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Úvod   

Cílem této diplomové práce je postihnout historicky – právní vývoj pozemkového 

vlastnictví na území České republiky od jejího vzniku v roce 1918, s přihlédnutím  

k současnému stavu. Jedná se o problematiku velmi komplikovanou, jelikoţ za více neţ 

devadesát let existence republiky došlo k několika radikálním změnám v pozemkové 

drţbě. Jiţ samotný vznik Československé republiky byl provázen rozsáhlou 

pozemkovou reformou, reagující na skutečnost, ţe většina pozemkového vlastnictví 

patřila historickým šlechtickým rodům, coţ se příčilo republikánsko – demokratickým 

principům nové republiky. Výsledky prvorepublikové agrární reformy byly pohřbeny  

s příchodem německé okupace a druhé světové války. Po jejím skončení mělo dojít  

k odškodnění křivd spáchaných na Československém obyvatelstvu. Majetek Němců, 

Maďarů, zrádců a kolaborantů se konfiskoval a mělo dojít k jeho přerozdělení. K plné 

reparaci majetkových a morálních křivd bohuţel nedošlo, jelikoţ necelé tři roky  

po skončení druhé světové války byla v Československu nastolena komunistická 

totalita, která si vyţádala i změnu pozemkové politiky, spočívající v oslabování 

soukromého pozemkového vlastnictví a zespolečenšťování výrobních prostředků. Po 

pádu komunistického reţimu v roce 1989 byl zahájen proces obnovy trţního 

hospodářství uskutečňovaný, nejen odstátněním pozemkového vlastnictví 

prostřednictvím procesů privatizace a restituce, ale také transformací některých 

právních vztahů do podoby respektující ekonomické a politické změny a umoţňující 

obnovu tradičního pojetí vlastnického práva.      

 Následujících sedm kapitol se snaţí pomocí metod historické, jazykové a logické 

podat, nikoli komplexní přehled o vývoji pozemkového vlastnictví, a to vzhledem  

k závaţnosti a rozsáhlosti daného tématu, ale jen poukázat na specifika pozemkového 

vlastnictví a na nejdůleţitější historické milníky z pohledu jeho vývoje,  

a to s pomocí odborné literatury a judikatury.      

 Je třeba učinit dvě poznámky. Zaprvé, právní předpisy uváděné v této práci, byly 

za dobu své existence několikrát novelizovány a mnohé z nich jiţ zrušeny.  

U právních předpisů, které jsou doposud v platnosti, se vychází se stavu ke dni 1. říjnu 

2010. Pokud bude uváděn platný předpis v jiném neţ aktuálním znění, bude na to 

upozorněno. Zadruhé, obdobně jak se vyvíjely vlastnické vztahy k půdě v čase, tak se 

vyvíjel a měnil i dnešní název České republiky v závislosti na společenských  
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a politických poměrech. Pokud bude v práci pouţíváno jiného názvu pro dnešní území 

České republiky, je tak činěno v historických souvislostech. 
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1. Specifika pozemkového vlastnictví  

1.1.  Vlastnictví a pozemkové vlastnictví  

Obecný pojem vlastnictví představuje, jak kategorii ekonomickou, tak kategorii 

právní. V ekonomickém pojetí označuje „vlastnictví“ souhrn společenských  

a výrobních vztahů, prostřednictvím kterých jsou uspokojovány materiální  

i nemateriální potřeby společnosti. V právním smyslu se výše uvedený pojem označuje 

téţ jako vlastnické právo.
1
 Ačkoli legislativa, právní praxe i odborná literatura 

s termínem vlastnického práva běţně pracují, doposud se nepodařilo nalézt definici, 

která by ho ve všech směrech plně vystihovala. Nejčastěji se setkáváme s definicí 

vlastnického práva jako práva ovládat věc, tj. zejména ji drţet, uţívat, poţívat, nakládat 

s ní, a to svou mocí, tj. mocí nezávislou na současné existenci moci kohokoli jiného 

k téţe věci.
2
 Dále je nutné rozlišovat vlastnické právo v objektivním a subjektivním 

slova smyslu. Objektivní pojetí představuje soubor právních norem, které určují 

zejména vznik, zánik, obsah a rozsah oprávnění a povinností vlastníka.
3
 Pojetí 

subjektivní je pak definováno zpravidla jako moţnost určitého chování subjektů, které 

spočívá v nerušeném výkonu dílčích oprávnění vlastníka - věc drţet (ius possidendi), 

věc uţívat (ius utendi), poţívat, tj. brát z ní plody nebo jiné uţitky (ius fruendi),  

a zejména s věcí podle svého uváţení nakládat (ius disponendi), takto vymezuje 

oprávnění vlastníka věci i občanský zákoník v § 123, kde je stanoveno, ţe „vlastník je 

v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody  

a užitky a nakládat s ním.“.
4
 Nebylo by oprávnění a práv bez vymezení povinnosti pro 

všechny subjekty zdrţet se zásahů do těchto jeho práv, které by byly v rozporu s jeho 

vůlí a takovým způsobem, který by ho rušil, omezoval nebo mu dokonce bránil v jejich 

výkonu nad míru stanovenou zákonem.
5
 Subjektivní vlastnické právo patří mezi 

základní občanská a lidská práva zaručená ústavním pořádkem,
6
 která poţívají ochranu 

ze strany státu.          

