)  Dekret prezidenta republiky ze dne 23. června 1945 č. 12/1945 

Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku 

Němců, Maďarů, dále zrádců a nepřátel  českého a slovenského 

národa, tzv.  konfiskační dekret .  

                                                 
83 Ač se tyto právní normy nazývaly dekrety, popř. ústavní dekrety prezidenta republiky, na jejich tvorbě 
se samozřejmě nepodílel jenom on, ale vždy i vláda. 
84 Jedním z ústavních zákonů, který byl schválen prozatímním Národním shromážděním, byl ústavní 
zákon č. 57/1946 Sb., kterým byly schváleny a prohlášeny za ústavní všechny dekrety prezidenta 
republiky. Tím byl potvrzen jejich charakter platného právního předpisu. 
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c)  Dekret  prezidenta republiky ze dne 20. července 1945 č.  28/1945 

Sb., o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel  

státu českými a slovenskými a jinými slovanskými zemědělci,  

tzv. osídlovací dekret .  

d)  Dekret prezidenta republiky ze dne 25. října 1945 č. 108/1945 

Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní 

obnovy, který se však úpravy vlastnických vztahů k pozemkům 

dotýká pouze okrajově (§ 17). 

Dekret č. 5/1945 Sb. v sobě spojoval princip resti tuční 

s principem národní správy. Jeho základním ustanovením byl § 1 odst . 1,  

který stanovil,  že jakékoliv majetkové převody a jakákoliv majetkově – 

právní jednání, ať už se týkají majetku movitého či nemovitého, 

veřejného či soukromého, jsou neplatná,  pokud byla uzavřena po 29. září  

1938 pod tlakem okupace nebo národní, rasové nebo politické persekuce, 

přičemž majetek osob státně nespolehlivých na území Československé 

republiky se dává pod národní správu (§ 2, 7).85 Kdo byl považován 

za osobu státně nespolehlivou, ať už šlo o fyzickou nebo právnickou 

osobu, bylo vymezeno v ustanovení § 4,  5 a 6. Jednalo se např. o osoby 

národnosti německé, maďarské, které se při  kterémkoliv sčítání  lidu 

od roku 1929 přihlásily k německé nebo maďarské národnosti, 

z právnických osob to byly podniky, jejichž správa úmyslně sloužila 

německému nebo maďarskému vedení války. Zmiňovaný institut národní 

správy byl velmi důležitým nástrojem pro vracení pozemkového majetku 

osobám, které ho pozbyly v důsledku národní, politické a rasové 

perzekuce. Jeho prostřednictvím byl zajišťován, kromě jiného, střední 

a velký zemědělský majetek, a pokud se prokázalo, že patřil  osobám 

státně spolehlivým a že jim byl odebrán v důsledku perzekuce, byl  

z národní správy okamžitě vyjmut a vrácen původním oprávněným 

                                                 
85 K institutu národní správy blíže v Kindl, M.: „Malá poznámka k jednomu z dřívějších institutů (národní 
správě)“, in: Ad notam, č. 3/1996, str. 60 
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majitelům. V opačném případě zůstal zajištěný majetek pod národní 

správou až do doby vydání nové zákonodárné úpravy (§ 24).  Národní 

správou zemědělských a lesních majetků byly pověřeny národní výbory, 

a to podle výměry jednotlivých pozemků. K provedení tohoto dekretu byl 

vydán zákon č.  128/1946 Sb., o neplatnosti některých majetkověprávních 

jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných 

zásahů do majetku vzcházejících, který se stal nástrojem restitucí  

tzv. „arizovaného majetku“, a to nejen restitucí poválečných, ale 

i restitucí po roce 1992.86 Zákon č. 128/1946 Sb. je již na rozdíl 

od dekretu č. 5/1945 Sb. typickým restitučním předpisem, který přesně 

popisuje rozsah nároku, kdo a kde jej může uplatnit a kdo o uplatnění 

rozhoduje.  Má své potřebné ustanovení o promlčení nároku, aby se 

restituční řízení neprotáhla do nekonečna a stát neztrati l  stabili tu 

ve vlastnických vztazích. Promlčecí doba, tříletá, je dostatečně dlouhá 

pro uplatnění nároku. Zajímavé je i ustanovení o peněžité náhradě 

za věc, kterou nelze vrátit  či dokonce v případě, kdy osoba, uplatňující  

nárok, nemá zájem na vrácení věci. Náhrada se vyplácí v hodnotě věci  

platné v době probíhající restituce, nikoli  ke dni pozbytí věci .  Pokud jde 

o uplatnění nároků plynoucích z neplatnosti některých jednání v době 

nesvobody, nastal však již tvrdý politický zásah do majetkových 

restitucí,  kdy nebylo všem měřeno stejně a původní velcí  pozemkoví 

vlastníci byli tímto dekretem diskriminováni. Jejich „arizovaný majetek“ 

byl znárodněn jako německý a původní vlastníci  pak měli  jen velmi 

malou šanci na úspěch v restitučním řízení.87 

                                                 
86 Blíže v Kindl, M.: „Restituce „arizovaného majetku“ v současnosti“, in: Právník, č. 1/1993, str. 1120 - 
1122 
87 „Dekret byl původně koncipován jako celostátní zákonodárný akt. Teprve po zjištění, že se v tomto 
ohledu nepodařilo dosáhnout souhlasu se SNR, byla z úvodní věty vypuštěna slova „ a v dohodě se 
Slovenskou národní radou“. Formulace vztahující se ke Slovensku však v dalším textu dekretu zůstaly 
zachovány.“ Viz Jech, K., Kaplan, K.: Dekrety prezidenta republiky 1940 – 1945, 2. vydání, 
Nakladatelství Doplněk, Brno, 2002, str. 222 - 223 
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Konfiskační dekret s  okamžitou platností  a bez náhrady ex lege,88 

tedy k 23. červnu 1945 (ke dni své účinnosti), konfiskoval pro účely 

pozemkové reformy zemědělský majetek, který se nacházel ve vlastnictví  

nevhodných subjektů – tedy mj. všech osob německé a maďarské 

národnosti bez ohledu na státní příslušnost (§ 1 – 3).89 Znamenal 

tak skutečné zahájení pozemkové reformy. Zemědělským majetkem 

se rozuměla zemědělská a lesní půda, k ní patřící budovy a zařízení,  

závody zemědělského průmyslu, sloužící vlastnímu zemědělskému 

a lesnímu hospodářství, jakož i movité příslušenství (živý a mrtvý 

inventář) a všechna práva, která jsou spojena s držbou zkonfiskovaného 

majetku nebo jeho části  (§ 4). O tom, koho je třeba považovat za zrádce 

a nepřítele Československé republiky,  rozhodoval v pochybnostech 

na návrh okresního národního výboru zemský národní výbor (§ 3 odst.  

2).  Ten je se svým dobrozdáním postupoval ministerstvu zemědělství , 

které rozhodovalo v dohodě s ministerstvem vnitra.90 Celý postup byl 

přezkoumáván správními soudy. Konfiskační dekret dále zřizoval 

Národní pozemkový fond (dále jen „NPF“) při ministerstvu zemědělství 

(§ 6), který měl spravovat zkonfiskovaný zemědělský majetek až do jeho 

odevzdání přídělcům. NPF byl samostatnou právnickou osobou se sídlem 

v Praze. V jeho čele stál předseda, kterého jmenovala vláda na návrh 

                                                 
88 Pokud jde o dekrety prezidenta republiky, vyskytly se hlavně v průběhu restitucí četné dotazy na jejich 
účinnost. V souladu s ustálenou judikaturou je možné konstatovat, že účinnost dekretů byla uskutečněna 
ex lege. Současně však muselo být pravomocně rozhodnuto o tom, zda fyzická nebo právnická osoba je 
„zrádcem nebo nepřítelem“ českého a slovenského národa, přičemž rozhodovat o tom příslušelo orgánu 
státní správy ve správním řízení a správní rozhodnutí v takovém řízení podléhalo instančnímu přezkumu a 
nabývalo právní moci. 
89 Pro určení toho,kdo byl považován za československého státního občana byl velmi důležitý ústavní 
dekret ze dne 2. srpna 1945 č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob 
národnosti německé a maďarské. 
90 „Jestliže byl zemědělský majetek ve vlastnictví osob německé a maďarské národnosti, které se aktivně 
zúčastnily boje za zachování celistvosti a osvobození Československé republiky, pak k jeho přechodu na 
stát dnem účinnosti 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, nedošlo. 
V takovém případě však bylo třeba, aby pochybnost o tom byla odstraněna rozhodnutím příslušného 
správního úřadu o výjimce podle § 1 odst. 3 téhož dekretu. Soudu ani v současné době nepřísluší, aby v 
řízení o ochranu vlastnictví posuzoval existenci předpokladů konfiskace podle uvedeného dekretu nebo 
oprávněnost námitek proti ní.“ Viz rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 5. 2003, sp. 
zn. 22 Cdo 683/2002. 



 41 

ministra zemědělství. Podle Statutu NPF, který byl vydán vládním 

nařízením ze dne 3. září 1945 č. 70/1945 Sb.,  mohl NPF provádět 

po dohodě s místními národními výbory a Jednotným svazem českých 

zemědělců (dále jen „JSČZ“)91 potřebná opatření k řádnému hospodaření 

na zkonfiskované půdě. 

Podle ustanovení § 1 osídlovacího dekretu se zemědělský majetek 

zkonfiskovaný podle konfiskačního dekretu a náležející do NPF, osídlí 

přidělením půdy oprávněným uchazečům (§ 2) z krajů, ve kterých 

je nedostatek půdy nebo jsou tam nepříznivé podmínky pro zemědělství. 

O příděl půdy v rámci osídlení mohl požádat státně a národně spolehlivý 

příslušník českého, slovenského nebo jiného slovanského národu (§ 2, 3) 

tak, že podal žádost o příděl u místní rolnické komise k příslušné okresní  

rolnické komisi. Přídělce byl povinen ujmout se držby toho dne, který 

byl stanoven v rozhodnutí o přídělu půdy. Přidělená půda přešla dnem 

převzetí do vlastnictví přídělce.92 Přídělce byl povinen na přidělené půdě 

osobně hospodařit,  směl ji  zcizit ,  dát do nájmu či pachtu nebo do jiného 

užívání a mohl ji  také zatížit.  To však jen velmi výjimečně ve zvláště 

odůvodněných případech a jen se souhlasem NPF (§ 5). Hranicí přídělu 

bylo 8 ha orné půdy nebo 12 ha zemědělské půdy podle její bonity.  

Početné rodiny měly právo na 10 ha orné půdy a 13 ha zemědělské půdy 

(§ 4). Půda byla do vlastnictví přidělována za úhradu podle určitých 

kritérií (např. poloha, výnos). Minimální hodnota náhrady byla stanovena 

ve výši  jedné průměrné roční úrody na navrhované výměře půdy (§ 7). 

Podle konfiskačního a osídlovacího dekretu se první etapa 

pozemkové reformy dělila na dvě současně probíhající administrativní 

                                                 
91 Členy JSČZ mohli být vlastníci zemědělské půdy, ale i zemědělské organizace, dokonce i stát a svazky 
územní správy. Zemědělci se prostřednictvím svazu podíleli na rozhodování o důležitých zemědělských 
záležitostech. Zástupci JSČZ se podíleli na vypracovávání a realizaci zákonů a vládních nařízení 
týkajících se zemědělství. JSČZ spolupracoval s ministerstvem zemědělství a národními výbory. Blíže v 
Kubačák, A.: Dějiny zemědělství v Českých zemích - II. díl, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, 1995, 
str. 151 
92 Lze srovnat s příspěvkem: Müller, Z.: O ztraceném paragrafu aneb přidělování konfiskátů (Několik 
poznámek k otázkám přechodu a převodu vlastnického práva), in: Ad Notam, č. 3/1999, str. 51 - 57 
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akce, které probíhaly velmi rozdílně. Provádění konfiskace a osídlování 

půdy mělo jiný charakter ve vnitrozemí a jiný v pohraničí.  

Ve vnitrozemí, kde bylo převážně české obyvatelstvo, se uskutečnilo 

tzv. místní přídělové řízení, což znamenalo rozdělení zkonfiskované 

půdy místním uchazečům. K jednotnému řízení a usměrňování vnitřního 

osídlení , tedy ve vnitrozemí, vznikly Osídlovací úřady v Praze 

a Bratislavě, které vykonávaly svoji působnost pod vedením Ústřední 

komise pro vnitřní osídlení (při  ministerstvu vnitra).  Prováděné 

konfiskace měly ve vnitrozemí menší význam, ale i rozsah, než tomu 

bylo v pohraničí. Ve vnitrozemských okresech byla konfiskována půda 

německé šlechty a českých kolaborantů. Jak již bylo řečeno výše, 

rozhodující úlohu v konfiskačním a přídělovém řízení hrály národní 

výbory a j imi zřízené rolnické komise.93 Do dubna 1946 bylo v českém 

vnitrozemí zkonfiskováno 350 000 ha půdy a do konce léta 1946 bylo 

konfiskační a přídělové řízení skončeno. 

Zemědělské osídlování pohraničí probíhalo od podzimu 1945. 

Opět se na něm podílely národní výbory spolu s okresními osídlovacími 

komisemi a rolnickými komisemi. K provádění konfiskací majetku, který 

patřil  zejména německému obyvatelstvu, sloužil výše popsaný institut  

národní správy. Během léta 1945 se v českých zemích konaly desítky 

shromáždění a táborů lidu, na kterých se hromadně odevzdávala 

konfiskovaná půda do vlastnictví nových hospodářů. Tato rychlá 

konfiskace, která byla v režii KSČ, měla hlavně u drobných zemědělců 

velké sympatie.94 

                                                 
93 Místní národní výbory zahajovaly konfiskační řízení tím, že připravily volby do místních rolnických 
komisí. Rolnické komise byly složené z uchazečů o půdu a byly převážně řízeny komunisty. Působily tak 
jako „bojové útvary“ KSČ. Blíže k organizaci státní správy na úseku zemědělství viz Kubačák, A.: Dějiny 
zemědělství v Českých zemích - II. díl, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, 1995, str. 145 - 150 
94 První fázi druhé pozemkové reformy doplňuje zákon č. 90/1947 Sb., o provedení knihovního pořádku 
stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na 
přidělený majetek (dále jen „zákon o knihovním pořádku“). Podle tohoto zákona byly na základě 
přídělových či jiných listin prováděny změny zápisů konfiskovaného nemovitého majetku v příslušných 
vložkách pozemkových knih. Ministerstvu zemědělství tím bylo umožněno kontrolovat a zamezovat 
nežádoucím přesunům půdy. 
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Celkem bylo podrobeno konfiskačnímu řízení na území republiky 

1 651 016 ha zemědělské půdy a 1 295 379 ha lesní půdy. V první etapě 

druhé pozemkové reformy tak bylo celkem zkonfiskováno 2 946 395 ha 

veškeré půdy, z toho 2 400 449 ha na území Čech a Moravy a 545 946 ha 

na Slovensku. Hlavní část konfiskované půdy připadala na české země, 

kde čtyři pětiny této půdy se nacházely v pohraničí. Osídlovací řízení 

v pohraničí českých zemí tak bylo nejrozsáhlejší a nejdůležitější 

přídělovou akcí v rámci celého konfiskačního zásahu.95 

4.2. Revize první pozemkové reformy 

Současně se snahou o dokončení konfiskace půdy podle dekretů 

prezidenta republiky připravovala KSČ od podzimu 1946 koncepci druhé 

etapy druhé pozemkové reformy. Tato etapa pozemkové reformy měla 

navazovat na první pozemkovou reformu. Dne 24. září 1946 předložilo 

ministerstvo zemědělství vládě, a zveřejnilo rolníkům, návrh zákona 

o revizi  první pozemkové reformy. Osnova zákona obsahovala hlavní 

ustanovení zákonů o pozemkové reformě z období po první světové 

válce. Tvůrcům osnovy šlo o jejich důsledné provedení. Nové prvky 

obsahovala osnova jen v několika bodech (např. zřízení rolnických 

komisí , který byly známy z praxe v letech 1945 – 1946). Návrh vycházel 

z představy, že velkým pozemkovým vlastníkům má být  odebrána 

veškerá půda, která neoprávněně unikla z předválečného záboru. Statkáři  

měli dostat za odebranou půdu náhradu v průměru cen z let 1913 – 1915 

a noví přídělci mohli nakupovat půdu do soukromého vlastnictví podle 

zásad známých z první fáze druhé pozemkové reformy.96 Agrární 

velkopodnikatelé samozřejmě velmi razantně vystupovali proti revizi 

                                                 
95 Viz Grónský, J.: Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa II. A (1945 – 1968), 2. vydání, 
Karolinum, Praha, 2002, str. 54; Kubačák, A.: Dějiny zemědělství v Českých zemích - II. díl, 
Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, 1995, str. 156 
96 Burešová, J.: Návrat k první československé pozemkové reformě po druhé světové válce 
v mezinárodních souvislostech, in: Československá pozemková reforma a její mezinárodní souvislosti, 
Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 21. a 22. dubna 1994 v Uherském Hradišti, 
Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, 1994, str. 131 - 133 
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první pozemkové reformy, ale i proti dalším agrárním návrhům 

komunistů. Revize byla po bouřlivých diskusích v Národním 

shromáždění uzákoněna dne 11. července 1947 jako zákon č. 142/1947 

Sb., o revizi první pozemkové reformy (zákon o RPPR). V ustanovení § 1 

bylo stanoveno, jaký pozemkový majetek je předmětem revize. Šlo 

především o majetek: 

a)  který byl vyloučen nebo vypuštěn ze záboru při první pozemkové 

reformě  

b)  o němž nebylo dosud rozhodnuto ani  propuštěním ze záboru, ani  

ponecháním podle ustanovení § 20 přídělového zákona, nebo 

u něhož nebylo provedeno přídělové řízení 

c)  zbytkové statky 

Zákon o RPPR se naopak nevztahoval na majetek ve vlastnictví státu, 

svazků územní samosprávy, hospodářských společenstev atd.  (§ 16). 

Revizi podléhala rozhodnutí a opatření  vydaná bývalým SPÚ 

a úřady, které v pozdějších letech převzaly pravomoci této instituce 

(ministerstvo zemědělství od roku 1935, Bodenamt od roku 1942). Revizi  

podléhaly i tzv. generální dohody (§ 5) a všechny církevní statky. 

K provádění revize byla příslušná revizní komise, která byla složená 

ze zástupců všech politických stran Národní fronty. Zákon o RPPR dále 

obsahoval zásadu, že u každého revidovaného zbytkového statku muselo 

být ponecháno nejméně 50 ha zemědělské půdy, i  když komunisté 

požadovali rozdělit  v případě potřeby i zbytkové statky pod 50 ha.  

Vlastníci  nebo spoluvlastníci pozemkového majetku, uvedeného 

v ustanovení § 1, byl i povinni sepsat a ohlásit  tento svůj majetek. Soupis 

byl prováděn pro účely zjištění stavu pozemkového majetku, který byl  

předmětem revize.97 Zrušením rozhodnutí  o vyloučení nebo o propuštění 

půdy ze záboru se tato půda znovu vrátila do záboru a stala 

                                                 
97 Úpravu týkající se soupisu pozemkového majetku pro revizi první pozemkové reformy a jejího 
vyznačení ve veřejných knihách obsahovalo vládní nařízení ze dne 18. listopadu 1947 č. 194/1947 Sb. 
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se předmětem pozemkové reformy – byla převzata státem k následnému 

přídělovému řízení (§ 4). Náhrada za převzatý (vyvlastněný) pozemkový 

majetek a zbytkové statky byla stanovena podle ustanovení § 41 a n.  

náhradového zákona (§ 7).  Přejímající  cenou za převzatý pozemkový 

majetek byla cena vyplývající z průměru cen docilovaných v letech 1913 

– 1915, při prodeji  statků z volné ruky v rozloze přes 100 ha. Takto 

stanovené ceny byly již v době provádění první pozemkové reformy 

značně podhodnocené. Noví přídělci mohli nakupovat půdu 

do soukromého vlastnictví za tzv. obecnou cenu, a ne původní nízkou 

přídělovou cenu. Okruh přídělců byl vymezen v ustanovení § 8 zákona 

o RPPR. Zejména v případech, kdy byla přidělována lesní  půda, měl 

přednost stát a svazky územní samosprávy či lesní družstva,  jednotlivci  

získali tuto půdu jen výjimečně. Protože zákon o RPPR postrádal  

podrobnější úpravu postupů při provádění záboru nemovitostí 

podrobených revizi , odkazoval proto ve svém ustanovení § 17 

na přiměřené použit í záborového zákona a zákonů jej doplňujících.  

Je tedy založen na principu subsidiarity. 

Komunističtí  poslanci a komunisté z ministerstva zemědělství 

vyjádřili  nesouhlas s přijatou podobou zemědělských zákonů a zahájili  

kampaň na vesnicích, aby tak získali drobné a střední rolníky pro svůj 

záměr, kterým bylo přijetí dodatečných úprav zákonů.98 Dne 7. ledna 

1948 bylo přijato vládní nařízení č. 1/1948 Sb., kterým byla provedena 

některá ustanovení zákona o RPPR. Nařízení obsahovalo podrobnou 

úpravu týkající se působnosti revizní komise, přídělového řízení a 

rolnických komisí . Po únorových událostech a získání moci komunistů 

byl dne 21. března 1948 Národním shromážděním přijat zákon č. 44/1948 

Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o revizi první pozemkové reformy.  