 Listina základních práv a svobod (dále jen Listina) ve svém čl. 11 odst. 1 

                                                           
1 
Pekárek, M., Průchová, I.: Pozemkové právo, Masarykova Univerzita, Brno, 2004, str. 56 

2 
Švestka, J., Spáčil, J., Škárová M., Hulmák, M. a kolektiv: Občanský zákoník I § 1 – 459 Komentář, 1. 

vydání, C.H.Beck, Praha, 2008, str. 620 
3 
Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. aktualizované a doplněné vydání, Eva Rozkotová, Praha, 

2007, str. 38 
4
 Švestka, J., Dvořák, J. a kolektiv, Občanské právo hmotné 1, Díl druhý: Věcná práva, 5. jubilejní 

aktualizované vydání, Wolters Kluwer ČR, a. s., Praha, 2008, str. 281 
5
 Pekárek, M., Průchová, I.: Pozemkové právo, Masarykova Univerzita, Brno, 2004, str. 57 

6
 Srov. čl. 11 Listiny základních práv a svobod 
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stanovuje, ţe vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. 

Z toho vyplývá, ţe současná právní úprava nerozlišuje mezi jednotlivými formami 

vlastnictví, jak tomu bylo před rokem 1990. Tudíţ ani pozemkové vlastnictví není 

zvláštním druhem vlastnického práva, který by se nějakým způsobem odlišoval od 

vlastnictví jiných věcí. Zvláštní označení je odůvodněno specifikou objektu 

pozemkového vlastnictví, prostřednictvím kterého ovlivňuje i obsahovou stránku 

daného právního vztahu, tj. výkonu jednotlivých práv a povinností subjektů.
7
 Tímto 

specifickým objektem je půda přesněji její konkrétní individualizovaná část – pozemek 

(viz podkapitola 1. 2. Pozemek jako objekt pozemkověprávních vztahů). V českém 

jazyce má výraz „půda“ více významů, můţe jím být označován zemský povrch nebo 

hmotný substrát Země. Pro potřeby pozemkového práva se nejčastěji poţívá pojmu 

„půda“ pro označení zemského povrchu, respektive jeho části. K pochopení diferenciací 

pozemkového vlastnictví je nutné poukázat na specifické funkce a vlastnosti půdy, které 

ovlivňují nejen metody a prostředky právní regulace, ale i postavení účastníků daných 

vztahů.          

 K hlavním funkcím půdy řadíme funkce ekonomické a ekologické. Půda 

představuje jednak hlavní výrobní prostředek a produkčního činitele v zemědělství  

a lesnictví, jednak zásobárnu vody a nerostných surovin pro rozličná odvětví  

v hospodářství a v neposlední řadě je stanovištěm pro jakoukoli lidskou činnost. Vedle 

těchto ekonomických funkcí plní půda nezastupitelnou funkci ekologickou jako jedna 

ze základních sloţek ţivotního prostředí, slouţí nejen jako přirozené ţivotní prostředí 

ţivočichů a rostlin, ale také do značné míry ovlivňuje další sloţky ţivotního prostředí, 

zejména ovzduší a vodní zdroje.
8
        

 Mezi specifické vlastnosti půdy řadíme zejména její omezenou rozlohu, půdu 

člověk nevytvořil a vytvořit nedokáţe, avšak nároky na její exploataci stále stoupají. 

Právě tento rozpor mezi pevně danými limity rozlohy půdy a stále stoupajícími 

potřebami společnosti na výstavbu, dopravní infrastrukturu a nesčetné další poţadavky 

moderní společnosti staví proti sobě zájmy ekonomické a ekologické. Na jedné straně je 

půdy omezené a definitivní mnoţství, na straně druhé se na rozdíl od ostatních věcí 

uţíváním nespotřebovává ani neopotřebovává – je věčná stejně jako vlastnické právo 

k ní. Uţíváním se však mohou zhoršovat uţitné vlastnosti hmotného substrátu půdy, ať 

                                                           
7
 Pekárek, M., Průchová, I.: Pozemkové právo, Masarykova Univerzita, Brno, 2004, str. 59 - 60 

8
 Pekárek, M., Průchová, I.: Pozemkové právo, Masarykova Univerzita, Brno, 2004, str. 10 - 12 
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uţ se jedná o vytěţení nerostů, kontaminaci půdy a s tím spojené sníţení úrodnosti. 

V zájmu zachování trvale udrţitelného rozvoje a veřejného zájmu na ochraně ţivotního 

prostředí, mohou být některá oprávnění vlastníků omezována ze strany státu různými 

právními nástroji ať přímo nebo nepřímo. Mezi hlavní nástroje řešící rozpory vyuţití 

území patří zejména územní plánování, posuzování vlivů a staveb na ţivotní prostředí, 

zvláštní ochrana zemědělských a lesních pozemků a ochrana přírody a krajiny. Neméně 

důleţitou vlastností půdy jako části zemského povrchu je polyfunkční charakter. Tentýţ 

pozemek můţe, vzhledem ke svým vlastnostem slouţit k různým činnostem, a to 

v časovém sledu i současně,
9
 coţ do jisté míry kompenzuje omezenou rozlohu půdy  

a umoţňuje plnější vyuţití pozemku.
10

 K dosaţení souladu mezi jednotlivými zájmy – 

veřejnými i soukromými, slouţí tzv. účelová kategorizace půdy představující důleţitý 

institut pozemkového práva, kterým stát ingeruje do pozemkových vztahů.
11

  

1.2.  Pozemek jako objekt pozemkověprávních vztahů  

Objektem pozemkového vlastnictví není půda jako zemský povrch, ale jen její 

konkrétní individualizovaná část – pozemek, ten je věcí v právním smyslu
12

 a jako 

takový můţe být předmětem vlastnického práva. Práva a povinnosti pozemkových 

vlastníků jsou vţdy spojena právě s pozemkem jako určitou plochou zemského povrchu 

stejně jako s prostorem nad a pod pozemkem.
13

      

 Právní definici pozemku obsahuje § 27 písm. a) zákona 344/1992 Sb., o katastru 

nemovitostí (katastrální zákon); pro účely tohoto zákona se pozemkem rozumí část 

zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územně správní jednotky nebo 

hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí drţby, hranicí druhů pozemku, 

popř. rozhraním způsobu vyuţití pozemků. V právních vztazích týkajících se 

pozemkového vlastnictví, s nimiţ jsou spojeny zápisy vlastnických a jiných věcných 

práv do katastru nemovitostí, figuruje pozemek v podobě parcely, kterou vymezuje 

                                                           
9
 Teorie rozlišuje tzv. Hlavní a vedlejší účelové určení a hlavního a vedlejšího uţivatele (blíţe srov. 

Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. aktualizované a doplněné vydání, Eva Rozkotová, Praha, 

2007, str. 23 
10

 Tamtéţ str. 11 – 15  
11

 Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. aktualizované a doplněné vydání, Eva Rozkotová, Praha, 

2007, str. 21 a násl.; Pekárek, M., Průchová, I.: Pozemkové právo, Masarykova Univerzita, Brno, 2004, 

str. 23 a násl. 
12

 Srov. § 118, 119 zákona 40/1964 Sb.  
13

 Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. aktualizované a doplněné vydání, Eva Rozkotová, Praha, 

2007, str. 7; Pekárek, M., Průchová, I.: Pozemkové právo, Masarykova Univerzita, Brno, 2004, str. 60 
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katastrální zákon v § 27 písm. b) jako pozemek, který je geometricky a polohově určen, 

označen parcelním číslem v rámci určitého katastrálního území a zobrazen v katastrální 

mapě.
14

 To nic nemění na tom, ţe věcí v právním smyslu je pozemek a tudíţ i část 

parcely, která je samostatným pozemkem, můţe být objektem právních vztahů a lze ji 

například samostatně vydrţet, pronajmout.
15

      

 Občanský zákoník označuje všechny pozemky a stavby spojené se zemí pevným 

základem za nemovitosti, dále pak stanoví, ţe součástí věci
16

 je vše, co k ní podle její 

povahy náleţí a nemůţe být odděleno, aniţ by se tím věc znehodnotila.
17

 Z výše 

uvedeného plyne, ţe součástí pozemků jsou porosty, trvalé i dočasné včetně 

neoddělených plodů.
18

 Odlišný reţim platí pro stavby (movité i nemovité), které jsou 

podle současné právní úpravy samostatnými věcmi. K oddělení vlastnictví pozemku  

a stavby na něm se nacházející došlo v českém právním řádu s účinností občanského 

zákoníku z roku 1950 k 1. 1. 1951 (blíţe k zásadě superficies solo cedit v jednotlivých 

kapitolách této práce). Pojem stavby občanský zákoník nijak nedefinuje, jen stanoví, ţe 

nemovitostí je stavba spojená se zemí pevným základem. Podle ustálené soudní praxe
19

 

se obecný pojem „stavba“ označující předmět soukromoprávních vztahů vykládá jako 

výsledek stavební činnosti (důraz je kladen na statický prvek, na rozdíl od dynamického 

pojetí stavby v předpisech veřejnoprávního charakteru). Nelze však vyvozovat, ţe 

kaţdý výsledek stavební činnosti je stavbou ve smyslu občanského zákoníku, takového 

charakteru jsou jen takové stavby, které vykazují vlastnosti samostatné věci v právním 

smyslu.
20

  

 

 

                                                           
14

 Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. aktualizované a doplněné vydání, Eva Rozkotová, Praha, 

2007, str. 38 
15

 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 837/98 
16

 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 1964/2003, které se zabývá 

problematikou věci hlavní a příslušenství věci a jako rozlišující kritérium vyzvedává mimo jiné funkční 

vazby mezi věcí hlavní a její součástí 
17

 Srov. § 118, 119, 120 zákona 40/1964 Sb. 
18

 Výjimku představuje § 2 odst. 2 zákona 229/ 1991 o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, který vyjadřuje zvláštní charakter vlastnického práva zemědělských druţstev k 

porostům na pozemcích jejich členů 
19

 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 3 Cdon 1395/96, 33 Cdo 111/98, 22 Cdo 

52/2002 
20

 Blíţe k pojmu stavby viz. Švestka, J., Spáčil, J., Škárová M., Hulmák, M. a kolektiv:  

Občanský zákoník I § 1 – 459 Komentář, 1.vydání, C.H.Beck, Praha, 2008, str. 651 – 657 
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2. Pozemkové vlastnictví v  éře první republiky  

2.1.  Pozemková reforma –  fenomén poválečné Evropy  

Změny ve vlastnických vztazích k nemovitostem, zvláště pak k pozemkovému 

majetku jsou jevem, který provází většinu revolučních změn v jednotlivých etapách 

vývoje společnosti. Pro české dějiny je za takové období tradičně označována éra 

pobělohorská (tj. po roce 1620),
21

 která měla pro naše obyvatelstvo dalekosáhlé 

důsledky nejen v oblasti náboţenské, ale i ve sféře majetkové, kde znamenala přesun 

pozemkového vlastnictví z domácích vlastníků na cizí šlechtu.
22

 Další výrazný mezník 

představuje konec první světové války a rozpad Rakousko – Uherska spojený se 

vznikem nástupnických států, který byl předpokladem pro rozsáhlé hospodářské  

i politické změny napříč Evropou, Československo nevyjímaje.     