Novelizovaný zákon o RPPR poskytoval širokou pravomoc rolnickým 

                                                 
98 V červenci 1947 byl přijat materiál „Naše nejbližší úkoly na vesnici“ jako součást Směrnice 
sekretariátu ústředního výboru KSČ. 
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komisím. Bylo možné úplně převzít zbytkové statky v případě, že byla 

zjištěna naléhavá potřeba půdy k uspokojení uchazečů podle ustanovení 

§ 8 odst. 1 nebo žádal – li  si to veřejný zájem (§ 6 odst. 3). Byly ještě 

jednou zrevidovány již projednané případy a bylo rychle rozhodnuto 

i o případech, které se ještě nedostaly na pořad jednání.  Bylo téměř 

zlikvidováno velké statkářské pozemkové vlastnictví, neboť 

novelizovaný zákon umožňoval snížení výměry půdy, kterou připouštělo 

ustanovení § 2 a 11 záborového zákona (250 ha veškeré půdy), až na 50 

ha, a to cestou vyvlastnění. Většina zbytkových statků byla 

rozparcelována. 

Podle stavu údajů z března 1949 bylo v Čechách provedeno 1 195 

případů revizí, na Moravě a ve Slezsku 404 a na Slovensku 708, tedy 

celkem 2 307 případů revizí. Z toho bylo fyzických osob 1 904, 

vlastnických souborů církevního majetku 108 a 295 případů ostatního 

majetku. Podle povinného soupisu půdy, podléhající revizi,  bylo 

v Čechách přihlášeno 441 242 ha veškeré půdy, z toho bylo 147 474 ha 

zemědělské půdy. Na Moravě a ve Slezsku to bylo 232 982 ha veškeré 

půdy, z toho 43 629 ha zemědělské půdy,  a na Slovensku to bylo 353 305 

ha veškeré půdy, z toho 97 892 ha zemědělské půdy, tj .  celkem 

1 027 529 ha veškeré půdy a z toho 288 995 ha půdy zemědělské.  

Vlastníkům bylo revizní komisí ponecháno v celém státě 23 611 ha 

velkostatkářské půdy a 37 204 ha půdy zbytkových statků. Z půdy 

porobené revizi bylo získáno 95% pro příděl  a asi 5% bylo ponecháno 

původním majitelům.99 Hospodářské budovy, dobytek, a stroje byly 

přiděleny státním statkům, strojním družstvům a státním strojním 

stanicím. Lesní půda přešla většinou do státního vlastnictví.100 

                                                 
99 Kubačák, A.: Dějiny zemědělství v Českých zemích - II. díl, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, 
1995, str. 157 
100 Burešová, J.: Návrat k první československé pozemkové reformě po druhé světové válce 
v mezinárodních souvislostech, in: Československá pozemková reforma a její mezinárodní souvislosti, 
Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 21. a 22. dubna 1994 v Uherském Hradišti, 
Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, 1994, str. 133 
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Protože se revize první pozemkové reformy začala uskutečňovat 

až po 25.únoru 1948, prakticky společně s novou pozemkovou reformou, 

poznamenalo to vlastní průběh její realizace. 

4.3. Nová pozemková reforma 

Začátkem roku 1947 vypracovali komunisté novou strategii 

zápasu o vesnici a charakter zemědělství v rámci tzv.  „boje o získání 

většiny národa“. Záměrem KSČ bylo,  aby prostřednictvím místních 

stranických organizací, rolnických komisí a dalších organizací Národní 

fronty,  v nichž měli komunisté většinu, co nejvíce zradikalizovala 

bezzemky, drobné rolníky a další občany,  kteří měli zájem o půdu. První 

poválečný ministr zemědělství Július Ďuriš (člen KSČ) vystoupil dne 

4. dubna 1947 na veřejném shromáždění v Hradci Králové, kde vyhlásil  

nový zemědělský program – tzv. Hradecký program. Ten představoval 

osnovu šesti zemědělských zákonů, které se týkaly úprav pozemkového 

vlastnictví , revize první pozemkové reformy a zásad připravované nové 

pozemkové reformy. Tlakem a nedemokratickými metodami 

se vynucovalo, a nakonec i vynutilo,  schválení šesti zemědělských 

zákonů tak,  jak byly navrženy v Hradeckém programu.101 Zákony byly 

přijaty 21. března 1948 a u zemědělců vyvolávaly zdání prosperity.  

Ve skutečnosti šlo o připravený a do detailů promyšlený tah komunistů,  

kteří se prostřednictvím zemědělské propagandy chopili moci. Zákony 

zůstaly jen na papíře a ve skutečnosti se začal provádět jejich pravý 

opak. 

                                                 
101 Jednalo se o tyto zákony: 

a) Zákon č. 43/1948 Sb., o zemědělském úvěru 
b) Zákon č. 45/1948 Sb., o rozdělení pozůstalosti se zemědělskými podniky a o zamezení drobení 

zemědělské půdy 
c) Zákon č. 46/1948 Sb., o trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě 
d) Zákon č. 47/1948 Sb., o některých technicko – hospodářských úpravách pozemků neboli 

scelovací zákon 
e) Zákon č. 49/1948 Sb., o zemědělské dani 
f) Zákon č. 55/1947 Sb., o pomoci zemědělcům při uskutečňování zemědělského výrobního 

plánu (později nahrazen vlád. nařízením č. 50/1955 Sb.) 
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Největší význam pro změnu vlastnických vztahů měl, z výše 

zmiňované šestice zemědělských zákonů, zákon č. 46/1948 Sb., o trvalé 

úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní  půdě (dále jen „zákon o nové 

pozemkové reformě“),102 který představoval třet í,  závěrečnou etapu 

druhé pozemkové reformy.103 Zákon vycházel ze zásady, že „půda patří 

těm, kdož na ní pracují“ .  Tato zásada, která měla svůj původ v Dekretu 

o půdě z roku 1917104 předznamenávala vývoj vlastnických vztahů 

v blízké budoucnosti. Podle zákona patřila půda sloužící zemědělské 

výrobě „výkonným“ zemědělcům (kromě výjimek stanovených zákonem). 

Zákon rozlišoval dvě kategorie vlastníků. 

První kategorii představovali majitelé statků o výměře od 50 

do 250 ha půdy, jejichž vlastnictví se zmenšilo na 50 ha půdy, což byla 

nejvyšší možná výměra půdy, která směla být ve vlastnictví jednoho 

vlastníka,  tj .  v držení jedné rodiny (§ 1 odst. 2).105 Toto pravidlo 

se vztahovalo i na spoluvlastnictví (§ 1 odst. 6) a na členy zemědělského 

výrobního družstva (§ 3). Vlastník půdy podléhající výkupu podle 

ustanovení § 1 odst. 2 byl oprávněn vybrat  si do přípustné výměry 

zemědělskou nebo/a lesní půdu průměrné hodnoty (bonity) s  odchylkou 

                                                 
102 Zákon o nové pozemkové reformě byl později doplněn vyhláškou ministerstva zemědělství č. 
594/1948 Ú. l., o soupisu půdy, na kterou se vztahují ustanovení zákona o nové pozemkové reformě a 
vyhláškou ministerstva zemědělství č. 1447/1948 Ú. l., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
nové pozemkové reformě. K realizaci zákonů, které se týkaly nové pozemkové reformy, byla vydána řada 
interních směrnic resortem zemědělství. 
103 „Je právně historickou zajímavostí, že zákon č. 46/1948 Sb. Nebyl v dalších desetiletích formálně 
zrušen. Názor, že v soukromém vlastnictví může být proto maximálně 50 ha, však nebyl politicky 
akceptován s poukazem na přijatou ústavu v roce 1960, která připouštěla jen drobné soukromé 
hospodářství založené na osobní práci a vylučující vykořisťování cizí pracovní síly. Výkladem se 
dovozovalo, že není reálné, aby jedna rodina obdělávala půdu o výměře 50 ha na požadované úrovni! 
Otázka soukromého pozemkového vlastnictví tak byla v hlavních rysech vyřešena před přijetím Ústavy 9. 
května. (…)“ Viz Dvořák, J.: K některým otázkám vývoje občanského práva, in: Příspěvky k vývoji 
právního řádu v Československu 1945 – 1990, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2002, str. 232 
104 Dekretem o půdě došlo k nacionalizaci půdy, likvidovaly se carské a šlechtické velkostatky, 
znárodněná půda se rozdělovala vesnické chudině do osobního nebo občinového užívání. Blíže v Jech, 
K.: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy, 1. vydání, Vyšehrad, Praha, 2008, str. 36 
105 Ustanovení § 4 zákona o nové pozemkové reformě uvádí, kdo je považován za rodinného příslušníka: 
„Rodinnými příslušníky vlastníka půdy podléhající výkupu se rozumějí podle tohoto zákona příbuzní v 
řadě vzestupné (též osvojitelé), příbuzní v řadě sestupné (též osvojenci), sourozenci, manžel (druh, 
družka) a jeho sourozenci, zeť, snacha, tchán a tchýně, pokud s vlastníkem trvale žijí ve společné 
domácnosti.“ 
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v hodnotě max. 10% (§ 6 odst. 1). Vždy však bylo nutno dbát, aby byl  

vlastníkovi ponechán podle možností  souvislý hospodářský celek 

a aby nebyl ohrožen veřejný zájem (např. scelování pozemků) a účelné 

použití vykoupené půdy (§ 16). 

Pro druhou kategorii nebyla důležitá výměra půdy, kterou 

zemědělec vlastnil ,  ale bylo rozhodující , zda vlastník na svých 

pozemcích sám hospodaří nebo je dal do nájmu (pachtu) jiné osobě nebo 

zda jde o půdu, která je ve vlastnictví právnických osob (§ 1 odst . 3).  

Zde se uplatňovala výše zmiňovaná zásada, že půda patří  těm, kdož na ní  

pracují. Půda těch, kteří na ní trvale nepracovali, byla vyvlastněna. 

Slovo „trvale“ však neznamená výlučně. Pokud někdo na své půdě 

nepracoval jen z důvodů přechodných (např.  zemědělec povolaný 

k výkonu vojenské prezenční služby), nebyla jeho půda vykoupena. 

Tímto opatřením se tak zamezovalo tzv. spekulačnímu pachtu půdy. 

Tzv. spekulační půdou se rozuměla půda, která přesahovala výměru 1 ha,  

kterou vlastník – nezemědělec koupil  a od nabytí na ní nepracoval.  

V rámci tohoto ustanovení podléhaly soupisové povinnosti (§ 7) vesměs 

všechny propachtované zemědělské objekty (výjimky byly stanoveny 

v ustanovení § 1 odst. 4,  5).106 V případě, že o to vlastník požádal, mohl 

si z vykoupené půdy ponechat dle své volby půdu o výměře 1 ha,  

přičemž zastavěná plocha se započítávala do uvedené výměry.  Zákon byl  

v praxi prováděn tak, že soupisové povinnosti podléhaly téměř všechny 

propachtované zemědělské objekty.  Zákon tak představoval rozsáhlý 

zásah do vlastnických vztahů k půdě, který s konečnou platností rozložil  

statkářskou a církevní půdu.107 

                                                 
106 Vyhláška ministerstva zemědělství č. 594/1948 Ú. l. obsahovala další úpravu týkající se soupisu půdy, 
na kterou se vztahovalo ustanovení zákona o nové pozemkové reformě. 
107 K církevní půdě viz ustanovení § 1 odst. 3 zákona o nové pozemkové reformě: „Se souhlasem 
místních rolnických komisí lze ponechati půdu, jejíž výnos slouží k vydržování duchovních státem 
uznaných církví a náboženských společností, spravujících nižší církevní úřady (jmění obroční, místních 
sborů, místních náboženských obcí apod.), a to nejvýše do výměry 30 ha.“ 
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Stejně jako v předchozích zákonech týkajících se druhé 

pozemkové reformy, rozhodné okolnosti pro výkup půdy zjišťovaly 

rolnické komise (§ 15). Spolu se soustavou národních výborů 

a sdružením JSČZ výkup také realizovaly.  Vedoucí zásadou při  

provádění výkupu i  při přídělu bylo, že nemá docházet k roztříštění  

pozemkové držby, nýbrž k jejímu soustřeďování pokud možno v jeden 

celek. Za vykoupenou půdu poskytoval stát  náhradu ve výši průměrné 

obecné ceny za posledních 10 let před výkupem nebo ve výši obecné 

ceny v době výkupu, je-li  tato nižší,  vždy však se srážkou 20 %. 

Dělníkům, živnostníkům, veřejným a soukromým zaměstnancům 

se poskytovala tato náhrada bez srážky,  pokud šlo o výměru do 10 ha 

vykoupené půdy a nešlo – li  o půdu spekulační (§ 9 odst. 1). Důvodem, 

proč byla cena výkupu takto stanovena, bylo kolísání obecné ceny 

vlivem války a okupace. Bylo proto nutné vzít za základ jejího určování 

průměr cen dosahovaných v delší době. Doba deseti  let  v sobě 

zahrnovala jak poměry z doby předválečné, tak i poměry okupační 

a porevoluční. Tím se dosáhlo spravedlivého průměru. A proč byly 

do výkupní ceny zahrnuty srážky? Neboť bylo nutné počítat pro příděl  

půdy i s  úhradou správních nákladů, které by jinak přídělovou cenu 

zdvihly nad cenu obecnou, což by znesnadnilo průběh přidělování 

půdy.108 Ve skutečnosti nebyla litera zákona dodržena. Půda byla 

zemědělcům odebrána s ujištěním, že finanční náhrada jim bude 

vyplacena dodatečně, což se ve většině případů nestalo. Jejich vlastnické 

právo k pozemkům bylo převedeno na stát a oni tak pozbyli  veškerá 

práva a mnohdy museli zemědělskou usedlost opustit nebo byli z vesnice 

vystěhováni. 

Poznámka provedení výkupu byla učiněna v pozemkové knize 

na základě knihovní žádosti ke knihovnímu soudu. Tato poznámka měla 

                                                 
108 Viz Karfík, Z., Karfíková, M., Spáčil, J.: Pozemky a právo, 1. vydání, ORAC, Praha, 2001, str. 17 
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účinky přechodu vlastnictví k vykoupené půdě na československý stát.109 

Půda se poté předávala do vlastnictví oprávněným uchazečům (§ 16) 

za výkupní cenu beze srážky, sníženou o 10% (§ 9 odst.  3). Přidělovaná 

půda a další zemědělský majetek přešly do vlastnictví přídělce dnem 

převzetí držby. Přídělce byl povinen na půdě osobně pracovat s péčí  

řádného hospodáře (§ 17). Obstaráním knihovního pořádku na přidělené 

půdě bylo pověřeno ministerstvo zemědělství, které mohlo tuto povinnost  

přenést na NPF.110 

Na základě poslední fáze druhé pozemkové reformy bylo získáno 

přibližně 2 100 000 ha půdy. Uchazečům o příděl bylo z tohoto 

celkového objemu půdy přiděleno necelých 66%, ostatní, převážně lesní,  

půda zůstala ve vlastnictví státu.111 

4.4. Shrnutí průběhu druhé pozemkové reformy 

Období poválečných let  1945 – 1948 bylo i pro zemědělství  

přechodným obdobím na cestě k úplnému ovládnutí našeho státu 

komunisty.  Došlo k odbourání demokratických prvků v zemědělské 

samosprávě, zákazu agrární strany a mocenskému ovládnutí zemědělské 

oblasti komunisty.  Poválečná pozemková reforma byla jakýmsi 

ukazatelem mocenského postupu komunistů. Byla uskutečněna ve třech 

etapách: I.  konfiskace a rozdělení zrádcovského a nepřátelského majetku, 

II.  revize první pozemkové reformy, III.  nová pozemková reforma 

(viz Příloha č. 4).  Výměra půdy v soukromém vlastnictví se stále 

zmenšovala. Relativně nedotčené bylo družstevnictví, jež se stalo 

předmětem zájmu po roce 1948. 

                                                 
109 Vlastnické právo přecházelo na československý stát poznámkou o provedení výkupu. Účel tohoto 
postupu spočíval v tom, že knihovní soudy tak nebyly nadměrně zatěžovány a k vložení vlastnického 
práva mělo dojít až ve prospěch konkrétního přídělce. 
K problematice nesouladu zápisu v pozemkových knihách a skutečným stavem viz Pekárek, M., 
Průchová, I.: Pozemkové právo, 2. vydání, Masarykova univerzita v Brně, Brno, 2003, str. 81: 
(…)„nebyla-li vykupovaná půda zapsána v pozemkové knize, nebo byl-li zjištěn nesoulad mezi skutečným 
a knihovním stavem, vyhlásil ONV výkup vyhláškou na úřední desce.“ 
110 Pro provádění knihovního pořádku se přiměřeně použilo ustanovení zákona o knihovním pořádku (§ 
18). 
111 Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. vydání, Eva Rozkotová – IFEC, Praha, 2007, str. 48 
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5. POZEMKOVÉ VLASTNICTVÍ ZA SOCIALISMU 

(25.2.1948 – 1989) 

„Rolníci! Ujišťuji vás, že vám bude vlastnictví půdy 

ústavně zaručeno. Chceme prostě, aby vám už nikdo nikdy 

nemohl lhát, že se u nás budou zakládat kolchozy. (…)“ 

Klement Gottwald 

5.1. Přelom ve vývoji pozemkových vztahů po únoru 1948 

Na začátku tohoto období se ještě uskutečňovala druhá 

pozemková reforma, protože její druhá a třet í fáze se teprve začala 

realizovat, ale již se v něm formovaly změny zemědělské a pozemkové 

politiky podle vzoru tehdejšího Sovětského svazu. Po násilném převzetí  

moci KSČ v únoru 1948 se radikálně změnily poměry v našem 

zemědělství . Došlo hlavně k radikální přestavbě v držbě a vlastnictví  

půdy a řízení zemědělství se ocitlo pod taktovkou komunistické strany.  

Změny, o kterých zde hovoříme se ovšem neudály najednou, ale byly 

koncepčně připravovány již dávno před osudným únorem 1948, a to po 

stranické ose. 

Změny v pozemkových vztazích byly na našem území formovány 

dogmatem o nutnosti zespolečenštění půdy (zestátnění)112 výrobních 

prostředků, ke kterým patřila i  zemědělská a lesní půda. Zestátnění 

se podle tohoto dogmatu stalo předpokladem pro změny ve společenském 

řádu. Z politických důvodů však nebylo možné provést nacionalizaci 

půdy (jako například v tehdejším Sovětském svazu), protože rolníci,  

kteří tvořili  základnu dělnické třídy,  měli  jednak k pozemkovému 

vlastnictví pevný vztah, jednak byla mnohým z nich půda do vlastnictví  

teprve přidělována prostřednictvím druhé pozemkové reformy. Nakonec 

bylo zvoleno tzv. zespolečenšťování půdy v individuálním vlastnictví  

jako předmětu užívání. Půda tímto způsobem přecházela, ne vždy 

                                                 
112 Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. vydání, Eva Rozkotová – IFEC, Praha, 2007, str. 49 
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dobrovolně, do užívání socialistických organizací a byla tedy fakticky 

soustřeďována do rukou státu.  Tak jako nacionalizace půdy v Sovětském 

svazu , byla i naše pozemková reforma a činy na ni navazující krokem 

k socialismu.113 

Ještě předtím než komunistická strana získala úplnou poli t ickou 

moc ve státě, aby pak mohla prosadit všechny svoje plány, potřebovala 

uklidnit obyvatele – zemědělce. Proto ještě nějakou dobu předstírala, 

že uznává všechny zemědělské tradice a soukromé pozemkové 

vlastnictví , tak jak v té době existovalo, a dokonce veřejně popírala 

koncepci sovětských „kolchozů“. Byl svolán celostátní  sjezd rolnických 

komisí , kde vystoupil i  předseda strany K. Gottwald a ujišťoval rolníky 

o jejich ústavním právu na vlastnictví pozemků.114 O tom, že KSČ hájí 

soukromé vlastnictví  půdy a majetku zemědělců, kteří na půdě pracují 

a kteří ji  nabyli poctivou prací, se snažili komunisté přesvědčit  

nerozhodné zemědělce i v ústavním zákoně č. 150/1948 Sb., tzv. Ústavě 

9. května (dále jen „Ústava 9. května“). V jej ím článku XII. stálo 

tvrzení,  že půda patří těm, kdož na ní pracují.  V ustanovení § 158 a 159 

bylo dále výslovně stanoveno, že je zaručeno soukromé vlastnictví 

drobných a středních podniků do 50 zaměstnanců, že nejvyšší přípustná 

výměra půdy, která smí být v soukromém vlastnictví jednotlivce nebo 

spoluvlastníků nebo společně hospodařící rodiny, je 50 ha,  a konečně, 

že soukromé vlastnictví půdy je u zemědělců, kteří na ní sami pracují, 

do výměry 50 ha zaručeno. Náměty tohoto druhu se pochopitelně zalíbily 

všem rolnickým vrstvám, které měly ještě v živé paměti předválečnou 

hospodářskou krizi.  Soukromé vlastnictví půdy však bylo fakticky 

zrušeno, i  když právně bylo v právních předpisech zachováno, a podle 

                                                 
113 „Nacionalizace půdy je nejen poslední slovo buržoazní revoluce, nýbrž i krok k socialismu.“ Lenin, V., 
I. v doslovu k Agrárnímu problému sociální demokracie, in: Spisy 13, str. 432 
114 „Rolníci! Ujišťuji vás, že vám bude vlastnictví půdy ústavně zaručeno. Chceme prostě, aby vám už 
nikdo nikdy nemohl lhát, že se u nás budou zakládat kolchozy. Napříště si pamatujte, že každý, kdo k vám 
přijde do vesnice s takovou šuškandou, patří k záškodníkům a rozvratníkům a žeňte ho svinským krokem.“ 
K. Gottwald ve svém projevu ze dne 29. února 1948 v Praze na Václavském náměstí při celostátním 
sjezdu rolnických komisí. 



 54 

sovětského vzoru byla násilím vybudována zemědělská družstva nového 

typu. Tím byl naprosto zlikvidován selský stav. 