 Fenoménem poválečného období se staly pozemkové reformy, představující 

mimoekonomické zásahy státu do vlastnických a uţívacích vztahů k půdě,
23

 které 

prvorepubliková právní teorie definovala jako „zásahy státu do pozemkového vlastnictví 

za účelem nové jeho úpravy“.
24

 Agrární přeměny, které se uskutečnily ve většině 

evropských států, neměly co do rozsahu a hloubky pamětníka. Byly vyvrcholením 

mnohaletého celoevropského hnutí zemědělců o novou podobu vlastnických vztahů 

k půdě. Tyto sociální nepokoje z pohledu nově vznikajících vlád představovaly silný 

destabilizující prvek pro politické a mocenské poměry poválečné Evropy.   

 Pozemkové reformy jednotlivých evropských států se v mnohém odlišovaly, 

přesto lze najít prvky společné pro všechny. Hlavním cílem revolučních hnutí bylo 

výrazné oslabení velkého pozemkového vlastnictví a posílení malého a středního, coţ 

umoţnilo sníţit sociální napětí na venkově tím, ţe se vytvořil větší počet menších  

a zejména středních vrstev zemědělského obyvatelstva. Dalším společným 

jmenovatelem všech pozemkových reforem byla rovina politická, jelikoţ přijímaná 

opatření ovlivnila sociální skladbu obyvatelstva, tím ţe vystupovala v zájmu určitých 

společenských skupin a jiné poškozovala. Politické cíle byly často spojeny s posílením 

kolonizačního osídlení většinového národa ve státě na úkor národnostních menšin, jak 

                                                           
21

 Karfík, Z., Karfíková, M., Spáčil, J.: Pozemky a právo, Orac, Praha, 2001, str. 7 
22

 Malý, K. a kolektiv: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, 4. přepracované vydání, 

Leges, Praha, 2010, str. 413 
23

 Slezák, L.: Pozemková reforma v Československu 1919-1935; In: Československá pozemková reforma 

1919-1935 a její mezinárodní souvislosti, Slovácké museum, Uherské Hradiště, 1994, str. 3  
24

 Definice pozemkové reformy in: Hácha, E., Hoetzel, J., Weyr, F., Laštovka, K.: Slovník veřejného 

práva československého , Svazek III, Polygrafia, Brno, 1934, str. 332 
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tomu bylo například v Polsku nebo v případě Československa na Slovensku  

a Podkarpatské Rusi. K politické rovině v těchto případech přistoupila i rovina 

nacionální. V jiných státech bylo hlavním politickým cílem vytvoření stabilní opory 

reţimu opírající se o silná agrární hnutí (jako příklad lze uvést pozemkovou reformu 

v Bulharsku 1919).
25

        

 Prvorepublikové Československo nebylo výjimkou, i zde nastaly po skončení 

první světové války předpoklady pro to, aby politická demokracie byla doplněna 

demokracií hospodářskou. Československá pozemková reforma splňovala ve větší či 

menší míře všechny výše uvedené znaky. Tím, co ji do jisté míry odlišovalo od 

ostatních, byl důraz na politický cíl spočívající v odstranění monopolního postavení 

šlechty a církve v pozemkovém vlastnictví.       

 Úprava vlastnických vztahů k půdě byla předmětem diskusí a úvah jiţ před 

počátkem první světové války a stala se hlavním programovým bodem nově 

vznikajícího státu.
26

 Idea velké pozemkové reformy se objevuje v programovém 

prohlášení agrární strany jiţ od roku 1903
27

 a v nově vzniklé republice se za myšlenku 

reformy postavila většina politických stran (sociální demokracie, prezentovala svou 

představu o agrární reformě v referátu F. Modráčka na prosincovém sjezdu 1918).
28

 

V říjnu roku 1918 se této problematiky dotkl i budoucí prezident Československé 

republiky T. G. Masaryk, a to v textu Washingtonské deklarace, kde jsou vypočteny 

„hlavní zásady ústavy československého národa“.
29

 Mezi vůdčí ideje nově vznikajícího 

státu T. G. Masaryk řadil také změny v drţbě a uţívání půdy: „...velkostatky budou 

vyvlastněny pro domácí kolonizaci,…výsady šlechtické budou zrušeny…“.
30

   

 Nutnost pozemkové reformy byla odůvodněna zejména neúnosností 

dosavadního stavu v drţbě půdy, který vykazoval rezidua feudálních časů, tyto 

pozůstatky dob minulých spočívaly v rozloţení pozemkové drţby – jediného  

                                                           
25

 Rychlík, J.: Sociální a národnostní dimenze československé pozemkové reformy v mezinárodním 

kontextu; In: Pozemková reforma v Československu 1919 – 1935; In: Československá pozemková 

reforma 1919 – 1935 a její mezinárodní souvislosti, Slovácké museum, Uherské Hradiště, 1994, str. 43 
26

 Tamtéţ str. 44 
27

 Slezák, L.: Tvůrci, kritikové a odpůrci pozemkové reformy; In: Moderní dějiny , sborník k dějinám 19. 

a 20. století 1, Historický ústav Akademie věd, Praha, 1993, str. 199  
28

 Tamtéţ str. 200  
29

 Viz. Washingtonská deklarace; In: Grónský, J.: Komentované dokumenty k ústavním dějinám 

Československa I., 1914 – 1945, Karolinum, Praha ,2005 , str. 35 
30

 Viz. Washingtonská deklarace, tamtéţ 
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a jedinečného výrobního prostředku.
31

 Téměř polovina všech hospodářství měla rozlohu 

do 2 hektarů a nemohla pokrýt ţivotní potřeby rodin na nich hospodařících. Bohuţel 

výjimkou nebyla ani hospodářství menší, ta umoţňovala formu přivýdělku 

kovorolníkům k jejich ne příliš vysokým platům. Paradoxem je, ţe tyto dvě skupiny (v 

počátcích pozemkové reformy tvořily jiţ 53 % všech hospodářství) obhospodařovaly 

necelých 9 % zemědělské půdy, a to půdy, kterou často ani nevlastnily, ale měly ji 

pouze pronajatou popřípadě propachtovanou
32

 od velkých sedláků či velkostatků. Do 

sféry opravdových hospodářství (tj. dostačujících k obţivě hospodařící rodiny) se řadí 

hospodářské usedlosti s rozlohou 2 – 5 hektarů, ta tvořila přibliţně jednu čtvrtinu všech 

a rozloha obdělávaných polností se pohybovala okolo 16 % zemědělské půdy. Další 

velice diferenciovanou skupinu tvořily zemědělské celky s rozlohou 5 – 10 hektarů, na 

dolní hranici a na méně výnosných půdách šlo o malorolníky, naopak na horní hranici  

a na úrodných půdách se mluví o středních rolnících. Počet těchto hospodářství 

představoval zhruba jednu osminu celkového počtu a obhospodařovala přibliţně 16 % 

zemědělské půdy. Kategorie selských hospodářství mezi 10 – 20 hektary tvořila pouhou 

desetinu, ale obhospodařovala půdu rozsahem větší neţ by odpovídalo jejich počtu 

okolo 23 % zemědělské půdy. Za velké sedláky se povaţují drţitelé hospodářství 

s výměrou 20 – 50 hektarů. Tato skupina byla početně velmi malá 3,8 % ze všech, ale 

patřilo jí 20 % zemědělské půdy. Kategorie statkářů s výměrou 50 – 100 hektarů 

představuje ryze kapitalistické odvětví podnikání, ale ani tato skupina sedláků 

nehospodařila jen na své půdě a byla nucena potřebné polnosti pronajímat. Jednalo se  

o skupinu statkářů tvořící pouze 0,2 – 0,3 % obyvatel venkova. Velkostatky s rozlohou 

mezi 100 a 200 hektary reprezentují velkostatky v pravém slova smyslu – zemědělské 

usedlosti patřící podnikajícím občanům, počtem nepřesahovaly 0,2 % z celku  

a hospodařily na 5,6 % zemědělské půdy. Velkostatky s rozlohou 200 – 500 hektarů 

tvořící 0,1 % všech hospodářství a obhospodařující 5,6 % zemědělské půdy od první 

velkostatkářské skupiny se liší svým postojem k pozemkové reformě, zatímco 

velkostatkáři menších hospodářství připravovanou reformu vítali – viděli v ní 

                                                           
31

 Následující analýza stavu pozemkového vlastnictví v českých zemích vychází z těchto zdrojů: Kárník, 

Z.: České země v éře První republiky (1918 – 1938), díl I. – vznik, budování a zlatá léta republiky  

(1918 - 1929), 2. opravené vydání, Libri, Praha, 2003, str. 441 - 453; Kárník, Z.: Malé dějiny 

československé (1867-1939), Dokořán, Praha, 2008, str. 179 – 186  
32

 “Pacht” označuje nájem pozemku zahrnující vedle jeho uţívání téţ braní uţitků přičiněním nájemce 

(definice in: Hendrych, D.: Právnický slovník 3. podstatně rozšířené vydání, C.H. Beck, Praha, 2009,  

str. 673 
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odstranění konkurence v podobě latifundií,
33

 velkostatkáři s většími polnostmi se 

oprávněně obávali toho, ţe jejich majetek bude reformou postihnut. Poslední skupinu 

tvoří právě latifundia (definice viz poznámka pod čarou č. 33) vzniklá v období 

feudalismu. Podíl latifundistů na zemědělství v Českých zemích představoval pouze 

0,04 % všech drţitelů půdy, avšak tato zanedbatelná skupina obyvatel vlastnila téměř 

jednu třetinu veškeré půdy. Právě tato skupina byla vlastníkem absolutního monopolu 

na půdu a právě od ní si ostatní sedláci půdu propachtovávali.     

 Majitelem těchto usedlostí byla tradičně aristokracie. Šlechta nebyla schopna ani 

ochotna obhospodařovat všechen svůj majetek sama, a tak půdu propachtovávala 

ostatním sedlákům, kterým se potřebných prostorů nedostávalo, tento stav byl právně 

utvrzován tzv. fideikomisem, tj. svěřenectvím, které zajišťovalo tradičním 

aristokratickým rodům to, ţe pozemkový majetek přejde na jejich následníky jako 

nezcizitelný a nedělitelný celek,
34

 tím byl znemoţněn odprodej půdy a dělení velkých 

pozemkových majetků. Tento ryze feudální institut přeţíval v československém 

právním řádu aţ do přijetí zákona 179/1924 Sb.z. a n., o zrušení svěřenectví. Vedle 

aristokracie stojí další dva majitelé latifundií. Prvním z nich byl samotný císař, avšak po 

rozpadu monarchie přešel majetek na příslušný nástupnický stát. Druhým majitelem 

obrovského pozemkového vlastnictví byla katolická církev, podle odhadů jí náleţelo 