5.2. Vývoj pozemkového vlastnictví za socialismu 

Právní předpisy z období socialismu byly již zrušeny a nahrazeny 

novou právní úpravou. Ty, které se týkaly pozemkového vlastnictví , 

nazývejme pozemkové normy. Pozemkové normy byly rozptýleny do 

různých právních předpisů. Jednalo se zejména o: 

1.  ústavní zákony - Ústava 9. května (např. čl. XII, § 158, 159); 

ústavní zákon č.  100/1960 Sb., Ústava Československé 

socialistické republiky, (dále jen „Ústava ČSSR“), ve které 

pozemkové vlastnictví netvoří  zvláštní  kategorii a tak se na něj  

vztahují obecná ustanovení o vlastnictví  (čl . 8 – 10, 11 odst. 2,  

35); ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci , 

(dále jen „Ústava federace“), kde v oblasti zemědělství a výživy 

patřilo do působnosti Československé socialistické republiky 

zákonodárství na ochranu zemědělského půdního fondu a otázky 

zemědělského družstevnictví (např. čl . 18 písm. c), 24 odst.  2) 

2.  právní normy z oblasti pozemkového práva  – zákon č. 65/1951 

Sb., o převodech nemovitostí a pronájmech zemědělské a lesní  

půdy, zákon č. 48/1959 Sb., o ochraně zemědělského půdního 

fondu, zákon č.49/1959 Sb., o jednotných zemědělských 

družstvech, zákon č.95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení 

před státním notářstvím (dále jen „notářský řád“), zákon 

č.22/1964 Sb. a vyhláška č.  23/1964 Sb.,  o evidenci nemovitostí,  

zákon č.61/1977 Sb., o lesích, zákon č.122/1975 Sb., 

o zemědělském družstevnictví , zákon č.123/1975 Sb., o užívání 

půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby, zákon 

č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu atd. 

3.  zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, (dále jen 

„hospodářský zákoník“),  s účinností od 1. července 1964, 
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kde důležitá jsou ustanovení o státním socialistickém vlastnictví 

a jeho ochraně, o správě národního majetku atd. (např. čl . III. ,  § 8 

– 13, 63 – 75, 347 – 351 aj .) 

4.  občanské zákoníky  – zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „střední občanský zákoník“),  s účinností od 1. ledna 

1951 (např. § 23 – 27, 100 a násl.),115 zákon č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník z roku 1964“),  

s účinností  od 1.  dubna 1964, např. ustanovení o převodech 

nemovitostí (§ 40 – 47), o osobním užívání pozemků (§ 198 – 

220), o soukromém vlastnictví (§ 489 – 495) 

Alespoň krátkou zmínku si zcela jistě zaslouží zákon č. 48/1959 

Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, který měl velký význam pro 

ochranu půdy jako složky životního prostředí.  Zákon prohlásil  pozemky,  

které byly a měly být nadále zemědělsky obhospodařovány, za 

tzv. zemědělský půdní fond (dále jen „ZPF“). Do ZPF byly zařazovány 

pozemky bez ohledu na vlastnické či užívací právo k nim. Zákonem byly 

např. stanoveny podmínky rozšiřování ZPF, jeho ochrany při  

obhospodařování pozemků, při  budování komunikací atd. 

Důležitým pro lesní  pozemky byl zcela jistě zákon č. 61/1977 Sb.,  

o lesích,  který vymezil ve svém ustanovení § 2 pojem lesní pozemek. 

Do tohoto pojmu byly zahrnuty všechny pozemky, které byly trvale 

určené k plnění funkcí lesa a tvoři ly lesní půdní fond. Ústava ČSSR 

ve svém ustanovení článku 8 prohlásila základní lesní  fond za národní 

majetek. I proto, že lesní půda byla většinou ve vlastnictví státu, nebylo 

nutné řešit „zespolečenšťování lesů“ ihned po nástupu komunistů k moci 

jako tomu bylo u zemědělské půdy. Na proces zespolečenšťování lesů 

nazrál čas až v druhé polovině padesátých let, kdy bylo jasné,  

                                                 
115 Téměř nejdůležitějším ustanovení bylo ustanovení § 110: „Vlastnické poměry k půdě, založené na 
zásadě "půda patří těm, kdož na ní pracují", spravují se občanským zákoníkem, pokud zvláštní předpisy 
nestanoví jinak.“ 
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že soukromí vlastníci lesů nejsou schopni obhospodařovat les, tedy 

zajišťovat řádné lesní hospodářství. 

Na počátku roku 1948 byly stanoveny hlavní zásady socialistické 

přestavby zemědělství, které spočívaly v zakládání družstev a převádění 

rolnických hospodářství na socialistickou velkovýrobu. Vzorem 

zemědělců a hlavní základnou zemědělství se stalo jednotné zemědělské 

družstvo, které mělo vzniknout z již  stávajících družstev. Jedním 

z prvních a základních nástrojů pro združstevňování zemědělství byl  

zákon ze dne 23. února 1949 č. 69/1949 Sb., o jednotných zemědělských 

družstvech.116 Předpokladem činnosti JZD bylo hlavně scelování 

pozemků (viz Příloha č. 5).117 Struktura vztahů pozemkového vlastnictví 

se během deseti  let  združstevňování velmi změnila (viz Příloha č. 6). 

Po stručném úvodu do počátku období socialismu a uvedení 

pozemkových norem do něj spadajících, je na místě zaměřit pozornost na 

to, čím je období socialismu charakterizováno nejvíce, a to na druhy 

a formy vlastnického práva té doby a užívací práva k půdě. 

5.2.1.  Formy a druhy vlastnického práva za socialismu 

Projevem potlačování soukromého vlastnictví , které bylo 

symbolem nežádoucího prvku ve výrobních vztazích, bylo zavedení 

různých druhů a forem vlastnictví občanským zákoníkem a Ústavou. 

Stejně jako byla za socialismu postupně překonávána soukromá výroba, 

zanikalo postupně i  právo soukromého pozemkového vlastnictví jeho 

transformací v socialistické společenské vlastnictví. Ústava ČSSR 

neposkytovala soukromému vlastnictví ústavněprávní ochranu. Ve svém 

ustanovení článku 9 pouze připouštěla v mezích socialistické 

hospodářské soustavy drobné soukromé hospodářství založené na osobní 

práci, čímž měla na mysli soukromé zemědělské hospodářství malých 

                                                 
116 17. března 1949 bylo ministrem zemědělství vydáno nařízení č. 75/1949 Sb., kterým se prováděl zákon 
o JZD. Dále byly vydány vzorové stanovy a vzorový jednací řád JZD. 
117 Blíže k předmětu činnosti JZD viz Feierabend, L.: Zemědělské družstevnictví v Československu do 
roku 1952, 1. vydání, Stehlík, Volary, 2007, str. 66 
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a středních rolníků. Občanský zákoník z roku 1964 sice zakotvoval 

ve svém ustanovení § 489 ochranu soukromého vlastnictví před 

neoprávněnými zásahy, šlo ovšem o ustanovení zařazené až na samotný 

konec tohoto zákoníku, ke kterému se v praxi příliš nepřihlíželo.  

Na území Československé socialistické republiky se v průběhu 

času vyvinulo několik druhů vlastnictví: 

1.  tzv. společenské socialistické vlastnictví ,  které mohlo existovat 

v různých formách: ve formě státního vlastnictví (vlastnictví  

všeho lidu, národní majetek), ve formě družstevního vlastnictví  

(JZD), ve formě vlastnictví společenských organizací (např. ROH, 

Svaz zahrádkářů) a nakonec ve formě vlastnictví jiných 

než socialistických organizací 

2.  osobní vlastnictví ,  které představovalo vlastnictví pracujícího 

člověka k prostředkům osobní spotřeby (předměty domácí 

a osobní spotřeby, rodinné domky a úspory nabyté prací) 

3.  soukromé vlastnictví 

V socialistickém Československu nebyl stát jediným vlastníkem 

půdy za podmínky, že netvořila tzv. národní majetek. Pokud tedy určitá 

půda národní majetek tvořila,  mohla být pouze ve vlastnictví státu.118 

Toto pravidlo bylo zakotveno ve středním občanském zákoníku (§ 102).  

O tom, zda určitá půda patří nebo nepatří do národního majetku,  

rozhodovala její účelová kategorizace.  Státní socialist ické vlastnictví  

vznikalo, jak jinak, zánikem soukromého pozemkového vlastnictví .  

Způsobů bylo více a byly to např.:  vznik ze zákona (konfiskace 

nepřátelské půdy v rámci pozemkové reformy, nacionalizace vodních 

toků podle Ústavy ČSSR – čl . 8), na základě rozhodnutí státního orgánu 

(vyvlastnění) nebo smluvně. V převodu či v přechodu půdy 

                                                 
118 Článek 8 odst. 2 Ústavy ČSSR stanoví: „Národním majetkem jsou zejména: nerostné bohatství a 
základní zdroje energie; základní lesní fond, vodní toky a přírodní léčivé zdroje; prostředky průmyslové 
výroby, hromadné dopravy a spojů; peněžní a pojišťovací ústavy; rozhlas, televize a film, dále též 
nejdůležitější společenská zařízení, jako zařízení zdravotnická, školy a vědecké ústavy.“ 
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ze soukromého do státního vlastnictví půdy tak byla spatřována konečná 

metoda překonávání soukromého vlastnictví. Nejčastějšími způsoby, 

kterými se tak dělo, byly:  vyvlastnění podle části  IV. stavebního zákona 

č. 50/1976 Sb. a podle vl. nař. č. 42/1961 Sb., o vyvlastnění k účelům 

obrany, a dobrovolné darování státu,  zejména pozemků sdružených 

v JZD nebo užívaných socialist ickými zemědělskými organizacemi podle 

zákona č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku 

k zajištění výroby.119 Jak je možno vysledovat,  převod pozemkového 

majetku ze soukromého vlastnictví do vlastnictví státu byl bezúplatný. 

K úplatným převodům docházelo jen velmi zřídka, a to pouze v případě, 

že stát konkrétní  půdu potřeboval pro plnění plánovaných úkolů. Protože 

půda patřící státu byla definována jako nezcizitelná, nebylo možné její  

vlastnictví přenášet  na někoho jiného. Státní půda byla vyňata 

z občanského a hospodářsko - právního oběhu, což znamenalo zákaz 

zcizení státní půdy občanům, ale i nestátním socialistickým 

organizacím.120 Z tohoto zákazu plati lo několik výjimek, stanovených 

většinou předpisy o správě národního majetku. Státní půdu bylo spíše 

možné pouze užívat.121 

                                                 
119 Drobník, J., Fábry, V.: Vlastnictví a užívání půdy a pozemková správa, 1. vydání, Academia, Praha, 
1983, str. 103 
Podle ustanovení § 6 zákona č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění 
výroby, měl okresní národní výbor působit k tomu, aby vlastník zemědělské půdy, který nebyl s to její 
obdělávání zajistit ve shodě se zájmy společnosti a využívat ji zajištění produkce společensky žádoucích 
zemědělských výrobků, daroval zemědělské pozemky státu, to samé se týkalo lesní půdy podle 
ustanovení § 17 zákona č. 61/1977 Sb., o lesích. 
120 Např. ustanovení § 115 středního občanského zákoníku stanovilo: „Vydržením lze nabýt vlastnického 
práva, nejde-li o nezcizitelné věci, které jsou v socialistickém vlastnictví.“ 
Zcizitelnost půdy ve státním socialistickém vlastnictví se od roku 1959 posuzovala podle předpisů o 
správě národního majetku. 
121 Tomuto závěru svědčí i nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 1998 č. III. ÚS 329/97: „Podle dříve 
uznávaných zásad o tzv. socialistickém vlastnictví majetek československého státu byl svěřován různým 
(socialistickým) organizacím do tzv. operativní správy, která však plně vlastnické právo k němu 
nevyčerpávala a ve své podstatě znamenala jen právo jeho užívání spolu s případným právem na výtěžek; 
v důsledku toho dispozice s takovým majetkem formou zcizení (mimo převod do obdobné správy jiné 
organizace) byla zpravidla vyloučena a pokud jako výjimka byla přípustná, byla podmíněna zpravidla 
předchozím schválením nadřízených složek a řadou podmínek, které se však nikdy nedotýkaly právního 
postavení (subjektivity) československého státu jako vlastníka.“ 
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Právo socialistického pozemkového vlastnictví jiného než státního 

patřilo nestátním socialistickým organizacím. Pod tímto pojmem 

je skryto družstevní socialistické pozemkové vlastnictví , které se dále 

dělilo (podle hospodářského zákoníku) na pozemkové vlastnictví  

společenských organizací a na pozemkové vlastnictví jiných 

socialistických organizací. Úprava tohoto tzv.  jiného společenského 

vlastnictví  nebyla v socialistických právních předpisech ucelená,  

i  vzhledem k odlišnosti jednotlivých subjektů tohoto pozemkového 

vlastnictví . Jediným společným ustanovením pro všechny tyto subjekty 

bylo ustanovení § 390 hospodářského zákoníku. Nejrozsáhleji ze všech 

byla upravena forma družstevního socialistického vlastnictví ,  které bylo 

vedle státního vlastnictví  druhou základní formou socialist ického 

společenského vlastnictví .122 

Pokud jde o soukromé vlastnictví obecně a soukromé pozemkové 

vlastnictví  zvláště,  bylo v dobách socialismu nejčastěji  realizováno 

těmito způsoby: 

1.  případy přežívajících soukromě a samostatně hospodařících 

rolníků – tzv. malovýrobci, kteří byli  však určeni k likvidaci 

2.  případy, kdy vlastníci  užívali  půdu pouze k uspokojování 

osobních potřeb svých a své rodiny a obsah tohoto práva 

byl totožný s právem osobního užívání pozemků (např. zřízení 

zahrádky), které bylo upraveno v občanském zákoníku z roku 

1964 v ustanovení § 198 - 220 

3.  případy, kdy pozemky v soukromém vlastnictví občanů užívaly 

socialistické organizace 

Pokud existovaly nějaké soukromé právnické osoby, mohly se stát  

soukromými vlastníky pouze stavebních pozemků. Zákonem o nové 

pozemkové reformě bylo vyloučeno, aby právnické osoby vlastnily 

                                                 
122 Blíže k tématu jiného socialistického pozemkového vlastnictví viz Drobník, J., Fábry, V.: Vlastnictví a 
užívání půdy a pozemková správa, 1. vydání, Academia, Praha, 1983, str. 145 - 152 
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zemědělskou nebo lesní půdu (§ 1 odst . 3 zákona o nové pozemkové 

reformě). 

Překonávání soukromého pozemkového vlastnictví se ubíralo i tím 

směrem, při kterém stát odlučoval od pozemku různé předměty 

a prostory, které s pozemkem svisle podle jeho hranic souvisely,  

a přenášel je buď na sebe či na uživatele. Od 1. ledna 1951, kdy nabyl 

účinnosti střední občanský zákoník, tak u nás platí zásada „superficies 

solo non cedit“123 s tím rozdílem, že uvedený zákoník oproti  současné 

právní úpravě zachovával právo stavby na cizím pozemku (§ 155 a násl.). 

Pohyb půdy mezi soukromými vlastníky byl možný „mortis 

causa“ , .a pokud tomu nebránily jiné právní normy, tak i  smluvně, „inter 

vivos“.  Dispozice se soukromou půdou a její převody však byly 

podrobeny celospolečenské kontrole. Od konce roku 1951, kdy nabyl 

účinnosti zákon č. 65/1951 Sb., o převodech nemovitostí a o pronájmech 

zemědělské a lesní půdy, bylo nutné získat „souhlas k převodu 

nemovitosti“ od okresního národního výboru. Institut  přivolení 

k převodům a pronájmům zajišťoval totali tnímu režimu možnost  

dozorovat při nakládání s pozemky a případně zabránit společensky 

nežádoucím převodům. Tato zásada nebyla zrušena ani přijetím 

občanského zákoníku z roku 1964, který institut přivolení také obsahoval 

(§ 490 odst . 2 věta třet í) . V občanském zákoníku z roku 1964 byla dále 

zakotvena další zásada omezující  pozemkového vlastníka, a to,  

že k platnosti smlouvy o převodu nemovitosti v soukromém vlastnictví  

je třeba registrace státním notářstvím podle zákona č.  95/1963 Sb.,  

notářského řádu (§ 134). Vlastnictví pak přecházelo až registrací této 

smlouvy.124 Naproti tomu u smluv, kterými se nabývalo socialistického 

                                                 
123 Ustanovení § 25 středního občanského zákoníku stanoví: „Součástí pozemku je všechno, co na něm 
vzejde. Stavby nejsou součástí pozemku.“ 
Podle zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, mělo JZD právo zřizovat na sdružených 
(soukromých) pozemcích stavby potřebné pro činnost družstva (§ 37 odst. 3) a podle ustanovení § 11 
Hospodářského zákoníku bylo vlastníkem takové stavby JZD. Obdobné ustanovení měl také zákon č. 
61/1977 Sb., o lesích (§ 13 odst. 2 písm. c)). 
124 Řízení o registraci smluv bylo upraveno v části třetí notářského řádu. 
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společenského vlastnictví, nebyla registrace povinná a k přechodu 

vlastnictví docházelo už uzavřením smlouvy.125 Nezastavěné stavební 

pozemky v soukromém vlastnictví směli občané převádět jen na stát  nebo 

socialistickou organizaci (§ 490 odst . 2 věta první občanského zákoníku 

z roku 1964). Soukromí vlastníci půdy byli dále diskriminováni 

a znevýhodňováni celou řadou dalších opatření (např. nízká cena půdy). 

Ke smlouvě o převodu nemovitosti se váže jedna velmi důležitá 

otázka. Jde o problematiku „dvoufázovosti“ nabývání vlastnického práva 

při převodu nemovitosti.  Dnem nabytí účinnosti středního občanského 

zákoníku, 1. ledna 1951, došlo ke zrušení dosavadního „tradičního“ 

systému přehledu o právních vztazích k nemovitostem (§ 111), který byl  

používán již od dob obecného občanského zákoníku, tedy od roku 

1811.126 Od 1. ledna 1951 tedy neplatil  tzv. intabulační princip 

vlastnictví  k věcem jednotlivě určeným, tedy ani k pozemkům, a 

vlastnictví bylo převáděno již samotnou smlouvou. Ustanovení § 112 

sice ukládalo u převodu vlastnictví k věcem nemovitým zápis do knih 

pozemkových, tento zápis však měl souvislost spíše s evidencí 

nemovitostí,  nikoli s výše popsaným intabulačním principem. Tím byla 

vážně otřesena důvěra v obsah pozemkových knih a ten, kdo se řídil  

právním stavem tam zaneseným, nepožíval ochrany.127 Zrušením 

konstitutivního zápisu představovalo počátek chaosu v evidenci 

nemovitostí.  Vlastnické vztahy k nemovitostem, tedy i pozemkům, 

vznikaly nadále pouhou smlouvou, přičemž bylo ponecháno na vůli  

účastníků, zda změnu právního vztahu k pozemku navrhnou do 

                                                 
125 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. dubna 2000, sp. zn. 22 Cdo 2416/98 
126 Ustanovení § 431 obecného občanského zákoníku stanovilo, že: „Ku převodu vlastnictví nemovitých 
věcí musí býti nabývací jednání zapsáno do veřejných knih k tomu určených. Tento zápis se nazývá vklad 
(intabulace).“ 
127 Blíže např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 4. 2000 sp. zn. 22 Cdo 2320/98: 
„Dnem účinnosti občanského zákoníku z roku 1950, tj. dnem 1. 1. 1951, byl výslovně opuštěn intabulační 
princip. K nabytí vlastnického práva k nemovitostem, přiděleným podle zák. č. 142/1947 Sb., nebylo po 1. 
1. 1951 třeba intabulace.“ 
Srovnej např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 9. února 1996, sp. zn. 6 A 79/95 
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pozemkové knihy. Postupně tak docházelo k nesouladu mezi právním 

stavem a stavem v evidenci nemovitostí.128 

5.2.2.  Užívací práva k půdě129 

V roce 1956 byl zaveden systém jednotné evidence půdy, 

tzv. JEP. Systém JEP však nesloužil k prokazování vlastnických vztahů 

k nemovitostem, ale přednostně evidoval užívací vztahy k pozemkům.130 

Důvodem pro odlučování a osamostatňování užívacích oprávnění 

od vlastnického práva byla snaha zesocializovat půdu jako předmět 

hospodaření družstev a státních statků, aby se tak oslabilo soukromé 

vlastnictví , a pomohlo se tím k soustředění veškeré půdy do vlastnictví  

státu. Užívací vztahy k pozemkům se vytvářely postupně a bylo j ich tím 

více,  čím více byl soukromý pozemkový vlastník omezován. K oddělení 

užívání od vlastnického práva došlo u většiny pozemků už v průběhu 

socialistické přestavby zemědělství a prohlubovalo se zejména 

se vznikem státního socialistického vlastnictví k půdě, kdy stát  

přenechával svou půdu do užívání socialistickým organizacím131 

                                                 
128 Blíže např. Šešina, M.: Postupný zánik pozemkové knihy a jeho důsledky pro dnešek, in: Ad Notam, č. 
4/2004, str. 95 – 96: „Vydáním středního občanského zákoníku platného od 1. 1. 1951 (zákon č. 141/1950 
Sb.) došlo k „odsunutí“ PK na vedlejší kolej, neboť vlastnického práva k nemovitostem se nabývalo již 
samou smlouvou a knihování bylo fakultativní. Občané se k vložení svého vlastnického práva do 
pozemkové knihy odhodlávali neradi, neboť v 50. letech nebylo radno se chlubit vlastnictvím a dávat jej 
veřejnosti najevo zápisem do PK. S nabytím zemědělského majetku byla spojena povinnost vstupu a práce 
v Jednotném zemědělském družstvu pro vlastníka i jeho děti. Došlo tedy k tomu, že mezi lidmi byla velká 
většina smluv a dědických usnesení nezapsaných v PK. Stát, který nabytý majetek spravoval svými 
organizacemi (podniky a jinými právnickými osobami), nedbal na jeho řádnou evidenci a velmi často své 
vlastnické právo a právo správy (později právo hospodaření) a jeho převody též nezapisoval do PK ani 
do pozdější evidence nemovitostí vedené středisky geodézie. To je také důvod, proč se protahovaly a 
protahují restituce majetku a proč také privatizace nemovitého majetku stojí někdy na vratkých 
základech. Tento stav také navádí k tomu, že dochází ke sporům o vlastnické právo (např. restituent 
versus přídělce s nezaknihovanou přídělovou listinou). (…) Již z tohoto historického přehledu vyplývá, že 
se systém PK již v období 1945–1950 zcela rozpadl. Následovalo prakticky „bezvládí“ v období od r. 
1950 do 31. 3. 1964, kdy sice katastr fungoval, byly katastrálním úřadům zasílány smlouvy i dědická 
usnesení, avšak teprve od 1. 4. 1964 střediska geodézie zakládala evidenci vlastnických vztahů na listy 
vlastnictví.“ 
129 Drobník, J., Fábry, V.: Vlastnictví a užívání půdy a pozemková správa, 1. vydání, Academia, Praha, 
1983, str.191 - 211 
130 Tento stav se snažil napravit zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, který byl založen na 
„dvoukolejnosti“ evidence. Evidoval tak nejen užívací vztahy k pozemkům, ale i vztahy vlastnické. 
131 Viz nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 1998, sp. zn. III. ÚS 329/97: „Podle dříve uznávaných 
zásad o tzv. socialistickém vlastnictví majetek československého státu byl svěřován různým 
(socialistickým) organizacím do tzv. operativní správy, která však plně vlastnické právo k němu 



 63 

a občanům. Začala tak vznikat nová užívací práva, a to buď originární,  

což bylo typické pro socialistické organizace (vznik ze zákona), nebo 

derivativní, tzn. že byla odvozena od vlastnického práva, čímž 

je myšleno státní socialistické vlastnictví a v některých případech 

i soukromé pozemkové vlastnictví  (viz níže). Pokud měla užívací práva 

ucelený charakter jako např. právo družstevního užívání,  hovoříme 

o nich jako o užívacích institutech. 

Československé socialistické právo vytvořilo postupně celou řadu 

užívacích práv k půdě: 

1.  vlastnické právo, kde je užívací  oprávnění prvkem jeho obsahu 

2.  prvotní užívací právo, na jehož základě realizuje užívání půdy 

subjekt odlišný od vlastníka pozemku a které má zpravidla povahu 

uceleného pozemkově - právního užívacího institutu (přímý vztah 

mezi vlastníkem a uživatelem, toto právo poskytovalo uživateli  

oprávnění přenechat pozemek do užívání jinému subjektu – 

druhotnému uživateli)132 

3.  druhotné užívací právo, které je odvozeno od užívacího práva 

prvotního uživatele pozemku (tento druhotný uživatel již nemá 

oprávnění k dispozicím s půdou, tzn. že již nemůže přenechat 

půdu do užívání dalšímu subjektu) 

4.  vedlejší užívací oprávnění, které opravňovalo vedlejšího 

(souběžného) uživatele k užívání téhož pozemku spolu 

s uživatelem hlavním (hlavním uživatelem je ten, kdo pozemek 

drží a užívá, vedlejší uživatel pozemek nedrží, ale realizuje 

na něm pouze určitá užívací oprávnění) 

                                                                                                                                               
nevyčerpávala a ve své podstatě znamenala jen právo jeho užívání spolu s případným právem na výtěžek; 
v důsledku toho dispozice s takovým majetkem formou zcizení (mimo převod do obdobné správy jiné 
organizace) byla zpravidla vyloučena a pokud jako výjimka byla přípustná, byla podmíněna zpravidla 
předchozím schválením nadřízených složek a řadou podmínek, které se však nikdy nedotýkaly právního 
postavení (subjektivity) československého státu jako vlastníka.“ 
132 Příkladem může být např. JZD, které přenechalo svému členovi právo užívat záhumenek podle 
ustanovení § 24 odst. 3 zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech, a dále podle 
ustanovení § 45 písm. c) zákona č. 122/1975 Sb., pokud se jednalo o družstvo, které hospodařilo se 
záhumenky. 
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Nejdůležitějším právním titulem na užívání půdy byly užívací  

instituty „socialistických organizací k půdě v zemědělství  a lesním 

hospodářství“,133 kam patří jak prvotní,  tak druhotná užívací práva. 

Příkladem prvotního užívacího práva, které je zároveň užívacím 

institutem je např. právo užívání půdy k zajištění zemědělské výroby 

(vytvořeno zákonem č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného 

zemědělského majetku k zajištění výroby, který nahradil vl.  nař.  

č. 50/1955 Sb., o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby) 

nebo právo družstevního užívání. Nelze opomenout ani další užívací  

instituty, kterými jsou právo náhradního užívání pozemků (založeno vl .  

nař. č. 47/1955 Sb.,  o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav 

pozemků)134 a konečně právo užívání lesních pozemků k zajištění lesní 

výroby a ostatních funkcí lesa (vytvořeno zákonem č. 61/1977 Sb.,  

o lesích – ustanovení § 12 - 19).  Právo družstevního užívání, jako 

nejvýznamnější právní nástroj z pohledu socialistické přestavby 

zemědělství , se stalo originárním užívacím právem (institutem) 

až zákonem č.  49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech.135 

Předtím sice také existovalo, ale pouze ve formě odvozeného užívacího 

práva, a to konkrétně od soukromého pozemkového vlastnictví . Obsah 

                                                 
133 Více k užívacím právům k zemědělské půdě viz Pěcha, F.: „Zamyšlení nad privilegovaným 
postavením užívacího práva k zemědělské půdě před rokem 1990“, in: Ad Notam, č. 4/2008, str. 121 - 
123 
134 Náhradní užívání pozemků spočívalo v poskytnutí jiného pozemku za pozemek, který se měl stát 
součástí půdy pro zemědělskou velkovýrobu. Náhradní uživatel mohl přidělený pozemek užívat jako 
vlastník. Zákon č. 229/1991 Sb. potvrdil zachování tohoto institutu a zánik vázal na schválení návrhu 
pozemkových úprav. Náhradní užívání bylo zrušeno k 1.1.2003 zákonem č. 139/2002 Sb., o 
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Podle ustanovení §16 se dnem účinnosti tohoto zákona 
mění právo náhradního užívání pozemků na nájemní vztah mezi náhradním uživatelem a vlastníkem 
pozemku, ke kterému bylo právo náhradního užívání zřízeno. Tento nájemní vztah je specifický tím, že 
ho může vlastník vypovědět nájemci nebo jeho právnímu nástupci nejdříve za 5 let od účinnosti zákona č. 
139/2002 Sb., pokud se nedohodnou jinak nebo nezanikne-li náhradní užívání rozhodnutím o výměně 
vlastnických práv. Nájemce má navíc pod dobu trvání nájmu předkupní právo k pozemku a nájemné je 
cenou regulovanou podle cenových předpisů. 
135 Tento zákon také stanovil, že nejen stavby, ale i porosty (včetně lesních) patří družstvu a ne 
vlastníkovi pozemku. Stejně tak stanovil i zákon č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví (§ 37 
odst. 4). Došlo tak k průlomu do ustanovení § 120 občanského zákoníku, což se odůvodňovalo tím, že se 
jedná o specifický družstevně-právní vztah. Podobnou úpravu tohoto institutu obsahoval i další zákon č. 
90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví. 
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družstevního užívání byl určen ustanovením § 24 odst . 3: „Právo 

družstevního užívání opravňuje družstvo k užívání pozemku ve stejném 

rozsahu, v jakém by náleželo vlastníku; družstvo nemůže však pozemek 

zatížit ani zcizit.  Družstvu proto zejména náleží vše, co na pozemku 

vzchází, má právo měnit jeho podstatu a čerpat z ní, a provádět na něm 

stavby. Právo družstevního užívání opravňuje též k přidělení půdy jako 

záhumenku rodině družstevníka. Jen družstvo může sdružený pozemek 

pronajmout a jen v odůvodněných výjimečných případech.“ Pozdější  

úpravou podle zákona č. 122/1975 Sb.,  o zemědělském družstevnictví,  

přešlo užívání a držba pozemků a některá dispoziční oprávnění na JZD 

a právo družstevního užívání bylo prohlášeno za časově neomezené (§ 37 

odst. 2). Mohlo zaniknout pouze převodem (přechodem) do státního 

socialistického vlastnictví (§ 42 odst.  1).  Ke smlouvě o převodu 

pozemku, k němuž mělo družstvo právo družstevního užívání, bylo třeba 

též souhlasu družstva; to neplatilo, šlo-li o darování tohoto pozemku 

státu (§ 42 odst. 2).136 Pokud přecházelo družstvo do zemědělské státní 

organizace (státní statek), stala se tato zemědělská státní organizace 

univerzálním sukcesorem (§ 101).137 Vlastnické právo pozemkového 

vlastníka ke sdružené půdě v důsledku trvalosti práva družstevního 

užívání postupně pozbylo na významu. Podle zákona č. 122/1975 Sb. 

nemohl totiž vlastník požadovat vrácení svých pozemků. Obsah 

soukromého vlastnického práva ke sdružené půdě tak byl postupně 

vyprazdňován a pozemkovému vlastníkovi, který své pozemky sdružil  

v JZD, zbylo pouze tzv. holé vlastnictví (nuda proprietas).138 

                                                 
136 K tomu blíže rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. září 2004, sp. zn. 28 Cdo 
1505/2004: „K účinnosti smlouvy o převodu pozemku, k němuž náleželo zemědělskému družstvu právo 
družstevního užívání, bylo třeba souhlasu družstva podle § 42 odst. 2 zákona č. 122/1975 Sb., o 
zemědělském družstevnictví. Nebylo-li však prokázáno, že byl dán v písemné formě, nelze z toho bez 
dalšího dovozovat neplatnost smlouvy.“ 
137 K tomu blíže rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. března 1999, sp. zn. 2 Cdon 
1294/97: „Až do 1. 1. 1976, kdy nabyl účinnosti zákon č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví, 
nebyl možný přechod zemědělského družstva do státní organizace, která by se stala jeho univerzálním 
právním nástupcem.“ 
138 „Obsah jejich užívacího práva se téměř rovnal obsahu vlastnického práva. Rozdíl byl pouze v tom, že 
nemohly disponovat se samotným vlastnictvím těchto pozemků. To tak bylo jediné oprávnění, které 
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V průběhu kolektivizace a socialistické přestavby zemědělství 

byla vytvořena ještě další užívací práva. Jelikož není možné podat 

výklad úplně o všech užívacích právech, která za dobu socialismu 

vznikla, bude na tomto místě učiněn pouze výčet těchto zbývajících 

užívacích práv. Do kategorie užívacích práv „socialistických organizací 

k půdě v socialistickém společenském vlastnictví“139 patří tyto: 

1.  užívání půdy organizacemi, které ji  mají ve správě 

2.  právo trvalého užívání pozemků (základem bylo ustanovení § 70 

hospodářského zákoníku) 

3.  právo dočasného užívání půdy ve státním socialist ickém 

vlastnictví  socialistickými organizacemi (základem bylo 

ustanovení § 71 hospodářského zákoníku) 

Do kategorie užívacích práv „občanů k půdě“ patří tyto: 

1.  právo osobního užívání pozemků (vytvořeno občanským 

zákoníkem z roku 1964 jako důsledek toho, že půda nemohla být 

předmětem práva osobního vlastnictví – ustanovení § 198 a násl.) 

2.  právo dočasného užívání pozemků pro osobní potřeby občanů 

(základem byla ustanovení § 397, 398 občanského zákoníku z roku 

1964 ve spojení s  ustanoveními § 71 a 350 hospodářského 

zákoníku) 

3.  zvláštní užívací práva občanů k půdě osobní povahy – např.  

záhumenkové užívání půdy (vytvářeno jednotlivými zvláštními 

předpisy – např.  zákon č. 122/1975 Sb.) 

                                                                                                                                               
zůstalo zachováno vlastníkům těchto pozemků, a to ještě podléhalo souhlasu národního výboru, 
popřípadě i uživatele půdy.“ Viz Pekárek, M., Průchová, I.: Pozemkové právo, 2. vydání, Masarykova 
univerzita v Brně, Brno, 2003, str. 81 
139 Nejenom tyto, ale i další užívací práva využívala kromě JZD i jiná socialistická organizace, státní 
statky. Státní statky v ČSR jako forma socialistických zemědělských podniků všelidového vlastnictví 
byly zřízeny zákonem 1. ledna 1949 jako jeden národní podnik. Jejich výměra činila k tomuto dni 146 
473 ha zemědělské půdy, z toho orné 115 833 ha. Státní statky postupně přejímaly půdu zejména 
bývalých velkostatků, zbytkových a církevních statků, horských pastevních družstev, zemských 
národních výborů, apod. Měly být vzorem, ukazatelem předností socialistické zemědělské výroby. 
Zpočátku zajišťovaly výrobu na opuštěné neobdělávané půdě, zejména v neosídlených pohraničních 
oblastech. Docházelo také k převodu ekonomicky slabých nerentabilních JZD zvláště v horských a 
podhorských oblastech. 
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5.3. Shrnutí vývoje pozemkového vlastnictví za socialismu 

Na konci období socialismu byla značná část pozemků 

soustředěna do rukou státu (viz Příloha č. 7). Státní socialistické 

vlastnictví bylo tvořeno z největší  části zastavěnými pozemky 

(s výjimkou obytných soukromých staveb), dále pozemky, kde probíhala 

těžba nerostů a pozemky koryt vodních toků. Do rukou státu také patřilo  

více než 90% plochy lesních pozemků a téměř polovina veškeré 

zemědělské půdy. 

Pod vlivem majetkových a sociálních poměrů se vlastníci  

pozemků, které v minulosti získali  buď prostřednictvím přídělových akcí 

realizovaných prostřednictvím konfiskací, revize první pozemkové 

reformy nebo nové pozemkové reformy, dostávali postupně do několika 

následujících situací.  

1.  Podřídili  se procesu kolektivizace a vstoupili do zakládaných 

JZD. V průběhu „kolektivizace venkova“ postupně vznikala JZD 

prvního až čtvrtého typu. Během několika let se prakticky na 

celém území vytvořila JZD čtvrtého typu, ve kterém byly 

sdružené pozemky (vložené soukromým vlastníkem do družstva) 

předmětem družstevního užívání. 

2.  Nepodřídili  se procesu kolektivizace a nadále samostatně 

hospodařili .  Stát  hledal prostředky, jak zbavit i  tyto subjekty 

jejich vlastnického oprávnění nebo je alespoň zbavit jeho obsahu. 

Prostředků bylo nakonec hned několik. Soukromý vlastník mohl 

být podroben např. trestnímu stíhání pro narušování jednotného 

hospodářského plánu nebo trestnímu řízení správnímu 

pro skutkové podstaty nižší společenské nebezpečnosti. Jedním 

z trestů bylo v obou uvedených případech propadnutí majetku 

ve prospěch státu. Dalším prostředkem k vyloučení vlastníků 

z možnosti využívat obsahu svého vlastnického práva byl institut  

tzv. nucených nájmů (viz výše) 
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Z výše uvedeného výkladu je jasné, že situace v majetkoprávním 

postavení vlastníků pozemků se postupně vyvíjela při  zachování zdání 

jejich vlastnických oprávnění ve prospěch socialistického 

celospolečenského využívání obsahu tohoto vlastnictví  prostřednictvím 

odlišných subjektů. V roce 1988 došlo k částečnému posílení tzv. holých 

vlastníků, a to prostřednictvím zákona č. 90/1988 Sb., o zemědělském 

družstevnictví  a zákonem č.  95/1988Sb.,  kterým byl novelizován zákon 

č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku 

k zajištění výroby. Konkrétně zaniklo právo družstevního užívání k tzv.  

sdruženým zahradám bez ohledu na jejich výměru a polohu. Stále však 

nebylo možné obnovit samostatné hospodaření na těchto pozemcích 

a docílit  tak vyčlenění sdružených pozemků pro účely individuálního 

podnikání.  Teprve vývoj po roce 1989 přinesl v tomto ohledu zásadní 

převrat. Závěrem lze říci, že se komunistům nakonec stejně nepodařilo 

vytvořit jediné a výlučné státní vlastnictví k půdě. Výrazným způsobem 

však byla potlačena role a význam soukromého vlastnictví  obecně 

a soukromého pozemkového vlastnictví zvláště. 
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6. RESTITUCE A PRIVATIZACE POZEMKOVÉHO 

VLASTNICTVÍ PO ROCE 1989 

“Během své vlády v letech 1948 – 1989 se komunistická 

moc a její přisluhovači pokusili zcela zlikvidovat český 

selský stav a násilím kolektivizovali venkov. (…)Pachatelé 

těchto zločinů nebyli nikdy potrestáni. Po r. 1989 jejich 

následovníci vraceli ukradené majetky jen velmi 

neochotně a často na jejich neoprávněném držení založili 

své podnikání. Přesto dnes moderní soukromí farmáři opět 

hospodaří na více než 25 procentech české půdy.Český 

sedlák žije a nikdy nezapomene na utrpení svých předků.“ 

Nápis na pomníku obětem kolektivizace zemědělství 

odhaleném v roce 2004 před budovou ministerstva 

zemědělství. 

6.1. Příčiny a prameny právní úpravy restitucí 

Druhá světová válka poznamenala svých rozsahem a zrůdností 

celou druhou polovinu dvacátého století  a přesáhla i do třetího tisíciletí  

moderní lidské společnosti. Její důsledky pociťujeme dodnes. Jedním 

z nejkomplikovanějších právních důsledků je zcela jistě problematika 

majetkových resti tucí. 

Pojem „restituce“ v sobě zahrnuje více významů. Vyjadřuje 

uvedení do původního stavu nebo obnovení, stejně tak ale může 

znamenat náhradu či  navrácení. Neměli bychom zapomínat ani  na institut  

náhrady škody, tedy na proces, kdy dochází k uvedení věci do původního 

stavu a když to není možné, přichází na řadu tzv.  pekuniární  

kompenzace. A je to právě kategorie náhrady škody, která asi  nejlépe 

charakterizuje pojem restituce v souvislosti  s nápravou křivd 

způsobených v rámci jednoho společenského, příp. politického systému. 

„V rámci takovéto nápravy zpravidla dochází k míšení koncepce právní 

(v podstatě jde o princip náhrady škody) a koncepce etické (založené 

na kategorii spravedlnosti). Jde o právně politické rozhodnutí, 
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kdy odškodnění (ve formě navrácení nemovitého či jiného majetku,  popř.  

peněžité náhrady) se dostává nejenom těm, vůči kterým byl porušen 

zákon (lhostejno zda obecný, ústavní nebo mezinárodní smlouva),  

ale i těm, v jejichž případě formálně k porušení platného práva nedošlo,  

ale ve vztahu k nim bylo jednáno v rozporu s principy právního státu,  

jimiž je vázán nově vzniklý společenský systém ve státě, či nově vzniklý 

stát.“140 Na území dnešní České republiky se v minulosti vystřídalo mezi 

sebou několik totali tních a demokratických režimů, v jej ichž průběhu 

docházelo k páchání mnoha křivd, přičemž jejich právní základ 

se pochopitelně liší.  V průběhu naší historie došlo hned k několika 

pokusům o majetkovou restituci. První se odehrával 

v polodemokratickém ovzduší v letech 1945 – 1948, druhý zase v období 

chvilkového uvolnění totali ty v letech 1968 – 1969 a třetí  

v porevolučních letech po roce 1989. Původ však mají  majetkové 

restituce bezpochyby ve druhé světové válce. 

V období let 1945 - 1948 byly rest ituce realizovány za podmínky 

diskontinuity práva s obdobím nesvobody a kontinuity práva s obdobím 

před 29. zářím 1938.141 Šlo svým způsobem o politickou záležitost , 

protože z majetkových restitucí byli vyřazeni Němci, Maďaři , zrádci  

a kolaboranti (až na výjimky).  Dalším, i když nepřímým, důsledkem 

druhé světové války bylo znárodňování majetku některým osobám. To už 

ale bylo tehdejší Československo ve sféře vlivu Sovětského svazu. 

                                                 
140 Viz Pejchal, A.: „Restituční zákonodárství v Československu a České republice“, in: Bulletin 
advokacie, č. 2/2004, str. 65 - 73 
141 Prezident republiky Dr. Edvard Beneš vydává dne 3. srpna 1944 ústavní dekret č. 11 Úředního 
věstníku československého, o obnovení právního pořádku. Tento ústavní dekret obsahoval velice širokou 
možnost přezkumu (a tím i restituce) v oblasti soudního a správního rozhodování, která měla v sobě 
prvky jak koncepce právní, tak etické. Zároveň vyslovil ústavní dekret kontinuitu práva s obdobím před 
dobou nesvobody, tedy platnost ústavních a jiných právních předpisů vydaných do 29. září 1938 a 
diskontinuitu práva, pokud jde o dobu nesvobody (30. září 1938 – 4. května 1945) s výjimkou těch 
předpisů vydaných v této době, které se nepříčí svým obsahem znění nebo demokratickým zásadám 
československé ústavy, s vyloučením předpisů v té době vydaných v oblasti práva trestního, soudního 
řízení trestního, práva osobního a práva rodinného. Doba použití předpisů z doby nesvobody v tomto 
rozsahu byla stanovena jako zcela přechodná. 
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25. únor 1948 otočil život v naší zemi naruby. Majetkové 

restituce již  nebyly prioritou. Tou se stalo potlačování soukromého 

vlastnictví prostřednictvím znárodňování. Malá naděje svitla 

majetkovým restitucím s příchodem tzv. Pražského jara v roce 1968, 

kdy byl při jat  zákon č.  82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci. Tento zákon, 

který nebyl přijat primárně za účelem upravení režimu restitucí, však 

v sobě určité rysy restitučního předpisu měl. Zejména v tom směru, 

kdy v případě zrušení nezákonného rozhodnutí byl  zrušen i trest  

propadnutí věci či majetku. Bohužel i  tady se projevoval polit ický režim, 

neboť nemovité věci , tedy i pozemky, mohly být vydávány pouze pokud 

mohly být v osobním vlastnictví.  V opačném případě nemusely být  

vydány a ani  za ně nemusela být vyplacena náhrada. Faktické naplnění 

tohoto zákona pro restituce bylo tak téměř nulové, nicméně nelze popřít ,  

že představoval velkou naději  v oblasti  lidských práv. 