380 000 hektarů půdy,
35

 takţe rozlohou bylo její pozemkové vlastnictví podobné 

šlechtickému. Realita byla sice taková, ţe velkostatkáři byla jednotlivá biskupství, 

arcibiskupství, duchovní řády apod., avšak absolutním vládcem zde byl jediný právní 

subjekt – církev.
36   

      

 Takováto koncentrace vlastnictví půdy a jeho vázanost znemoţňovaly svobodný 

pohyb na trhu s půdou a zároveň bránily vytváření moderních produktivních 

zemědělských podniků, ať uţ v podobě selských hospodářství nebo kapitalistických 

                                                           
33

 „Latifundia” představují celé soubory velkostatků, tvořících majetkově jedno hospodářství s rozlohou 

nad 1 000 hektarů (definice in: Kárník, Z.: České země v éře První republiky (1918 – 1938),  

díl I. – vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929), 2. opravené vydání, Libri, Praha, 2003,  

str. 448 
34

 Srov. § 618 – 645 zákona 946/1811 z. s. (Obecného občanského zákoníku) 
35

 Kárník, Z.: České země v éře První republiky (1918-1938), díl I. – vznik, budování a zlatá léta 

republiky (1918 - 1929), 2. opravené vydání, Libri, Praha, 2003, str. 450 – 451  
36

 Blíţe k roli církve jako pozemkového vlastníka: Novotný G.: Církevní pozemkové vlastnictví v 

českých zemích a jeho osud v rámci provádění meziválečné pozemkové reformě; In: Československá 

pozemková reforma 1919 – 1935 a její mezinárodní souvislosti, Slovácké museum, Uherské Hradiště, 

1994, str. 93 – 96; 
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velkostatků, a tím samozřejmě brzdily rozvoj zemědělství v českých zemích vůbec.
37

 

Kritického stavu českého zemědělství si všímaly i zahraniční publikace, Čechy byly 

označovány jako země s nejhorším rozdělením půdního fondu v celém Rakousku.
38

 

Tento stav vytvářel v zemi neřešitelnou situaci. Sociální napětí na venkově rostlo  

a s pádem Habsburské monarchie se dokořán otevřela moţnost ukojit dlouholetý hlad 

po půdě v Českých zemích a na Slovensku.       

 Bylo všeobecně známo, ţe šlechtický velkostatek je převáţně německý nebo je 

orientován prorakousky, a tak se reforma spojila s národním hnutím pod heslem: 

„Odstraňme následky Bílé Hory!“
39

 První československá vláda v čele s Karlem 

Kramářem nemohla jinak, neţ respektovat poţadavky venkova a v souladu 

s předválečnými programy zahájit legislativní činnost umoţňující provedení pozemkové 

reformy v Československu. 

2. 2. Pozemková reforma  v textech zákonů  

Prvním legislativním impulsem, který odstartoval celou sérii zákonů k provedení 

agrární reformy, byl zákon 32/1918 Sb.z. a n., o obstavení velkostatků přijatý Národním 

shromáţděním 9. listopadu 1918, jehoţ účelem bylo předejít úskokům pozemkových 

vlastníků, kteří by se snad chtěli pokusit vyhnout připravované reformě, a tím zachovat 

velké pozemkové majetky pro účely hladkého provedení zamýšlené pozemkové 

reformy. Zákon o obstavení velkostatků zakazoval pod sankcí neplatnosti, jakékoli 

zcizení mezi ţivými, zastavení a jiné zatíţení majetku zapsaného do desek zemských 

bez povolení příslušného úřadu (tím se posléze stal Pozemkový úřad),
40, 41 

nicméně 

vlastnické právo dosavadních vlastníků nerušil. Přesto jeho přijetí uklidnilo 

zradikalizovaný venkov a vládní strany se mohly naplno věnovat přípravě dalších 

zákonů potřebných k uskutečnění pozemkové reformy, jak ji předpokládala i výše 

zmíněná Washingtonská deklarace.        

 Napříč politickým spektrem panovala shoda, ţe pozemkový majetek příslušníků 

                                                           
37

 Lacina, V.: Představy o pozemkové reformě v ČSR před jejím uzákoněním; In: Československá 

pozemková reforma 1919-1935 a její mezinárodní souvislosti, Slovácké museum, Uherské Hradiště, 

1994, str. 35 
38

 Slezák, L.: Tvůrci, kritikové a odpůrci pozemkové reformě; In: Moderní dějiny, sborník k dějinám 19. a 

20. století 1, Historický ústav Akademie věd, Praha, 1993, str. 201 
39

 Srov. Kárník, Z.: Malé dějiny československé (1867 – 1939), Dokořán, Praha, 2008, str. 181 
40

 Srov. § 1 zákona 32/1918 Sb.z. a n. 
41

 K institutu desek zemských viz: Malý, K. a kol. : Dějiny českého a československého práva do roku 