Zhruba půl století totali tního režimu napáchalo nemalé škody. 

Nejen, že oddálilo vypořádání se s prohřešky druhé světové války,  

přibyly hlavně křivdy nové. Po 17. l istopadu 1989 nastal v oblasti 

restitucí rychlý obrat. Vzniklo mnoho restitučních předpisů, které však 

nejsou výsledkem jednotného a koncepčního postupu zákonodárce, nýbrž 

urputné snahy vyhovět všem oprávněným osobám a alespoň částečně 

napravit „křivdy minulosti“. Z polit ického hlediska symbolizují  

restituční předpisy snahu o rychlou změnu ve vlastnických vztazích,  

kdy měl majetek státu přejí t  hlavně do rukou soukromých subjektů, a to 

z důvodu rychlého přechodu na tržní model ekonomiky. Prvním 

významným počinem v oblasti vlastnického práva byl ústavní zákon 

č. 100/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 

Sb., Ústava Československé federativní republiky, a ústavní zákon 

č. 143/1968, o československé federaci . Na jeho základě byly změněny 

články 7 – 15 Ústavy ČSSR. Byl zaveden jednotný pojem vlastnického 

práva a jiných majetkových práv občanů, právnických osob a státu. Bylo 
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zavedeno poskytování rovnocenné ochrany vlastnického práva pro 

všechny občany. Zanedlouho potom došlo k přijetí Listiny základních 

práv a svobod, vyhlášené předsednictvem ČNR dne 16.prosince 1992 

jako součást ústavního pořádku České republiky pod č. 2/1993 Sb. (dále 

jen „Listina“). Velmi významným zákonem byl dále zákon č. 480/1991 

Sb., o době nesvobody, který vyhlásil  princip kontinuity našeho právního 

řádu s právním řádem před rokem 1989.142 Právní akty z let 1948 – 1989 

se rušili  pouze tehdy, stanovily – l i  tak zvláštní zákony. 

Od poválečných majetkových restitucí se restituce probíhající  

hlavně v devadesátých letech velmi významně l iší.  Poválečné restituce 

totiž nevycházely z myšlenky nápravy jen některých, vybraných křivd, 

ale pokud možno se snažily postihnout veškeré majetkové křivdy, které 

byly spáchány. Poválečné restituční předpisy také vyslovily neplatnost  

dřívějších majetkoprávních jednání (§ 1 zákona č. 128/1946 Sb.).  

Restituční předpisy přijaté po roce 1989 nejen, že konstatují  fakt křivd 

a tím vlastně uznávají platnost právních úkonů, jimiž přešly především 

nemovité věci na stát v období po 25. únoru 1948,143 ale zakládají také 

nový zvláštní  nárok na vydání určitých věcí státem. 

Pro určení toho, jaké právní úkony podléhají  restitučnímu 

zákonodárství , byl  důležitý způsob, jakým byly osoby (fyzické,  

právnické) zbaveny majetku. Restituční zákonodárství  ve svých 

předpisech uznávalo,  že procesu restitucí podléhají právní úkony učiněné 

v rozporu s právem totalitního státu (např.  uzavření smlouvy v t ísni  

za nápadně nevýhodných podmínek) a právní úkony učiněné sice 

v souladu s právem totalitního státu, ale v rozporu s principy 

demokratického právního státu. 

                                                 
142 Proto vznikla i řada velkých novel nejdůležitějších zákonů jako např. trestního zákoníku, občanského 
zákoníku atd. 
143 Blíže v Kindl, M.: „Restituce „arizovaného majetku“ v současnosti“, in: Právník, č. 1/1993, str. 1120 - 
1122 
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Všechny restituční předpisy mají i  přes určité rozdíly mnoho 

společného. Stanoví okruh oprávněných a povinných subjektů,  rest ituční 

tituly,  preklusivní lhůtu pro uplatnění nároku oprávněnou osobou a také 

rozhodné období. Mají také společný cíl a tím je náprava některých 

majetkových křivd. Oprávněnými osobami jsou většinou fyzické osoby. 

Osobami povinnými k vydání majetku jsou především stát a právnické 

osoby, které majetek drží. Fyzické osoby nejsou až na určité výjimky 

povinnými osobami. Rozhodné období,  tedy období, ve kterém byl 

majetek nebo jednotlivé věci převedeny na stát  či právnickou osobu 

neplatně, je stanoveno od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 (§ 1 odst. 1 

zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích).144 Zákonem 

č. 213/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených 

holocaustem a o změně zákona č.  243/1992 Sb., bylo rozhodné období 

posunuto až do roku 1938 (blíže viz níže). 

Restituční zákony mají povahu zvláštních zákonů oproti  obecné, 

především občanskoprávní úpravě a řídí  se tedy zásadou „ lex specialis  

derogat generali“.145 Toto tvrzení nemělo v procesu restitucí vždy tak 

silnou pozici jako dnes, jak ukazuje judikatura Nejvyššího soudu České 

republiky z minulosti.  Jednoznačné a sjednocující stanovisko k tomuto 

tvrzení zaujal Nejvyšší soud České republiky až 11. září 2003, kdy velký 

senát občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu rozhodoval ve věci sp.  

zn. 31 Cdo 1222/2001: „Oprávněná osoba, jejíž nemovitost převzal stát  

v rozhodném období od 25. 2.  1948 do 1.  1. 1990 bez právního důvodu, 

se nemůže domáhat ochrany vlastnického práva podle obecných předpisů 

(zejména podle § 126odst .1 ObčZ), a to ani formou určení vlastnického 

práva podle § 80 písm. c) OSŘ.“  Nesmírně důležitá právní věta,  která 

na sebe dala velmi dlouho čekat.146 Ústavní soud po určité době stagnace 

                                                 
144 Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, sice 
rozhodné období takto neoznačuje, ale vymezuje ho datově stejně. 
145 Blíže v Kindl, M.: „Poznámky k pozemkové reformě“, in: Právník, č. 1/1995, str. 12 - 14 
146 Z dalšího odůvodnění rozsudku stojí za zmínku: „Z povahy zákona o půdě jako zákona zvláštního 
vyplývá, že nároky jím upravené nelze řešit jinak než podle jeho ustanovení ve smyslu obecné zásady o 
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ve svém rozhodování dospěl na přelomu let 2004 a 2005 k obdobným 

závěrům, jako soud Nejvyšší.147 

Restituce majetku fyzických osob, včetně pozemků, probíhala 

podle následujících zákonů: 

1.  Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých 

majetkových křivd, na jehož základě byl oprávněným osobám 

vydáván soukromý domovní majetek odňatý podle zákona 

č. 71/1959 Sb., majetek odňatý podle vládního nařízení č. 15/1959 

Sb. a majetek zestátněný po roce 1955. Na rozdíl od zákona 

č. 128/1946 Sb. nebylo k restituci  majetku zapotřebí úředního 

rozhodnutí, postačila dohoda o vydání věci mezi restituentem – 

tzv. oprávněnou osobou a právnickou osobou – organizací, která 

ke dni účinnosti  zákona věc držela. Z obsahu tohoto zákona 

je zřejmé, že hlavním důvodem jeho vydání bylo spíše jinak 

uspořádat vlastnické vztahy k určitému majetku než koncepční 

snaha o skutečnou nápravu křivd. Šlo vesměs o drobnější majetek,  

který se demokratickému státu obtížněji  spravuje. 

2.  Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, který 

se vztahuje na majetkové křivdy vzniklé v rozhodné době. 

                                                                                                                                               
zákonu obecném a zvláštním (lex specialis derogat generali). Stanoví-li zákon o půdě určité podmínky a 
postup pro uplatnění nároku, nelze tentýž nárok uplatňovat podle jiného předpisu, byť tento předpis 
stanovil některé podmínky (např. lhůty pro uplatnění nároku) odlišně. To znamená, že hledat řešení v 
obecném právním předpisu, a formou požadavku na vydání věci ve smyslu § s126 ObčZ nebo formou 
požadavku na určení, zda tu právo nebo právní vztah je či není, lze pouze tehdy, chybí-li speciální úprava 
v zákoně zvláštním.“ 
K tomu srovnej opačné stanovisko viz Balák, F.: „K otázce vztahu restitučních a obecných předpisů z 
jiného pohledu“, in: Právní zpravodaj, č. 8/2004, str. 1, 4 - 6 
147 Dne 16. prosince 2004 ve věci III. ÚS 107/04 v odůvodnění svého nálezu mimo jiné konstatuje: 
„Zákonodárce při tvorbě restitučních předpisů vycházel z faktického stavu v roce 1990 nebo o málo 
později, vědom si nejen v té době ještě se z paměti nevytrácejících důvodů, které jej k takovému zásahu do  
vlastnických práv vedly, ale rovněž nutnosti limitovat změnu ve vlastnických vztazích tak, aby zůstala 
přiměřená účelu, který jí byl sledován a který je nejlépe vyjádřen právě v preambuli zák. č. 87/1991 Sb., 
tedy k cílené a přesně vymezené změně v rozdělení majetku, které v té době panovalo.(…)“ 
Na tento nález nepochybně navázal o několik týdnů později, dne 2.února 2005, nález ve věci II. ÚS 
528/02: „Ústavní soud konstatuje, že v poslední době jsou stále častější žaloby o určení vlastnictví 
využívány k pokusům o navrácení majetku tam, kde restituční předpisy nevytvořily podmínky pro jeho 
vydání. K tomu však žaloby o určení sloužit nemohou. Nelze totiž dovodit naléhavý právní zájem na 
určení vlastnictví tam, kde podle restitučního zákona bylo možné uplatnit nárok na vrácení majetku a 
z nějakých důvodů takovému požadavku vyhověno nebylo.“ 
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Důvodem pro vydání věci je její přechod či převod v rozhodné 

době způsobem v zákoně popsaným na stát. Z působnosti zákona 

byl vyloučen majetek, který byl předmětem úpravy jiného 

restitučního zákona (např.  zákon č.  403/1990 Sb). Oprávněná 

osoba musela mít  zpočátku občanství České a Slovenské 

federativní republiky a trvalý pobyt na jej ím území. Nálezy 

Ústavního soudu byla však tato podmínka z textu zákona 

vypuštěna. Zákon obsahuje poměrně rozsáhlá ustanovení o 

náhradách pro oprávněné osoby v případech, kdy zákon či  

faktický stav nemovitosti neumožňují její  vydání. 

3.  Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 

a jinému zemědělskému majetku (dále jen „zákon o půdě“),  

o tomto zákoně bude pojednáno v samostatné kapitole 

(viz kapitola 6.2). 

4.  Zákon č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky 

související se zákonem o půdě, lze označit i  jako prováděcí 

předpis zákona o půdě, neboť byl vydán na základě zmocnění § 7 

zákona o půdě. Tento zákon byl prvním zákonem po 17. listopadu 

1989, který připouštěl restituci majetku, jenž přešel na stát před 

25. únorem 1948, a to v období let 1945 – 1948 (konkrétně od 

23. června 1945), a to na základě dekretů prezidenta republiky 

č. 12/1945 Sb. a č. 108/1945 Sb. Oprávněnou osobou (v případě 

její smrti do 31. prosince 1992 další uvedené oprávněné osoby) 

byl pouze ten, kdo se neprovinil proti  československému státu 

a nabyl zpět občanství podle zákona č. 245/1948 Sb., o státním 

občanství osob maďarské národnosti, zákona č. 194/1949 Sb.,  

o nabývání a pozbývání československého státního občanství , 

nebo zákona č. 34/1953 Sb., jímž některé osoby nabývají 

československého státního občanství , pokud se tak nestalo již 

ústavním dekretem prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě 
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československého státního občanství osob národnosti německé 

a maďarské. Teprve tímto zákonem, byť nepřímo, začaly být 

v novodobé historii  napravovány negativní důsledky druhé 

světové války. Zákon, jenž by alespoň částečně napravil 

či zmírnil majetkové křivdy vzniklé na základě toho nejhoršího, 

co 20. století po sobě zanechalo, tedy holocaustu, na sebe nechal 

čekat velmi dlouho. Teprve 23. června 2000 byl při jat  zákon 

č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd 

způsobených holocaustem a o změně zákona č.  243/1992 Sb. 

Zákon se vztahuje především na majetkové křivdy způsobené 

židovským obcím, nadacím a spolkům v období 2. světové války, 

resp. od 29. září 1938 do 4. května 1945, když restituenty jsou ze 

zákona Federace židovských obcí v České republice, popř.  

židovské obce v České republice. Rovněž novela zákona 

č. 243/1992 Sb. obsažená v zákoně č. 212/2000 Sb. se vztahuje 

na období druhé světové války, rozhodné období je však o 4 dny 

delší než v případech předchozích, tedy od 29. září 1938 do 8. 

května 1945. Oprávněnými osobami jsou ti,  kteří měli restituovat 

již podle dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. ve spojení 

se zákonem č. 128/1946 Sb., ale majetek jim vrácen nebyl, 

ani  nebyli  podle těchto právních předpisů odškodněni .  

Restituční předpisy, které se týkají  nemovitého majetku 

právnických osob, se obecně rozdělují do tří základních skupin podle 

konkrétního oprávněného subjektu, a to na: 

1.  Restituční přepisy nemovitého majetku obcí ČR, kam patří zákon 

ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České 

republiky do vlastnictví  obcí , kde restitučním rysem by mohlo být  

znovunabytí tzv.  historického majetku obcí, který byl 

ve vlastnictví obce k 31. prosinci 1949. Vlastnické právo přešlo 

na obce přímo ze zákona, a to dnem účinnosti tohoto zákona, tedy 
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24. května 1991. Jinak jde spíše o zákon, který upravuje změnu 

jednoho veřejnoprávního vlastnictví v jiné a chybí zde mravní 

kritérium „odčinění křivd“. 

2.  Restituční přepisy nemovitého majetku některých tělovýchovných 

organizací, kam patří zákon č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje 

zákon č.68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým 

se upravují  některé další vztahy týkající  se dobrovolných 

tělovýchovných organizací . Na existenci tohoto zákona měla 

eminentní zájem Československá obec sokolská a ostatní  

tělovýchovné organizace,  které jeho přijetím získaly zpět  

majetková práva, která jim byla odňata ke dni 31. března 1948. 

Svým rozsahem se jednalo o nejširší majetkovou restituci té doby. 

Dalším zákonem, který se vztahoval k tělovýchovným 

organizacím byl zákon ČNR č. 232/1991 Sb., o způsobu 

a podmínkách navracení majetkových práv vyplývajících ze 

zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č.  68/1956 Sb., 

o organizaci  tělesné výchovy, a kterým se upravují další vztahy 

týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací. 

3.  Restituční předpisy majetku církví,  kam řadíme zákon. 

č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů 

řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého. 

V příloze zákona je vyjmenovaným církevním právnickým osobám 

prohlášeno ke dni účinnosti zákona vlastnictví k přesně 

specifikovanému nemovitému majetku. Zároveň je tímto zákonem 

bez výjimky postaveno do nezpochybnitelné polohy vlastnictví 

předchozích vlastníků, neboť dnem účinnosti  zákona zanikají  

případné nároky v zákoně vyjmenovaných církevních právnických 

osob na náhradu škody, neoprávněného majetkového prospěchu 

včetně nároku na úhradu nájemného vůči dosavadním vlastníkům 

a uživatelům .  
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Protože není možné zabývat se při sledování vývoje pozemkového 

vlastnictví všemi restitučními předpisy do hloubky, i  když by si to zcela 

jistě zasloužily,  byl na předchozích stránkách podán pouze přehled 

relevantních resti tučních předpisů s jejich velmi stručnou 

charakterist ikou. Téměř všechny výše uvedené restituční předpisy 

se alespoň okrajově dotýkají pozemkového vlastnictví . Pokud jde 

v těchto restitučních předpisech o pozemky, většinou se jedná o pozemky 

zastavěné, kdy předmětem restitučního nároku je především stavba 

na tomto pozemku. Pro rest ituci zemědělských a lesních pozemků 

je směrodatný zákon o půdě a jeho prováděcí předpis, zákon č. 243/1992 

Sb., kterými se budeme podrobněji zabývat v následující kapitole. 

6.2. Restituce podle zákona o půdě 

Záměrem této kapitoly je se stručně zabývat těmi nejdůležitějšími 

ustanoveními zákona o půdě ve spojení s přiblížením principů 

restitučního zákonodárství, které jsou právě v zákoně o půdě nejvíce 

hmatatelné. Nápomocna při našem výkladu nám bude bohatá judikatura,  

a to jak Ústavního soudu České republiky, tak Nejvyššího soudu České 

republiky, ale také soustava principů restitučního zákonodárství, kterou 

ve své knize „Resti tuce majetku podle zákona o půdě“ popsala Ivana 

Průchová. 

Zákon o půdě se od ostatních restitučních předpisů odlišuje 

ve dvou směrech. Jednak překročil rámec ostatních restitučních předpisů 

tím, že spolu s úpravou restitucí  provedl tzv.  narovnání vlastnických 

vztahů k pozemkům, a to zrušením zvláštních užívacích práv k půdě 

a jejich nahrazením nájemním vztahem (§ 22 odst. 1),148 jednak se 

od ostatních předpisů liší  v tom, že přechod vlastnického práva 

                                                 
148 Protože zákon o půdě neřešil institut užívacích práv komplexně, další úpravu užívacích práv k půdě 
najdeme v ustanovení § 872 občanského zákoníku, kde bylo řešeno osobní užívání pozemku. Ustanovení 
§ 872 odst. 1 občanského zákoníku zní takto: „Právo osobního užívání pozemku, vzniklé podle 
dosavadních předpisů, které trvá ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, mění se dnem účinnosti tohoto 
zákona na vlastnictví fyzické osoby. Ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 
vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, tím není dotčeno.“ 
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ve prospěch oprávněné osoby nastává na základě rozhodnutí správního 

orgánu – pozemkového úřadu. 

V ustanovení § 1 upravuje zákon o půdě svoji věcnou působnost,  

zákon se vztahuje na: 

a) půdu, která tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží  

a v rozsahu stanoveném tímto zákonem i na půdu, která tvoří lesní  

půdní fond, 

b) obytné budovy, hospodářské budovy a jiné stavby,  patřící  

k původní zemědělské usedlosti,  včetně zastavěných pozemků, 

c) obytné a hospodářské budovy a stavby sloužící zemědělské a lesní  

výrobě nebo s ní souvisejícímu vodnímu hospodářství , včetně 

zastavěných pozemků, 

d)  jiný zemědělský majetek uvedený v § 20 (tzv. živý a mrtvý 

inventář) 

Jak již bylo naznačeno výše, do věcné působnosti zákona o půdě spadá 

také úprava majetkových poměrů tzv. holých pozemkových vlastníků, 

jejichž pozemky byly v minulosti  v užívání socialistických organizací  

podle zvláštních právních předpisů. 

Prvním důležitým principem zákona o půdě je princip restituce 

majetkových křivd fyzických osob .  Projevuje se vymezením okruhu 

oprávněných osob v ustanovení § 4 a 4a (domnělá oprávněná osoba).  

„Oprávněnou osobou je státní občan České a Slovenské Federativní  

Republiky (podle zákona ČNR č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících 

se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky, jde o občana 

České republiky – pozn. autorky) ,  jehož půda, budovy a stavby, patřící  

k původní zemědělské usedlosti ,  přešly na stát nebo na j iné právnické 

osoby v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 způsobem uvedeným 

v § 6 odst . 1.“  Vedle osoby původního vlastníka jsou mezi oprávněné 

osoby zařazeni i  jeho dědicové v případě, že by původní vlastník zemřel 
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nebo byl prohlášen za mrtvého.149 Způsobilost být oprávněnou osobou 

je v současném znění zákona vázána pouze na státní občanství ČR, dříve 

požadovaná podmínka trvalého pobytu byla zrušena, a to nálezem 

Ústavního soudu ze dne 13. prosince 1995, který byl vyhlášen pod 

č. 29/1996 Sb (sp. zn. Pl. ÚS 8/95). 

S předcházejícím principem velmi úzce souvisí princip ochrany 

fyzických osob ,  který je v zákoně o půdě reprezentován legální definicí  

pojmu „povinná osoba“ (§ 5). Povinnou osobou je zde stát nebo 

právnická osoba držící nemovitost a nemůže jí být osoba fyzická.  

Konstrukcí této definice je tak chráněna dobrá víra osoby, která nabyla 

nemovitost od státu či právnické osoby v rozhodném období. Existují  

však dva případy, kdy dochází k prolomení tohoto principu a fyzická 

osoba se stává osobou povinnou (§ 8). Jde o případy, ze kterých 

je zjevné, že tato fyzická osoba nemohla být v dobré víře.150 

Další princip můžeme odvodit z ustanovení § 6, který nám 

metodou taxativního výčtu uvádí soubor restitučních titulů,  na jejichž 

                                                 
149 Velmi citlivým tématem se po vzniku samostatné ČR dne 1. ledna 1993 stala problematika 
oprávněnosti nároků těch oprávněných osob, které se po zániku ČSFR staly občany Slovenské republiky. 
K tomu např. nález Ústavního soudu ČR ze dne 8. června 1995, sp. zn. IV. ÚS 215/94: „Ke znakům 
právního státu neoddělitelně patří princip právní jistoty a ochrany důvěry občanů v právo. Tento postup 
zahrnuje zákaz retroaktivity právních norem, resp. jejich retroaktivního výkladu. Jestliže tedy někdo 
jedná v důvěře v nějaký zákon, nemá být v této své důvěře zklamán. Z toho pohledu nelze aplikaci práva, 
která de facto rozděluje restituenty na dvě kategorie (tj. na ty, o jejichž nárocích bylo rozhodnuto do 
rozdělení společného státu, a na ty, o jejichž nárocích, uplatněných do 31. 12. 1992, bylo rozhodnuto až 
po 1. 1. 1993), považovat za ústavně konformní.“ 
Předmětem kritiky bylo také to, že vlastníci nemovitostí nacházejících se na území České republiky, kteří 
z nějakého důvodu ztratili české státní občanství a znovu je včas nezískali, byli vzhledem k požadavkům 
kladeným restitučními předpisy diskriminováni. Blíže v Hubálková, E.: Majetkové restituce – 
Problematika majetkových restitucí ve světle judiciální interpretace mezinárodní ochrany lidských práv, 
1. vydání, ASPI, Praha, 2004, str. 72 - 74 
150 Jde např. o situaci, kdy fyzická osoba nabyla nemovitost v rozporu s tehdy platnými předpisy nebo za 
cenu nižší než jaká odpovídala tehdy platným cenovým předpisům. K tomu např. rozsudek Nejvyššího 
soudu České republiky ze dne 29. října 1997, sp. zn. 2 Cdon 347/97 a 2 Cdon 963/97: „Pro závěr o tom, 
že nemovitost byla získána za cenu nižší než cenu odpovídající tehdy platným cenovým předpisům ve 
smyslu ustanovení § 8 odst. 1 zákona o půdě, není rozhodující subjektivní vědomí osoby nabývající 
nemovitost o tom, že jde o cenu nižší.“ 
Případem restitučního sporu řešeného Evropským soudem pro lidská práva je případ Pincová a Pinc proti 
ČR. Evropský soud pro lidská práva uvedl, že Česká republika může považovat za potřebné vrátit majetek 
vyvlastněný totalitním režimem, ale Pincovi, kteří tento majetek nabyli v dobré víře, nemají povinnost 
nést břemeno vyvlastnění místo státu. Stát tak je povinen uhradit tržní hodnotu restituované nemovitosti. 
(Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva č. 130/2005 Sb.r.ES, ze dne 5. 11. 2002). 
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základě se může oprávněná osoba dovolávat práva na vrácení majetku. 

Tímto principem je princip uzavřeného okruhu restitučních titulů .  

Každý restituční předpis se logicky vyznačuje specifickým okruhem 

restitučních titulů - nároků, a pokud najdeme ve dvou rozdílných 

restitučních předpisech shodný restituční ti tul (např. vyvlastnění  

bez vyplacení náhrady), řešením je vždy komplexní posouzení celého 

restitučního nároku, které nám dá odpověď na otázku, jaký příslušný 

restituční předpis použít.151 

Celé rest ituční zákonodárství, a s ním i zákon o půdě, stojí 

na principu časové uzavřenosti tzv. rozhodného období .  Původně 

byl počátek rozhodného období stanoven datem 25. února 1948. 

Novelami resti tučních předpisů však byl tento počátek posunut až do 

29. září 1938. Nutno říci, že i k otázce tzv. rozhodného období bylo 

vydáno mnoho judikátů, neboť jeho vymezení mnohdy způsobovalo 

nemalé problémy.152 

K provádění restitucí podle zákona o půdě byly zřízeny 

pozemkové úřady (zákonem ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových 

úpravách a pozemkových úřadech), které v současné době existují jako 

součást Ministerstva zemědělství (ústřední pozemkový úřad).153 Původně 

                                                 
151 K tomu např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. ledna 2000, sp. zn. 24 Cdo 
2694/99: „V souvislosti s posuzováním restitučního titulu podle § 6 odst. 1 písm. j) zákona č. 87/1991 Sb., 
kterému v projednávané věci zcela koresponduje ustanovení § 6 odst. 1 písm. n) zákona č. 229/1991 Sb., o 
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, je pro uznání, eventuálně vyloučení 
tohoto restitučního titulu mimo jiné právně významné i zjištění, zda případně vyplacená náhrada byla 
náhradou skutečně odpovídající tehdejším cenovým předpisům. Jinými slovy, za náhradu ve smyslu 
uvedeného restitučního titulu by neměla být považována jakákoliv vyplacená náhrada, nýbrž jen taková 
náhrada kterou je možno považovat za odpovídající předpisům v době vyvlastnění. Při posuzování 
pohnutek, které vedly vlastníka k darování nemovitostí státu, není podle okolností případu vyloučen závěr, 
že převádějící jednal v tísni jen ve vztahu k některým nemovitostem, např. k zemědělským pozemkům, 
zatímco ve vztahu k jiným nemovitostem, převáděným toutéž smlouvou, v tísni nejednal.“ 
152 Např. rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 25. března 1998, sp. zn. Pl. ÚS 45/97: „Je věcí 
suverénního rozhodnutí státu, zda přistoupí k restitucím, a pokud ano, v jakém rozsahu budou majetkové 
křivdy odčiněny. Stanovení tzv. rozhodného období, konkrétně jeho počátku k datu 25. 2. 1948, se opírá o 
rozumné a objektivní důvody, když zákonodárce byl nucen jasně vymezit časovou hranici, za kterou již 
v zásadě nelze jít bez nebezpečí dalšího řetězení odškodnění až do doby předmnichovské republiky či ještě 
dále.“ 
153 Zákon ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, byl zrušen zákonem 
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o 
úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. 
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však existovaly u každého okresního úřadu a jejich hlavním úkolem bylo 

rozhodovat o nárocích oprávněných osob. Rozhodnutí mělo dvojí  

podobu. Nejčastěji se jednalo o rozhodnutí vydané ve správním řízení (§ 

9 odst. 2), kterým se schvalovala nebo neschvalovala dohoda o vydání 

nemovitosti uzavřená mezi oprávněnou a povinnou osobou (§ 9 odst. 1).  

Nedošlo – li  k dohodě a nebo nebyla - li  dohoda schválena, měl 

pozemkový úřad ze zákona možnost rozhodnout o vlastnictví oprávněné 

osoby, tedy ve věci  samé. Proti rozhodnutí bylo možné podat opravný 

prostředek k soudu. Výjimkou v rozhodování o restitučním nároku byla 

situace,  kdy byla povinnou osobou fyzická osoba (§ 8). V tomto případě 

nerozhodoval ve věci pozemkový úřad, ale od počátku soud. Právní mocí 

rozhodnutí o uznání oprávněné osoby za vlastníka předmětné nemovitosti  

vzniklo vlastnické právo. Zápis do katastru nemovitostí o této právní 

skutečnosti neměl proto konstitutivní účinky a prováděl se jen formou 

záznamu. 

Ustanovení § 11 ve spojení s ustanovením § 16 zákona o půdě 

odráží hned dva principy. Je to princip priority navrácení původních 

pozemků a ostatních nemovitostí a princip priority naturální 

kompenzace v případě nemožnosti  vydání původních pozemků 

a ostatních nemovitostí .  V ustanovení § 11 zákon taxativně 

vyjmenovává překážky (odstranitelné i neodstranitelné), pro které není 

možné oprávněné osobě pozemek vydat. V takovém případě měla 

oprávněná osoba nárok na bezúplatný převod jiného pozemku do svého 

vlastnictví (náhrada naturální).  K uplatnění nároku na naturální náhradu 

a k poskytnutí  této náhrady byl zákonem o půdě určen Pozemkový fond, 

jako správce dotčených nemovitostí (§ 17).  V případě, že nebylo možné 

poskytnout ani  naturální náhradu, přicházel  na řadu nárok oprávněné 
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osoby na finanční náhradu (§ 16), jejíž výše se odvozovala od ceny 

odňatého pozemku (§ 28 a).154 

Neméně důležitým principem zákona o půdě, ale i celého 

restitučního zákonodárství, je princip zániku restitučního nároku 

v důsledku nedodržení lhůt k jeho uplatnění. Ustanovení § 13 upravuje 

preklusivní lhůty,  ve kterých mohla oprávněná osoba uplatnit  svůj nárok. 

V případě, že tedy neuplatnila svůj nárok řádně a včas, její  nárok zanikl. 

Dalšími principy, které můžeme v zákoně o půdě nalézt jsou tyto: 

princip zákonného nároku na kompenzaci za nesrovnatelné trvalé 

porosty na restituovaných pozemcích v souvislosti s ustanovením § 15, 

který řeší náhradu za trvalý porost na restituovaném pozemku a princip 

nároku na náhradu za ztracený movitý majetek spadající do věcné 

působnosti zákona o půdě v souvislosti s ustanovením § 20, 

který upravuje náhradu za movité věci, tzv. mrtvý a živý inventář. 

Naši pozornost si zcela jistě zaslouží i  ustanovení § 29 – 

tzv. blokační ustanovení, které přechodně upravuje otázku restitucí 

církevního majetku.155 „Majetek, jehož původním vlastníkem byly církve, 

náboženské řády a kongregace, nelze převádět do vlastnictví j iným 

                                                 
154 K vydávání náhradních pozemků viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. ledna 
2001, sp. zn. 26 Cdo 1478/2000: „Nárok na poskytnutí náhradních pozemků nezahrnuje právo oprávněné 
osoby na výběr náhradních pozemků. Oznámení Pozemkového fondu ČR, které pozemky mohou být 
poskytnuty jako pozemky náhradní, není návrhem na uzavření smlouvy.“ 
K postavení Pozemkového fondu ČR se Ústavní soud ČR vyjádřil ve svém nálezu ze dne 13. prosince 
2005, sp. zn. Pl. ÚS 6/05 takto: „Ačkoli Fond vykazuje některé rysy právní samostatnosti, nelze jeho 
autonomii vůle při činnosti přikázané mu mj. zákonem o půdě přiznat stejně široké pole působnosti, 
jakému se těší fyzické osoby a právnické osoby soukromého práva. Fond je veřejnou institucí, protože 
plní veřejný účel, je zřízen zákonem, jeho orgány jsou kreovány státem a stát vykonává dohled nad jeho 
činností.“ 
155 Charakterizaci tzv. církevního majetku provedla velice zajímavě ve svém stanovisku ze dne 21. května 
1946 Kancelář prezidenta republiky: „...můžeme shrnouti jako výsledek, že tzv. církevní majetek v našem 
právním řádu není majetkem ve smyslu soukromoprávním, že jeho subjektem jsou sice jednotlivé instituce 
církevní (kláštery, nadace), že však nejsou jeho soukromými vlastníky. Tzv. církevní majetek je majetkem 
povahy veřejné, je jměním účelovým a nemůže býti svému účelu odňat bez souhlasu státu... Na druhé 
straně však, vycházejíce z poznané povahy tzv. církevního majetku jako majetku povahy veřejné a jako 
jmění účelového, musíme konstatovat, že státní moci přísluší také rozhodnutí, jak v takovém případě s 
majetkem naložit, zda totiž se shoduje s jeho povahou účelového jmění, aby bylo v konkrétním případě 
odňato svému církevnímu účelu a použito k účelu jinému, nebo zda je nutno, aby zůstalo církevnímu účelu 
zachováno a aby bylo pouze přiděleno jiné církevní instituci, resp. aby došlo jen ke změně k osobě 
správce tohoto majetku.“ 
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osobám do přijetí zákonů o tomto majetku.“ I když zákon o půdě  nabyl  

účinnosti již 24. června 1991, do dnešního dne nebyl vydán zvláštní 

zákon, který by problematiku restitucí  církevního majetku upravoval. 

Přijetí ustanovení § 29 zákona o půdě bylo v 90. letech logickým 

krokem, neboť bylo chápáno jako přechodné ustanovení.  Jeho účinnost 

v současné době však již způsobuje mnohé praktické problémy.  

Ustanovení § 29 pozemkového zákona se totiž vztahuje i na obce, 

do jejichž vlastnictví byla převedena část církvím vyvlastněného 

majetku. „Blokace“ tohoto majetků způsobuje obcím závažné problémy: 

V některých je téměř znemožněna individuální bytová i podnikatelská 

výstavba. Dalším důsledkem blokování majetku je pak i  upadající  

technický stav nemovitostí – z důvodu majetkové nejistoty není nikdo 

ochotný investovat do údržby nemovitostí.156 V současné době existuje 

pouze věcný záměr zákona „O nápravě některých majetkových křivd 

způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody 

a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými 

společnostmi“. Z průběžných jednání mezi představiteli státu 

a zainteresovaných církví na různých úrovních předběžně vyplývá 

konsenzus v tom, že přetrvávající stav je možné řešit zčásti vydáním 

dosud blokovaného původního církevního majetku (tzv.  naturální  

restitucí) a zčásti formou finančního odškodnění, to vše za předpokladu, 

že zúčastněné církve a náboženské společnosti se platně a výslovně vůči 

státu vzdají jakýchkoliv dalších nároků na původní majetek, který 

naturálně vydán nebude. 

                                                 
156 Tento stav je nadále neudržitelný. Nejlepším důkazem tohoto tvrzení je skutečnost, že sám stát i obce 
v praxi ustanovení blokačního paragrafu obcházejí. Ministerstvo kultury má poznatky o způsobech, 
jakými k obcházení tohoto ustanovení dochází. Blokovaný majetek je například formou jeho pronájmu 
přenechán k investiční výstavbě. V duchu všech již vydaných restitučních zákonů se však zastavěný 
pozemek stává do budoucna nerestituovatelným. 



 85 

6.3. Privatizace pozemkového vlastnictví a její právní 

prameny 

Za privatizaci v širším slova smyslu považujeme jakýkoliv proces 

„odstátnění“ – organizovaný způsob převodu majetku státu na jiné 

osoby.157 Z tohoto hlediska je tedy privatizací i  restituční proces, který 

však měl v naší historii trochu jiný úkol, kterým bylo napravit  majetkové 

křivdy dřívějších totalitních režimů. Úkolem privatizace v užším smyslu, 

tak jak je známa veřejnosti , zase bylo pokusit se vzkřísit  soukromé 

vlastnictví , které v období socialismu mnoho utrpělo. 

Proces privatizace představuje spolu s restitucemi další způsob 

přechodu majetku z vlastnictví  státu do vlastnictví soukromých subjektů, 

ať už jde o jednotlivce či skupiny, fyzické či právnické osoby. Protože 

oba tyto procesy probíhaly v minulosti současně a mnohdy docházelo 

k jejich propletení,  byl vztah restitucí a privatizací  jednoznačně určen 

blokačními ustanoveními v jednotlivých zákonech vztahujících 

se k restitucím a privatizacím.158 Proces restitucí  má podle těchto 

blokačních ustanovení přednost před privatizacemi. Z privatizace byl 

vyloučen majetek, pokud podléhal restituci a byl na něj uplatněn 

restituční nárok. 

Privatizaci reprezentují hlavně zákon č. 427/1990 Sb.,  

o převodech vlastnictví státu k některým věcem na j iné právnické nebo 

fyzické osoby (dále jen „zákon o malé privatizaci“), a zákon č. 92/1991 

Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (dále jen „zákon 

o velké privatizaci“). Zákon o malé privatizaci se vztahuje především na 

                                                 
157 Slovník českého práva definuje privatizaci jako „převod majetku státu, k němuž měly právo 
hospodaření státní podniky a další státní hospodářské organizace, na jiné fyzické a právnické osoby.“ 
Viz Madar, Z. a kolektiv : Slovník českého práva, 3. vydání., Linde, Praha, 2002, str. 1145 
158 Např. blokační ustanovení § 2 odst. 3 písm. a) zákona č. 427/1990 Sb. stanoví: „Předmětem převodu 
vlastnictví nemohou dále být provozní jednotky, na které se vztahuje zákon o zmírnění následků některých 
majetkových křivd, a to po dobu, po kterou trvá nárok oprávněných osob na jejich vydání (…).“ 
Blokační ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb. stanoví: „Majetku, na jehož vydání může vzniknout 
nárok fyzické osobě podle zvláštních předpisů, může být použito podle tohoto zákona pouze v případě, že 
tyto nároky nebyly uplatněny ve stanovené lhůtě nebo byly zamítnuty.“ 
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privatizaci vybraných soukromých jednotek, kdežto zákon o velké 

privatizaci se vztahuje na privatizaci ostatního státního majetku. Tyto 

uvedené zákony nejsou však pro privatizaci pozemkového vlastnictví tak 

významné jako zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu 

zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby(dále 

jen „zákon o prodeji půdy“), který má za cíl prodej zemědělské půdy 

a bezúplatný převod odloučených lesních pozemků159 do vlastnictví obcí. 

Zákon se vztahuje převážně na zemědělské pozemky, které jsou 

ve správě PF ČR nebo na některé lesní pozemky, k nimž mají právo 

hospodaření státní podniky, Lesy ČR160 nebo Vojenské lesy a statky. 

Pokud jde o zemědělské pozemky, ty může PF ČR za stanovených 

podmínek prodat, a v některých případech i bezúplatně převést,  

subjektům uvedeným v ustanovení § 5- 7 tohoto zákona. Je důležité 

zmínit, že kromě tuzemských právnických osob oprávněných k nabytí  

zemědělských pozemků, kam patří i  veřejná vysoká škola (zajišťující  

vzdělávání v zemědělských nebo lesnických oborech), může zemědělskou 

půdu nabýt pouze fyzická osoba - občan ČR a fyzická osoba – občan 

jiného členského státu EU, na nějž jsou kladeny ještě další nároky. 

Pokud by zemědělské pozemky nebyly převedeny postupem podle 

ustanovení § 5 – 7, je možné je formou veřejné obchodní soutěže prodat 

i  jiným osobám (§ 8).  Oproti širokému okruhu subjektů oprávněných 

k nabytí zemědělské půdy, nabyvatelem v zákoně vymezených lesních 

pozemků může být pouze obec, ta jediná bezúplatně (§ 18), veřejná 

výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola (§ 4 odst .  3). Zákon 

o prodeji státní půdy je stále aktuálním právním předpisem, podle nějž 

převod státní půdy do vlastnictví  jiných osob stále probíhá 

(viz Příloha č. 8).  Bohužel však uplatňování tohoto zákona způsobuje 

                                                 
159 Odloučené lesní pozemky jsou takové pozemky, kde vzhledem k jejich velikosti či odloučenosti od 
komplexu státních lesů je velmi obtížné hospodařit a také v těch případech , kdy je stát spoluvlastníkem 
lesa spolu s obcemi. Blíže v Karfík, Z., Karfíková, M., Spáčil, J.: Pozemky a právo, 1. vydání, ORAC, 
Praha, 2001, str. 57 
160 Tento státní podnik v současné době hospodaří s přibližně 1, 3 milionem ha státních lesů. 
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v praxi určité komplikace, které by mohly být odstraněny, pokud by byla 

schválena jeho velká novela,  která přináší např. možnost převodu lesních 

pozemků o větší rozloze než dosud, což by ve výsledku mohlo přispět k 

snadnějšímu řešení komplikovaných spoluvlastnických vztahů 

a k lepšímu hospodaření v lesích.161 

Svou roli v procesu privatizace sehrál  i  zákon č. 172/1991 Sb.,  

o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, o kterém 

bylo krátce pojednáno výše v souvislosti  s restitucemi majetku 

právnických osob. Podle tohoto zákona přešel do vlastnictví  obcí kromě 

tzv. historického majetku i majetek státu, k němuž měly ke dni 

23. l istopadu 1990 právo hospodaření národní výbory. 

6.4. Výsledky privatizace v širším slova smyslu 

Je velmi těžké hodnotit proces, který ještě probíhá, což se týká 

hlavně prodeje státní půdy do rukou soukromých osob, ale i několika 

málo resti tučních kauz. Co už ale dnes můžeme říci je to,  

že záměrem tohoto procesu nebylo jenom změnit skladbu vlastníků 

v zemi, cílem bylo především vytvořit  stabilní skladbu novou. Proto 

nejen ten, kdo v zákonem stanovené lhůtě řádně nepožádal o vydání 

majetku, ztratil  svoji šanci dovolávat se dobrodiní resti tučních zákonů, 

ale v mnoha případech někdo další nerestituovaný majetek od státu 

získal (koupí) v rámci privatizace tohoto majetku nebo jej na něj  

převedla osoba rozdílná od státu, která jej v době vydání restitučních 

                                                 
161 Od roku 1999 od nabytí účinnosti zákona o prodeji půdy disponuje PF ČR se zemědělskými pozemky 
státu, které má ve správě podle ustanovení § 1 zákona o půdě. Tyto pozemky jsou využívány nejen k 
uspokojování restitučních nároků oprávněných osob podle zákona o půdě, ale od přijetí zákona o prodeji 
půdy také k úplatným převodům do vlastnictví dalších osob, resp. za stanovených podmínek i k 
bezúplatným převodům na obce. Z tohoto důvodu dochází k nepříliš přehledné situaci.Každý z těchto 
procesů je upraven samostatnými zákony, tj. zákonem o prodeji půdy i zákonem o půdě. Tyto zákony je 
nutno průběžně přizpůsobovat rozhodovací praxi soudů a zkušenostem z jejich realizace. 
Blíže v vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu 
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o 
Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani 
dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. 
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zákonů držela a byla by j inak osobou povinnou vydat jej restituentovi,  

který by včas a řádně svůj nárok uplatnil .  