1945, 4. přepracované vydání, Leges, Praha, 2010, str. 99 
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bývalé panovnické rodiny stejně jako dalších nepřátelských šlechtických rodů
42

 má být 

konfiskován bez náhrady a jako celek připadnout nástupnickému státu – 

Československé republice, toto řešení mělo oporu i v následně uzavřených mírových 

smlouvách, které povinovaly nástupnické státy převzít část státních dluhů bývalého 

mocnářství. Tento majetek později utvořil základnu sektoru státních statků a státních 

lesů.
43

 Odlišné názory však panovaly ohledně dalších bodů připravované reformy, 

týkaly se např. otázky náhrady, výměry, od které měly být velkostatky konfiskovány, 

nebo o to, jak má být s vyvlastněnými nemovitostmi nakládáno.
44

 Spory o konečnou 

podobu pozemkové reformy a neustálé odkládání důleţitých opatření přivedlo zemi na 

pokraj vládní krize, vyostřily se vztahy mezi agrární stranou (později přejmenovanou na 

stranu republikánskou) a stranou sociálně demokratickou, která trvala na vyvlastnění 

velkostatků jiţ od 100 či dokonce od 50 hektarů výměry, dále prosazovala znárodnění 

půdy a její poskytnutí druţstvům. Tato koncepce nevyhovovala rolníkům, kteří usilovali 

o to, získat půdu do vlastnictví. Naproti tomu strana agrární pokračovala ve svém 

předválečném programu a vedla kampaň za parcelaci velkostatků a přidělení takto 

získané půdy do soukromého vlastnictví rolníků, zrušení fideikomisů a odkoupení 

dlouhodobě propachtované půdy. Tímto svým postojem si získala potřebnou podporu na 

venkově.
45

           

 Kompromisem a výsledkem dlouhých vyjednávání se stal zákon přijatý  

16. dubna 1919, (téměř půl roku po přijetí zákona o obstavení velkostatků) o zabrání 

velkého majetku pozemkového (215/1919 Sb.z. a n.; dále jen zákon záborový). 

Koncepce tohoto zákona byla rámcová a do budoucna bylo k jeho provedení nutné 

přijmout další předpisy, v nichţ mělo být rozhodnuto o tom, komu bude zabraná půda 

přidělena, jaká náhrada bude dosavadním majitelům vyplacena stejně tak, bylo nutné 

v budoucnu vymezit kompetence a pravomoci příslušných státních úřadů a stanovit 
                                                           
42

 Za nepřátelské rody byly označeny Lichtensteinové, Clam – Martincové a Černínové; blíţe srov. 

Lacina, V.: Představy o pozemkové reformě v ČSR před jejím uzákoněním; In: Československá 

pozemková reforma 1919-1935 a její mezinárodní souvislosti, Slovácké museum, Uherské Hradiště, 

1994, str. 36  
43

 Kárník, Z.: České země v éře První republiky (1918-1938), díl I. –vznik , budování a zlatá léta 

republiky (1918 – 1929), 2. opravené vydání, Libri, Praha, 2003, str. 455 
44

 Lacina, V.: Představy o pozemkové reformě v ČSR před jejím uzákoněním; In: Československá 

pozemková reforma 1919-1935 a její mezinárodní souvislosti, Slovácké museum, Uherské Hradiště, 

1994, str. 37 
45

 Kárník, Z.: České země v éře První republiky (1918-1938), díl I. – vznik, budování a zlatá léta 

republiky (1918 – 1929) , 2. opravené vydání, Libri, Praha, 2003, str. 455 ; Lacina, V.: Představy o 

pozemkové reformě v ČSR před jejím uzákoněním; In: Československá pozemková reforma 1919 – 1935 

a její mezinárodní souvislosti, Slovácké museum, Uherské Hradiště, 1994, str. 36 – 37  
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procesní postup.
46

 Ţe se jednalo o kompromis, dokládá i samotný termín „zábor“, který 

se doposud v ţádné právní normě neobjevoval a byl vytvořen právě pro potřeby tohoto 

rámcového zákona, podle litery záborového zákona získává Česká republika právo 

zabraný majetek přejímat a přidělovat,
47

 z čehoţ vyplývá (judikatura nejvyššího 

správního soudu to potvrzuje),
48

 ţe samotným záborem vlastnické právo dosavadních 

vlastníků nezaniká, ale je do značné míry limitováno veřejnoprávními omezeními.
49

 

Jakékoli právní dispozice se zabranými nemovitostmi byly podmíněny úředním 

souhlasem příslušného státního orgánu,
50

 zároveň byly stanoveny povinnosti pro osoby 

hospodařící na záborem postihnutém majetku týkající se řádného hospodaření, aţ do 

doby neţ bude majetek státem převzat.
51

 O záboru se činila poznámka v pozemkových 

knihách,
52, 53 

o významu této poznámky podrobněji v podkapitole 2. 3. Praxe Státního 

pozemkového úřadu. Zábor postihoval velký majetek pozemkový, za který se pro účely 

záborového zákona rozuměly soubory nemovitostí, včetně práv, která s nimi byla 

spojena, náleţící do vlastnictví jedné osoby, popř. týchţ spoluvlastníků, jejichţ výměra 

na území Československé republiky přesahovala rozlohu 150 hektarů zemědělské půdy 

(role, louky, zahrady, vinice, chmelnice), nebo 250 hektarů půdy celkem.
54

 Z tohoto 

pravidla existovala řada výjimek, o kterých rozhodoval později zřízený Státní 

pozemkový úřad (dále jen SPÚ), jehoţ zřízení záborový zákon předpokládal, dokonce 

stanovil komu je podřízen a kdo jmenuje funkcionáře, ale ve zbytku odkazoval na 

zvláštní zákon.
55

 Půda mohla být zabrána i pod meze stanovené obecnými principy, 

pokud místní potřeba půdy byla naléhavá, zabraná půda nedostačovala a takovéto 

                                                           
46

 Peroutka, F.: Pozemková reforma; In: Budování státu díl II., Lidové noviny, 1919, str. 557 
47