Podle údajů Ministerstva zemědělství162 bylo ke dni 31. prosince 

2007 v restitučních sporech rozhodováno o celkem 1 919 667 ha půdy,  

z toho bylo v restitučních procesech skutečně vydáno 1 314 169 ha půdy,  

a to 942 177 ha zemědělské, 295 530 ha lesní a 77 508 ha ostatní půdy.  

Nevydáno s nárokem na náhradu prostřednictvím Pozemkového úřadu ČR 

bylo 128 743 ha půdy. Z důvodu nenaplnění zákonných podmínek nebylo 

vydáno 272 622 ha půdy. 

Od roku 1999, kdy nabyl účinnosti zákon o prodeji půdy, bylo PF 

ČR převedeno 559 tis. pozemků o výměře převyšující  400 tis. ha.  

Z tohoto objemu PF ČR prodal 540 tis. pozemků o celkové výměře 393 

tis. ha (v kupní ceně 18,9 mld. Kč). Zbývajících 19 tis. pozemků 

o výměře 7,3 t is. ha převedl PF ČR bezúplatně na obce, veřejné vysoké 

školy a veřejné výzkumné instituce.163 

                                                 
162 Viz webové stránky Min. země. ČR: http://www.mze.cz/attachments/Restituce_2007_upr..xls 
163 Viz výroční zpráva PF ČR za rok 2007: http://www.pfcr.cz/pfcr/dokumenty/vyrzpr07.doc 
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7. SOUČASNÝ STAV POZEMKOVÉHO VLASTNICTVÍ 

V ČR 

Právo nabývat vlastnictví , popř. vlastnické právo (být vlastníkem) 

je zakotveno v čl. 11 odst . 1 Listiny, který stanoví: „Každý má právo 

vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný 

obsah a ochranu.“ Stejný smysl má i ustanovení § 124 občanského 

zákoníku, který říká:  „Všichni vlastníci mají stejná práva a povinnosti a 

poskytuje se jim stejná právní ochrana.“  Obě výše zmíněná ustanovení 

zaručují všem stejnou možnost nabývat vlastnictví a stejnou a 

nerozdílnou právní ochranu jej ich vlastnického práva. Pro pozemkové 

vlastnictví je dále zvlášť důležité i  ustanovení článku 11 odst . 3 Listiny, 

které zakazuje zneužití vlastnického práva na úkor práv druhých a 

apeluje na nutnost ochrany přírody a životního prostředí při výkonu 

vlastnického práva.164 Zde nejde o zákaz absolutní, protože hranici nebo 

míru ještě akceptovatelného zásahu určuje zákon, který představuje 

normu proměnlivou v čase. Nešetrnost  při výkonu vlastnického práva 

k půdě, např. při jej í exploataci, může mít nedozírné následky, které se 

odrazí na stavu životního prostředí . Nelze totiž zapomínat na to, že půda 

patří mezi základní složky životního prostředí (§ 2 zákona č. 17/1992 

Sb., o životním prostředí), a proto je třeba její ochraně věnovat náležitou 

pozornost .165 V našem právním řádu je největší ochrana věnována půdě 

zemědělské a lesní,166 což je vzhledem k její ekologické, 

                                                 
164 Viz např. nález ÚS ČR ze dne 8. července 1997, sp. zn. III. ÚS 77/97: „(…)Zásada plynoucí z věty 
prvé odstavce třetího čl. 11 Listiny základních práv a svobod míří především vůči vlastníkovi samotnému, 
jehož tak váže náležitou a dostatečnou péčí o jemu svědčící vlastnictví, a proto z ní zpravidla nelze 
vyvozovat nad zákonné povinnosti mimo vlastnictví samotné. Zásada plynoucí z třetí věty odstavce třetího 
čl. 11 Listiny základních práv a svobod míří v obecném slova smyslu na zdroje ohrožující životní 
prostředí (lidské zdraví, přírodu) jako takové a nikoli na individuální nesoulad při výkonu smluvně 
stanovených práv, jejichž ani souhrnný výkon se životního prostředí (lidského zdraví, přírody) jako 
obecné hodnoty nikterak nedotýká. (…)“ 
165 Blíže v např. Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí, 2. vydání, C. H. Beck. Praha, 2007, 
např. str. 53 – 58, 281 - 375 
166 Ochrana zemědělského půdního fondu je zastoupena zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ochrana lesů je zakotvena v zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích. 
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ale i ekonomické roli pro společnost pochopitelné. Velmi důležitý 

z hlediska ochrany některých typů pozemků je zcela j istě i  zákon 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který mj. obsahuje zákaz 

zcizení lesů a lesního půdního fondu na území národních parků, které 

byly ke dni nabytí účinnosti  zákona o ochraně přírody a krajiny (ke dni 

1. června 1992) ve státním vlastnictví. 

Oprávnění vlastníka nakládat s  pozemkem byla v minulosti často 

a ve velké míře omezována. Tato omezení byla odstraněna až po roce 

1989 a v současné době přetrvávají omezení např. ve formě předkupního 

práva167 a v případě převodu pozemků na cizozemce podle zákona č.  

219/1995 Sb., devizový zákon (dále jen „devizový zákon“).  V případě,  

že je nutno ve veřejném zájmu získat půdu (např.  stavba silnic) a nelze – 

li  se s  vlastníkem dohodnout, nastupuje ještě jeden významný insti tut  

omezení vlastnického práva, a to vyvlastnění půdy. Podle čl .  11 odst. 4 

Listiny a ustanovení § 128 odst . 2 občanského zákoníku může 

k vyvlastnění nebo nucenému omezení vlastnického práva dojít pouze ve 

veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu. Za vyvlastnění je 

považováno úplné odnětí vlastnického práva, zatímco nucené omezení 

vlastnického práva je chápáno jako částečné vyvlastnění (např. nucené 

zřízení věcného břemene). Zákonů, na základě kterých je možné provést  

vyvlastnění, je více,  obecným zákonem je zákon č. 184/2006 sb., o 

odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (dále 

jen „zákon o vyvlastnění“). Tím se dostáváme k tomu, že Listina a 

občanský zákoník nejsou jedinými právními předpisy na poli úpravy 

pozemkového vlastnictví . V současné době existuje mnoho zvláštních 

právních předpisů,  které upravují různé zvláštnosti ,  které se 

v pozemkových vztazích vyskytují . Důvodem velkého počtu norem je 

zcela jistě specifičnost pozemku jako nemovité věci a zároveň objektu 

                                                 
167 Ustanovení § 140 občanského zákoníku stanoví: „Převádí – li se spoluvlastnický podíl, mají 
spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. (…)“ 
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pozemkových vztahů a s tím související nemožnost postihnout všechny 

situace,  které se ve spojení s pozemkem mohou vyskytnout,  jedním 

obecným právním předpisem, občanským zákoníkem. Mezi 

nejvýznamnější veřejnoprávní normy upravující pozemek jako objekt 

pozemkového vlastnictví  patří,  kromě výše uvedených, zejména zákon o 

pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 

229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku(dále jen „zákon o pozemkových úpravách“) ,  

předpisy z daňové oblasti,  ale i zmiňovaný devizový zákon, který ve 

svém ustanovení § 17 omezuje nabývání pozemků cizozemci.168 Ještě 

v roce 2004 byla ustanovením § 3 zákona o půdě stanovena nemožnost  

převodu půdy do vlastnictví  devizových cizozemců. Při jatá novela 

zákona o půdě č. 354/2004 Sb. však toto ustanovení zrušila a dále 

novelizovala i  devizový zákon. 

Ačkoli každý z těchto uvedených předpisů upravuje jiný aspekt 

vlastnických vztahů k pozemku, všechny mají jedno společné, a to 

že určitým způsobem každý z nich omezuje vlastníka ve výkonu jeho 

vlastnického práva, vyvlastňovací zákon umožňuje dokonce odnětí  

vlastnického práva. Větší ingerence státu do užívacích oprávnění 

pozemkového vlastníka je pro právní předpisy z oblasti pozemkového 

práva typickým jevem a souvisí s j iž diskutovanou ochranou půdy jako 

jedné ze složek životního prostředí. V souvislosti s  odnětím a omezením 

vlastnického práva k pozemkům vyvstává otázka náhrady za takový 

zásah do vlastnického práva. Vyřešena je pouze otázka náhrady 

za „odnětí“, otázka „omezení“ je poněkud komplikovanější,  a to hlavně 

proto, že není např.  zcela jasné, jak náhradu určit,  kdy ji poskytnout 

a kdy ne atd. Do budoucna je vyřešení této problematiky určitě 

                                                 
168 Blíže v Bakeš, M. a kol.: Finanční právo, 4. vydání, C. H. Beck, Praha, 2006, str. 537 - 538 
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zapotřebí,  zejména z důvodu odstranění nerovností mezi jednotlivými 

pozemkovými vlastníky.169 

Platná právní úprava stojí  na principu rovného postavení 

vlastníků,170 což se samozřejmě projevuje i ve sféře vlastnického práva 

k pozemkům. Současně je však důležité zmínit, že právní úprava tím, 

že respektuje specifika pozemku jako předmětu právních vztahů, může 

stanovit , a to pouze na základě zákona, že některé pozemky smí být jen 

ve vlastnictví státu,  obce nebo určených právnických osob.171 Takovým 

zákonem je zákon č.  44/1988 Sb., o ochraně nerostného bohatství (dále 

jen „horní zákon“) (vlastnictví vyhrazených nerostů). Důvodem pro 

takové zúžení okruhu subjektů vlastnického práva k pozemku je 

nezbytnost zabezpečit potřeby celé společnosti, rozvoj národního 

hospodářství a veřejný zájem.172 Z pohledu pozemkového majetku, jehož 

vlastníkem sui generis je stát , je nutné zmínit několik právních předpisů, 

které upravují podmínky a způsob užívání a nakládání s  tímto majetkem, 

včetně určení osob, které jsou k tomu způsobilé. Na prvním místě je to 

zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích, podle nějž hospodaří s určitým státním majetkem 

organizační složka státu, která ho potřebuje k plnění svých funkcí (§ 9).  

Dále je to zákon č.  77/1997 Sb., o státním podniku, kde s majetkem státu 

hospodaří  subjekt zřízený státem jako jsou např.  Lesy České republiky, 

s. p., které hospodaří s lesními pozemky jako s tzv.  určeným majetkem. 

Neméně důležitý je i  zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, 

který zřídil tento Fond jako zvláštní právnickou osobu. PF ČR má ve své 

správě státní  zemědělské nemovitosti (budovy, jiné stavby a pozemky),  

                                                 
169 Např. zákonem o lesích je založen nárok na náhradu ve formě kompenzace za omezený způsob 
hospodaření v lesích zvláštního určení, a to ustanovením § 36 odst. 3. 
170 Listina ve svém čl. 11 odst. 1 věta druhá stanoví: „Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný 
obsah a ochranu“ 
171 Listina ve svém čl. 11 odst.2 věta první stanoví: „Zákon stanoví, který majetek nezbytný 
k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen 
ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob“ 
172 Průchová, I.: Základní pojmy a instituty pozemkového práva (obecná část), 1. vydání, Masarykova 
univerzita v Brně, Právnická fakulta, Brno, 1996, str. 41 
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které sloužily ke dni účinnosti zákona o půdě zemědělské,  popř. lesní 

výrobě, vyjma nemovitostí zákonem výslovně ze správy vyloučených. 

K 31. 12. 2007 PF ČR takto spravoval zemědělskou půdu o celkové 

rozloze 368,8 tis.  ha (tj .  o 54,8 tis. ha méně než v závěru roku 2006) 

a ostatní majetek (budovy a stavby) v zůstatkové hodnotě 3,3 mld. Kč. 

Příjmy PF ČR za rok 2007 činily 2 401,2 mil. Kč (v roce 2006 to bylo 

2 000,6 mil . Kč), výdaje činily 1 315,6 mil. Kč (v roce 2006 1 706,5 mil .  

Kč). Celková finanční bilance PF ČR byla k 31. 12. 2007 aktivní 

a dosáhla 3 022,9 mil. Kč (v roce 2006 1 917,8 mil . Kč).173 

Od počátku devadesátých let minulého století,  kdy docházelo 

k postupnému obnovování oprávnění vlastníka užívat  pozemky,  

se výměra půdy, na které hospodaří jej í vlastník, zvětšila,  ale vlivem 

restitučního a privatizačního procesu došlo k rozdrobení pozemkového 

vlastnictví . To vede v současnosti k mnoha problémům, od konfliktů 

jednotlivých vlastníků pozemku o hranice pozemku po nesprávné údaje 

evidované v katastru nemovitostí .  Řešením těchto a dalších problémů se 

zabývají  hlavně pozemkové úřady prostřednictvím pozemkových úprav. 

Pozemkové úpravy jsou, ve veřejném zájmu, jediným opravdovým 

nástrojem pro prostorové a funkční uspořádání pozemků. Tím je zejména 

scelování, případně dělení, důsledné zabezpečení přístupnosti a využití  

pozemků, vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro 

racionální hospodaření vlastníků půdy. Pozemkové úpravy jsou z tohoto 

pohledu stále aktuálním nástrojem dokončení restitučního procesu a 

napravením některých křivd na vlastnících půdy z období před rokem 

1990. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního 

operátu a jako závazný podklad pro územní plánování (§ 2 zákona o 

pozemkových úpravách), přispívají ke vzniku přesné a hodnověrně 

digitální katastrální  mapy. K 31. prosinci 2007 bylo v katastru 

                                                 
173 Viz výroční zpráva PF ČR za rok 2007: http://www.pfcr.cz/pfcr/dokumenty/vyrzpr07.doc 
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nemovitostí zapsáno 320 868 komplexních pozemkových úprav pro celé 

území ČR.174 

O rozdrobenosti pozemkového vlastnictví v ČR vypovídá 

i „Situační a výhledová zpráva“ – půda vydaná Ministerstvem 

zemědělství a sestavená z údajů známých do konce června roku 2006: 

„(…) Půdní fond ČR je vlastnicky značně roztříštěn. K 31. 12. 2005 je 

evidován na 5 270 129 listech vlastnictví (LV). Je rozdělen do 

16 555 047 pozemků a parcel. Převážnou část zemědělské půdy, tj .  více 

než 3 700 000 ha vlastní fyzické osoby nebo různé typy obchodních 

společností a sdružení. Přibližně 500 000 ha zemědělské půdy je ve 

vlastnictví státu (…).“175 

Současný stav pozemkového vlastnictví  bychom mohli v obecné 

rovině charakterizovat tak, že po formální  stránce došlo k jeho 

rehabilitaci. Vlivem resti tučních a privatizačních procesů však došlo k 

výše zmiňovanému rozdrobení pozemkového vlastnictví, v jehož 

důsledku současná struktura vlastnictví  příliš neodpovídá stávajícím 

ekonomickým podmínkám hospodaření v zemědělství  a lesním 

hospodářství,  ale ani schopnostem jednotlivých pozemkových vlastníků 

realizovat na pozemcích svá užívací oprávnění. I v současné době tak 

pokračuje proces oddělování vlastnického práva k pozemkům od užívání 

půdy a uživatelem je tedy jiná osoba než její vlastník. Na rozdíl od 

minulého období, kdy byl tento proces uskutečňován z politických 

důvodů v rámci socializace zemědělství a lesního hospodářství,  

v současnosti jde o běžný jev. Platná právní úprava poskytuje vlastníkovi 

pozemku nejenom možnost  přenechat pozemek do užívání jiné osobě,  

dává mu i záruku ochrany, pokud je jeho pozemek užíván jinou osobou 

proti jeho vůli. Nakolik bude ochrana vlastníkových oprávnění účinná, 

bude záležet vždy především na vůli a zájmu samotného vlastníka 

                                                 
174 Viz webové stránky Ministerstva zemědělství: http://www.mze.cz/attachments/kpu_unor08.xls 
175 Viz „Situační a výhledová zpráva – půda“: http://81.0.228.70/attachments/puda_11_2006.pdf.str.24 
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pozemku, neboť podle tradiční zásady jen „bdělým náležejí práva“ 

(„vigilantibus iura scripta sunt“).  

Otázkou zůstává, co bude pro pozemkové vlastnictví do budoucna 

znamenat přijetí navrhovaného občanského zákoníku. Pokud dojde 

k předpokládanému nabytí jeho účinnosti k 1.  lednu 2012, pro 

pozemkové vlastníky to bude znamenat hlavně obnovení superficiální 

zásady a zavedení principu materiální publici ty katastru nemovitostí .  
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ZÁVĚR 

„Všechna pravidla, která formulují podmínky, za 

nichž může být získáno a převedeno vlastnictví, 

uzavřeny platné smlouvy a vyjádřeny vůle nebo 

získána a ztracena jiná „práva“ nebo „moci“, 

slouží pouze k definování podmínek, za nichž 

bude právo poskytovat ochranu vynutitelných 

pravidel správného chování.“ 

Friedrich A. von Hayek 

Je tomu již více než devadesát  let od doby, kdy vznikla první 

samostatná Československá republika. Od tohoto okamžiku se v našich 

dějinách událo mnoho dramatických událostí a nevratných změn, jejichž 

důsledky pociťujeme v některých případech ještě dnes. Pozemkové 

vlastnictví hrálo při  každé celospolečenské revoluční události důležitou 

úlohu, mnohdy i hlavní roli .  Změny v pozemkovém vlastnictví se na 

našem území odehrávaly především formou pozemkových reforem, 

restitucí a privatizací. První pozemková reforma se uskutečnila prakticky 

ihned po vzniku samostatného Československa v roce 1918 a poté,  

ve zcela změněných společenských podmínkách, po skončení druhé 

světové války. Institut rest itucí našel své uplatnění jednak v poválečné 

době, jednak po změně společenských poměrů po roce 1989. V průběhu 

naší historie docházelo také ke konfiskacím pozemkového (i jiného) 

majetku a k jeho vyvlastnění. Privatizace pozemkového vlastnictví  

v užším slova smyslu ještě stále probíhají , a to na základě zákona 

o státním prodeji  půdy. 

Ač by se na první pohled mohlo zdát , že pozemková reforma 

a restituce mají mnoho společného, není tomu úplně tak. Výsledek obou 

procesů je sice stejný, je jím změna ve vlastnických vztazích 

k pozemkům, ale jinak se tyto dva instituty od sebe liší .  Resti tuce 

a pozemková reforma se dějí  každá z jiného důvodu a k dosažení svého 
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cíle, kterým je nové uspořádání vlastnických vztahů k půdě, používají  

každá jiných nástrojů. 

Při pozemkové reformě obecně dochází k rozsáhlým 

mimoekonomickým zásahům do vlastnictví půdy na území celého státu.  

Zásahy mají za úkol vyřešit neuspokojivou hospodářskou a společenskou 

situaci v oblasti pozemkového vlastnictví, která se projevuje zejména 

nerovnoměrnou držbou půdy mezi různými vrstvami obyvatel.  

Předmětem pozemkové reformy je především zemědělská a lesní půda,  

včetně staveb a zařízení, které slouží zemědělské a lesní výrobě. 

Nástrojem ke změně pozemkových poměrů jsou především zákony, které 

vymezují okruh subjektů, jejichž půda podléhá nebo naopak nepodléhá 

pozemkové reformě, dále vymezují okruh přídělců, kterým bude půda 

získaná reformou přidělena do vlastnictví  a v neposlední řadě tyto 

zákony stanoví, jaká výměra půdy podléhá reformě a jaké množství půdy 

je možno přidělit přídělcům. V souvislosti s tím jsou stanovena různá 

pravidla, výjimky a požadavky, které s pozemkovou reformou souvisí. 

Jedním ze znaků pozemkové reformy je úplatnost přesunů pozemkového 

vlastnictví . Původní vlastník by měl za jemu odebranou půdu dostat  

stanovenou náhradu a přídělce, který se stane novým vlastníkem, musí za 

přidělenou půdu – příděl  zaplati t  také určitou přídělovou cenu. 

První pozemková reforma byla převratným a dlouho očekávaným 

počinem, ale také politickým kompromisem, který, jak už to 

u kompromisů bývá, neuspokojil ani  jednu stranu. Protože první 

pozemková reforma nebyla nikdy dokončena a navíc ne všichni byli  

s jejím výsledkem spokojeni, proběhla v poválečných letech tzv. revize 

první pozemkové reformy, na kterou navázala nová pozemková reforma. 

Ta se stala určitým předvojem faktického zániku soukromého 

pozemkového vlastnictví  v období socialismu. 

To, co odlišuje restituce od pozemkových reforem, je hlavně 

morální  aspekt,  který se v restitucích projevuje ve formě odčinění křivd 
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spáchaných v minulosti.  Restituce tak neprobíhají proto, že je třeba nově 

uspořádat vlastnické vztahy, ale protože je nutné navrátit  majetek 

osobám, které o něj byly připraveny mnohdy nezákonným nebo 

nedemokratickým způsobem. Dalším odlišujícím prvkem od 

pozemkových reforem je zcela jistě stanovení rozhodného období, tedy 

časového úseku v minulosti , ve kterém byly křivdy spáchány, 

a preklusivní lhůty,  ve které je možné nárok uplatnit. Smutným faktem 

ovšem je, že ač se restituční předpisy odvolávají na morální aspekt 

nápravy křivd, při jejich realizaci jakoby se na něj zapomínalo. Nejen že 

mnoho oprávněných osob v důsledku otrocké aplikace restitučních 

předpisů svůj pozemkový majetek nezískalo, dá se říci, že rest ituční 

procesy byly v určitých případech skrytou privatizací. 

Poválečné restituce pozemkového majetku jsou reprezentovány 

hlavně dekretem prezidenta č. 5/1945 Sb., který v sobě spojoval princip 

restitucí s principem národní správy, a jeho prováděcím zákonem 

č. 128/1946 Sb.,  který byl již typickým restitučním předpisem. Restituce 

z tohoto období byly prováděny za podmínek diskontinuity práva 

s obdobím nesvobody a kontinuity práva s obdobím před 28. zářím 1938. 

Období let 1945–1948 nebylo jen obdobím vypořádání se s důsledky 

druhé světové války a znovunastolení demokratického režimu. Bylo také 

obdobím zcela bezprecedentního znárodňování (nezaměňovat 

s konfiskací majetku). Důvodem znárodnění byla velikost toho kterého 

podniku, v tom kterém odvětví hospodářství, bez ohledu na osobu 

vlastníka (ať již fyzickou či právnickou). Jedno ze základních lidských 

práv, právo vlastnické a jeho ochrana, bylo postaveno na okraj zájmu 

společnosti v případech, kdy politická moc usoudila,  že podniky v tom 

kterém odvětví hospodářství v té a té velikosti by měly být znárodněny.  

V dekretu č. 5/1945 Sb. dochází k rozlišení osob vlastníků 

a k diskriminaci těch větších. Na druhé straně dochází k diskriminaci  

židovského obyvatelstva, které není odškodněno za arizaci  svého 
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majetku v době nesvobody. Obecně lze konstatovat,  že průběh 

poválečných majetkových restitucí byl velmi ovlivněn cílem komunistů 

provést národohospodářskou a sociální reformu, ale také hospodářsky 

motivovaný antisemitismem. 

Restituce pozemkového majetku po roce 1989, ke kterým 

docházelo na základě souboru rest itučních předpisů, byly po formální 

stránce výrazem kontinuity s předchozím právním řádem. Byť 

v některých restitučních zákonech lze nalézt náznaky diskontinuity 

práva, zákon č. 480/1991 Sb. je v této otázce postaven na zcela opačném 

principu než ústavní dekret č. 11/1944 Úř. věst. čsl.,  který vyslovil  

kontinuitu práva s obdobím před dobou nesvobody, tedy platnost  

ústavních a jiných právních předpisů vydaných do 29. září  1938 a 

diskontinuitu práva,  pokud jde o dobu nesvobody (30. září  1938 – 4.  

května 1945) s výjimkou těch předpisů vydaných v této době, které se 

nepříčí svým obsahem znění nebo demokratickým zásadám 

československé ústavy, s vyloučením předpisů v té době vydaných v 

oblasti práva trestního, soudního řízení trestního, práva osobního a práva 

rodinného. Doba použití předpisů z doby nesvobody v tomto rozsahu 

byla stanovena jako zcela přechodná. Vyslovit však princip diskontinuity 

práva s dobou nesvobody po pouhých šesti letech nacistické okupace 

bylo jistě mnohem jednodušší , než se s touto otázkou vyrovnávat po více 

než čtyřiceti letech komunistické totality.  A tak je pro restituční 

zákonodárství , alespoň z počátku devadesátých let minulého století,  

charakterist ické totéž, co pro celý právní řád. Listina základních práv a 

svobod ukazuje vše, co před několika lety nebylo a nemohlo být 

samozřejmostí, zatímco zákon o době nesvobody říká, že právní akty 

přijaté v letech 1948 – 1989 se ruší pouze tehdy, stanoví-li tak zvláštní  

zákony, byť, jak tento zákon deklaruje,  komunistický režim porušoval 

lidská práva i své vlastní zákony. Obecně lze o restitučním 

zákonodárství říci, že nešlo o ucelený a koncepčně promyšlený projekt.  
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Naopak je v něm možno shledávat veliké množství rozporných vlivů. 

První restituční zákony se týkají jen právnických osob, a to jen 

některých, když další (například obchodní společnosti) jsou z restitucí  

trvale vyřazeny. Pokud jde o fyzické osoby, jsou nejdříve napravovány 

nejmenší majetkové křivdy, které vznikly nejpozději . Holocaust přichází  

na řadu až po více než deseti letech po 17. l istopadu 1989 a rozsah 

restituce je téměř nejužší. Vůbec nejsou zohledněny největší majetkové 

křivdy, vzniklé znárodněním v letech 1945 až 1948, i  když rozhodná 

doba v různých resti tučních zákonech zahrnuje období od 29. září 1938 

po 1. leden 1990. Celý proces restitucí je provázen nekonečnou řadou 

sporů vzniklých nejenom na základě speciálních restitučních zákonů, ale 

i s odvoláním se na zákony obecné. Zákonodárce kromě snahy o nápravu 

křivd sledoval i  záměr jiného uspořádání majetkových vztahů, ale oba 

tyto cí le se však mnohdy dostávaly do rozporu, a v restitučních 

procesech pak docházelo k mnohým nezákonnostem. 

Insti tut konfiskací (zabavování majetku) se v naší historii uplatnil  

hned několikrát. Byl často používán v době nesvobody, kdy se stal  

nacistickým nástrojem k zabavování pozemkového majetku českých 

vlastníků. V poválečné normotvorbě byl reprezentován dekretem 

prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., který byl reakcí právě na nacistické 

konfiskace, ale i vyvlastňování některých druhů pozemků z tohoto 

období. V padesátých letech minulého století byly konfiskacemi 

postihovány hlavně selské rody, které reprezentovaly institut  tradičního 

soukromého vlastnictví (akce Kulak). Z uvedeného lze dovodit,  

že konfiskace mají represivní povahu a v politicky napjatém období jsou 

velmi často zneužívány. Lze je charakterizovat jako nucené odnětí  

majetku ve prospěch státního aparátu,  a to bez náhrady,  na základě 

zákona. 

Pozemkovému vlastnictví tak, jak existuje v současnosti,  

by mohlo být ku prospěchu přijetí navrhovaného občanského zákoníku, 
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zejména pokud se jedná o obnovení superficiální zásady. Současný stav,  

tedy kdy stavba není součástí pozemku přináší v praxi mnoho problémů. 

Umožňuje totiž , aby vlastník stavby zároveň nebyl vlastníkem pozemku, 

na němž se stavba nachází a praxe potom musí řešit vzájemné, převážně 

nesouladné, vztahy mezi oběma vlastníky. Na druhou stranu, pokud je 

jedna osoba současně vlastníkem pozemku i stavby na něm umístěné, je 

vlastníkem dvou různých věcí v právním smyslu a může s nimi proto 

samostatně disponovat. Z toho plyne, že pokud jedna osoba vlastní  

pozemek, jakož i budovu na něm zřízenou, potom pokud chce obojí  

převést na třetí osobu, nesmí opomenout ve smlouvě specifikovat obě 

dvě věci . Navrhovaný občanský zákoník se vrací k obecnému 

občanskému zákoníku, který obsahoval velmi potřebné ustanovení,  

že totiž stavba je součástí pozemku. Navrhovaný občanský zákoník 

by mohl přinést zlepšení ještě v jednom ohledu. Navrhuje zakotvit  

princip materiální publicity katastru nemovitostí,  který by znamenal 

hlavně větší právní jistotu pro vlastníky nemovitostí.  V dnešní době 

panuje totiž nedostatečná ochrana osob jednajících v důvěře ve stav 

zápisů v katastru nemovitostí.  V důsledku toho katastr nemovitostí  

neplní jednu ze svých hlavních úloh, totiž roli seznamu, o němž 

se předpokládá, že je bezvadný a úplný a na jehož správnost a úplnost se 

mohou subjekty ve svém právním styku spoléhat. 

Pro současný, ale i budoucí vývoj pozemkového vlastnictví  

je určitě důležité,  v jaké podobě, a jestli  vůbec, bude schválena novela 

zákona o prodeji státní půdy. Dosavadní privatizace zemědělské půdy 

umožňuje postupy, které jsou zcela v rozporu s původním deklarovaným 

účelem zákona o privatizaci zemědělské půdy. Farmáři, kteří dokázali 

přežít i  podmínky minulého režimu, v tuto chvíli čelí tlaku finančně 

silných společností,  kteří díky nedokonalému zákonu skupují státní  

zemědělskou půdu, získávají vliv nad regiony a odsuzují  drobné farmáře 

k postupnému zániku. Ačkoli zákon č. 95/1999 Sb. vylučuje právnické 
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osoby z možnosti privatizace zemědělské půdy, ponechává možnost  

společníkům právnických osob, které provozují  zemědělskou činnost , 

aby půdu svým jménem nakoupili .  Nicméně i toto ustanovení mělo dle 

důvodové zprávy zákona o prodeji státní půdy za cíl převod vlastnictví  

společníkům - fyzickým osobám, které budou na půdě pracovat a v místě 

svého bydliště budovat vlastní hospodářskou prosperitu. Převody 

pozemků na společníky právnických osob tak, jak se to v praxi děje, však 

svědčí pouze o budování prosperity f inančně silných holdingových 

společností prostřednictvím svých společníků, kteří  státní  půdu nabývají  

některým z popsaných způsobů a dále ji  přenechávají k dispozici 

společnosti, na které mají účast . Pokud by byla přijata navrhovaná 

novela v současném znění, znamenalo by to, alespoň dle důvodové 

zprávy navrhované novely,  urychlení procesu vypořádávání restitučních 

nároků za nevydané pozemky, umožnění dalšího bezúplatného převodu 

pozemků do vlastnictví obcí, odstranění problému nemožnosti  

poskytnout peněžitou náhradu přídělcům podle zákona o půdě v případě, 

kdy není možno zjist it  výši  zaplacené přídělové ceny atd.  Velký význam 

by přijetí novely mělo hlavně pro lesní půdu ve vlastnictví státu,176 neboť 

by tím byla otevřena možnost nákupu státních lesních pozemků 

soukromými subjekty.  To by možná mohlo vyřešit otázku podílu státních 

lesů ČR, který v současné době činí asi 60%, což je mnoho např.  

ve srovnání s jinými evropskými zeměmi. 

Pokud jde o problematiku devizových cizozemců a nákupu 

nemovitostí,  tady se nevydařil záměr zákonodárce promítnout do českého 

právního řádu podmínky přechodných období vyjednaných pro Českou 

republiku v oblasti  volného pohybu kapitálu, zakotvené ve Smlouvě 

o přistoupení České republiky k ES a v příloze č. V kapitoly 2 Aktu 

                                                 
176 Např. v ustanovení § 17 zákona o prodeji státní půdy se navrhuje rozšířit výměru lesních pozemků 
určených k převodu z 10 ha na 50 ha a přispět tak k snadnějšímu řešení komplikovaných 
spoluvlastnických vztahů a k lepšímu hospodaření v lesích. Současně se zavádí institut směny lesních 
pozemků za pozemky státní pro ty vlastníky, jejichž pozemky se nacházejí v chráněných územích a těmto 
vlastníkům by vznikala újma vyplývající z režimu ochrany tohoto pozemku. 
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o podmínkách přistoupení, a to konkrétně dočasně omezit zahraniční 

osoby v nákupu zemědělských pozemků (zemědělský půdní fond nebo 

pozemky určené k plnění funkcí lesa) na dobu sedmi let .  Předmětné 

omezení je velmi jednoduše obcházeno prostřednictvím zakládání 

společností s ručením omezeným, které mají ve smyslu devizového 

zákona status tuzemce, a mohou proto bez omezení nabývat nemovitosti.  

Pro transparentnější majetkovou strukturu by bylo zcela jistě  

prospěšnější , pokud by bylo umožněno zahraničním subjektům nakupovat 

nemovitosti přímo. 

Na území ČR bychom jen těžko hledali kousek půdy, kterého by 

se v minulosti nedotkl  žádný zásah do pozemkových vztahů. 

I v budoucnu bude pozemkový majetek předmětem různých dispozic 

a zásahů. Lze si  jen přát,  aby k tomu docházelo vždy s respektováním 

ustanovení článku 11 List iny, který zakotvuje stejné vlastnické právo 

každého vlastnit majetek. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

 

 

 

 
Údaje o rozsahu držby některých velkostatkářů sestavené na základě 
daňového přiznání z  konce roku 1918 
 
 
 
 
Jan II. Lichtenstein 155 093 ha veškeré půdy (největší 

vlastník)  
Jan Schwarzenberg   90 269 ha v. p. 
Colloredo - Mansfeld   57 545 ha v. p. 
Arcibiskupství olomoucké   46 535 ha v. p. 
A. Waldstein   44 508 ha v. p. 
Max Egon Fürstenberg   40 099 ha v. p. 
E. Černín   31 767 ha v. p. 
Z. Lobkowitz   27 140 ha v. p. 
J. Palffy   24 174 ha v. p. 
Řád německých rytířů   24 155 ha v. p. 

 
 
 
 
Zdroj: Kubačák, A.: Dějiny zemědělství v Českých zemích - II. díl,  
Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, 1995, str.  30 – 31 
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Příloha č. 2  
 
 
 
 
Přehled o rozsahu půdy podrobené pozemkové reformě za první 
republiky (1918 – 1935) 
 
 
 
 
 Půda 

zemědělská 
Půda 

nezemědělská 
Půda 

celkem 
Procentuální 

vyjádření 
dispozic s 

půdou 
Zabraná 

půda 
1 312 721 ha 2 755 649 ha 4 068 370 

ha 
100% 

Přidělená 
půda 

 
  868 601 ha 

 
   932 181 ha 

 
1 800 782 

ha 

 
44, 3% 

Vrácená 
půda 

  418 858 ha 1 413 063 ha 1 831 920 
ha 

45% 

Půda 
v záboru 

k 1. lednu 
1938 

 
 

   25 262 ha 

 
 

   410 406 ha 

 
 

   435 668 
ha 

 
 

10, 7% 

Zbytkové 
statky k 1.  
lednu 1938 

 
 

  192 194 ha 

 
 

     34 112 ha 

 
 

   226 306 
ha 

2 291 
zbytkových 

statků celkem 

 
 
 
 
Zdroj: Slezák, L.: Pozemková reforma v Československu 1919 – 1935, 
in: Československá pozemková reforma a její mezinárodní souvislosti ,  
Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 21. a 22. 
dubna 1994 v Uherském Hradišti,  Slovácké muzeum, Uherské Hradiště,  
1994, str.  3 – 11 
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Příloha č. 3  
 
 
 
 
Souhrnný přehled o ztrátách území a obyvatelstva v roce 1938 
 
 
 
 

Území Počet obyvatel Ukazatel 
v km² v % v tis. v % 

Předmnichovská ČSR 140 508      100, 0 14 729      100, 0 
Německý zábor   28 291 20, 1   3 818 25, 9 
Polský zábor        805   0,  6      227   1,  5 
Maďarský zábor   11 833   8,  4      972   6,  6 
Pomnichovská ČSR   99 579 70, 9   9 712        66,  0 

Pramen: Mnichov v dokumentech, II . díl .  Praha 1958, s. 355 
 
 
 
 
Zdroj: Průcha, V. a kolektiv: Hospodářské a sociální dějiny 
Československa 1918 – 1992, I. díl,  období 1918 – 1945, 1. vydání, 
Nakladatelství  Doplněk, Brno, 2004, str. 427 
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Příloha č. 4  
 
 
 
 
Výsledky pozemkových reforem po roce 1945 (k 1. květnu 1951) 
 
 
 
 

Ukazatel Přiděleno Získáno 
konfiskací 

Získáno 
revizí 1. 

pozemkové 
reformy 

Získáno 
v nové 

pozemkové 
reformě 

Celková 
výměra 
půdy 
v tom: 
státní statky 
státní lesy 
JZD 
drobní 
přídělci 
ostatní 

4 143 149 
 
 

   426 440 
1 730 999 
   127 506 
1 281 008 
   577 196 

2 946 395 
 
 

   186 232 
1 100 966 
     50 321 
1 203 518 
   405 458 

943 271 
 
 

150 208 
598 780 
    2 845 
  69 782 
121 656  

253 483 
 
 

  90 000 
  31 253 
  74 440 
    7 708 
  50 082 

Zemědělská 
půda  
v tom: 
státní statky 
státní lesy 
JZD 
drobní 
přídělci 
ostatní 

2 135 798 
 
 

   426 074 
     13 755 
   127 147 
1 278 805 
   290 017 

1 651 016  
 
 

   185 866 
       5 922 
     50 043 
1 201 430 
   207 755 

270 292  
 
 

150 208 
    7 573 
    2 804 
  69 677 
  40 040 

214 490  
 
 

  90 000 
       260 
  74 300 
    7 708 
  42 222 

Pramen: Statistická příručka republiky Československé (SÚS),  1952  
 
 
 
 
Zdroj: Němec, J .:  Pozemkové právo a trh půdy v České republice, 1.  
vydání, VÚZE, Praha, 2004, str . 88 
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Příloha č. 5  
 
 
 
 
Rozorávání mezí v obci Obříství (u Neratovic) v roce 1950 
 
 
 
 

 
 
Pod heslem „Celá obec do JZD“ a s podporou svazáků z měst byl na 
místní zemědělce vytvářen nátlak,  kterému pochopitelně časem většina 
podlehla 

 
 
 
 

Zdroj: Feierabend, L.: Zemědělské družstevnictví v Československu do 
roku 1952, 1. vydání, Stehlík, Volary,  2007, str . 70 
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Příloha č. 6  
 
 
 
 
Vývoj počtu jednotných zemědělských družstev v Československu 
 
 
 
 

Rok Počet družstev Průměrná velikost 1 družstva 
v ha 

1950 1 873 317 
1960 10 816 420 
1970 6 200 638 
1980 1 722 2 486 
1989 1 660 2 592 
1990 1 749 2 454 
1991 2 083 2 059 
1992 2 158 1 975 

Pramen: Statistické ročenky Československa, SNTL/ALFA, Praha 
 
 
 
 
Zdroj: Kubačák, A.: Dějiny zemědělství v Českých zemích - II. díl,  
Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, 1995, str.  181 



 110 

Příloha č. 7  
Scelování pozemků v průběhu socialistické éry – pole u vsi Černochov 
na Lounsku 

 
v roce 1949 

 
v roce 1987 
 
Zdroj: Hájek, P.:  Jde pevně kupředu naše zem – Krajina českých zemí 
v období socialismu 1948 - 1989, 1.  vydání, Malá skála, Praha, 2008 



 111 

Příloha č. 8 
 
 
 
 

Převod pozemků celkem za období od 25. 5.  1999 do 31. 12. 2007 

 
 
 
 

§ zákona o prodeji půdy 
Počet 

pozemků 

Podíl na 
celkovém. 

počtu 
převeden

ých 
pozemků 

Výměra 
v ha 

Podíl 
na 

celkové 
převede

né 
výměře 

Kupní cena 
v tis. Kč 

§ 5 odst .1 převod na obce 
celkem 

21 655 3,87% 6 557,71 1,64% 326 382,5 

Z toho - bezúplatný převod 
na obce  

18 134 3,24% 5 408,30 1,35% 0,0 

           -  úplatný převod na 
obce  

3 521 0,63% 1 149,41 0,29% 326 382,5 

bezúplatný převod na 
veřejné vysoké školy  

931 0,17% 1 891,69 0,47% 0,0 

§ 5 odst . 5 -  úplatný převod 
na zahrádkáře  

114 815 20,54% 1 446,75 0,36% 142 466,7 

§ 5 odst . 6 -  úplatný převod 
na vlastníky staveb 

30 018 5,37% 2 902,65 0,72% 766 629,2 

§ 6 celkem 6 797 1,22% 994,54 0,25% 66 541,7 

§ 7 celkem 340 918 61,00% 
360 

150,99 

89,95

% 

16 404 

316,8 

§ 8 celkem 43 762 7,83% 
26 

444,54 
6,60% 

1 163 

113,4 

CELKEM 558 896    -  
400 

388,87 
   - 

18 869 

450,3 

 
 
 
 
Zdroj: výroční zpráva PF ČR za rok 2007:  
http://www.pfcr.cz/pfcr/dokumenty/vyrzpr07.doc 
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ABSTRACT 

The development of ownership right to land in the Czech Republic 

The purpose of this master’s degree thesis is to give a 

comprehensive overview of the development of ownership relations to 

land in the Czech Republic, taking into account the current state of land 

ownership. The reason for my research is because it’s still  very current 

and very complicated issue. Land ownership in the Czech Republic has 

undergone entire dynamic evolution during the last century,  which took 

place many radical changes, not only in property rights, but also in 

possession and use of land as such. 

The thesis is composed of seven chapters, each of them dealing 

with different stage of the development of ownership right to land. 

Chapter One is introductory and defines land as a separate object of 

ownership relations.  The chapter is subdivided into two parts. Part One 

describes specific features of land. Part Two deals with peculiarities of 

land ownership. 

Chapter Two is concerned with the first land reform in the years 

1918 – 1935. The chapter consists of three parts. Part One focuses on 

causes of the first  land reform. Part Two investigates realization of the 

first land reform and part Three provides results of this process. 

Chapter Three is  concerning about development of land ownership 

in the period of lack of freedom in 30.9.1938 - 4.5.1945. 

Chapter Four concentrates on problems resulting from the second 

land reform in the years 1945 – 1948. Part One describes the 

confiscation of land, its distribution and settlement of Germans, 

Hungarians and trai tors. Part Two contains the interpretation of the 

revision of the first land reform. Part Three is dealing with the new land 

reform and finally part Four contains a summary of this period. 
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Chapter Five focuses on the period of socialism and is subdivided 

into three parts. In the first part of this chapter there is  a briefly 

introduction into this problematic period of our history.  Part Two 

describes main features of this period, such as many kinds of the 

ownership right (state, personal, private) and use rights of the state 

organisation to the land. Part Three contains a short summary of the 

chapter Five. 

Chapter Six describes restitution and privatization processes and 

is divided into four parts. 

Finally,  chapter Seven discusses present state of the ownership to 

the land. 

The thesis is  concluded with general summary in which findings 

are summed up, the proposed legislat ion is criticized and some ideas de 

lege ferenda  are presented. Following two chapters include attachments 

and references. 
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