 Srov. § 5 zákona 215/1919 Sb.z . a n. 
48

 Srov. Nález nejvyššího správního soudu z 9. listopadu 1921, který mimo jiné 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 Státním 

pozemkovým úřadem, nýbrţ vlastníkem zůstává přes nastalý zábor majitel dosavadní. Zábor ukládá jen 

tomuto vlastníku jakési veřejno – právní omezení, které záleţí v tom, ţe vlastník tento nesmí jiţ nadále o 

své újmě prováděti dispozice se statkem, propadlým záboru.”  
49

 K povinnostem osob hospodařících na zabraném majetku srov. zákon 118/1920 Sb.z. a n. 
50

 Tím byl později zřízený Státní pozemkový úřad 
51

 Srov. § 6; § 7 zákona 215/1919 Sb.z. a n. 
52

 Srov. § 16 zákona 215/1919 Sb.z. a n. 
53

 K institutu pozemkových knih podrobněji viz: Knihovní právo; In: Rouček, F., Sedláček, J.: Komentář 

k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo na Slovensku a Podkarpatské 

Rusi, díl II., V. Linhart, Praha, 1935, str. 511 a násl. 
54

 Srov. § 2 zákona 215/1919 Sb.z. a n. 
55

 Srov. § 15 zákona 215/1919 Sb.z. a n. 
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opatření bylo v zájmu obecného blaha.
56

 Osoby, jejichţ majetek byl zabrán (popř. jejich 

dědicové), měly nárok na vyjmutí části majetku ze záboru a to do výměry 150 hektarů 

zemědělské nebo 250 veškeré půdy, ovšem v určitých případech měl SPÚ moţnost 

propustit ze záboru i větší výměru (max. 500 hektarů), pokud si tak ţádalo řádné 

hospodaření, zásobování měst nebo to bylo vhodné vzhledem ke kvalitě půdy.
57

 Výměra 

150/250 hektarů se nevztahovala pouze na velkostatky existující v době záboru, ale i na 

velkostatky, které by záborovou míru přesáhly v budoucnu,
58

 právě toto ustanovení po 

druhé světové válce umoţnilo revizi první pozemkové reformy.
59

 Ze záboru byly 

vyloučeny objekty právně i hospodářsky samostatné, které neslouţily hospodaření na 

zabraných nemovitostech, dále pak majetek zemský, okresní a obecní.
60

 Zabraný 

pozemkový majetek mohl stát podrţet pro účely všeobecně prospěšné nebo jej přidělit 

do vlastnictví či pachtu jednotlivcům, druţstvům, obcím nebo jiným veřejným svazkům 

v zákoně vyjmenovaným, bliţší podmínky týkající se výměry přídělu, práv a omezení 

byly svěřeny zvláštnímu zákonu.
61

 Otázky náhrady ponechal záborový zákon taktéţ 

zvláštnímu zákonu a znovu zdůraznil, ţe bez náhrady bude převzat majetek příslušníků 

nepřátelských států, příslušníků bývalé panovnické rodiny Habsbursko-Lotrinské, 

majetek nadací spočívající na šlechtictví, které bylo zrušeno zákonem  

61/1918 Sb.z. a n., jímţ se zrušují řády, šlechtictví a tituly a dále majetek osob, které se 

během světové války hrubě provinily proti československému národu.
62

 Ve prospěch 

reformy byla zabrána půda 786 velkostatků o celkové výměře 4.068.370 hektarů 

veškeré půdy z toho pak 1.312.721 hektarů půdy zemědělské. Tato čísla představují více 

neţ ¼ plochy území republiky, takto rozsáhlá reforma se uskutečnila jen v několika 

málo evropských státech.
63

          

 Se zabranou půdou byly automaticky zabírány téţ stavby na půdě se nacházející, 

coţ bylo důsledkem římskoprávní zásady „superficies solo cedit", která byla na základě 

                                                           
56

 Srov. § 14 zákona 215/1919 Sb.z. a n.  
57

 Srov. § 11 zákona 215/1919 Sb.z. a n. 
58

 Srov. § 4 zákona 215/1919 Sb.z. a n.  
59

 Kárník, Z.: České země v éře První republiky (1918-1938), díl I. – vznik , budování a zlatá léta 

republiky (1918 – 1929), 2. opravené vydání, Libri, Praha, 2003, str. 456 
60

 Srov. § 3 zákona 215/1919 Sb.z. a n. 
61

 Srov. §10 zákona 215/1919 Sb.z. a n. 
62

 Srov. § 9 zákona 215/1919 Sb.z. a n. 
63

 Kárník, Z.: Malé dějiny československé (1867-1939), Dokořán, Praha, 2008, str. 183; Slezák, L.: 

Pozemková reforma v Československu 1919 – 1935; In: Československá pozemková reforma  

1919 – 1935 a její mezinárodní souvislosti, Slovácké museum, Uherské Hradiště, 1994, str. 3 
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tzv. recepční normy
64

 převzata do českého právního řádu. Výše zmíněnou zásadu 

obsahoval § 297 Obecného zákoníku občanského, vyhlášeného císařským patentem  

1. června 1811 (č. 946 z. s.). Ve smyslu tohoto ustanovení věci (tedy i budovy), které 

byly na pozemku zřízeny s tím úmyslem, aby tam trvale zůstaly, stejně jako vše, co bylo 

do země zapuštěno, ve zdi upevněno, přinýtováno a přibito, jakoţ i věci, které byly 

určeny, aby se jich při nějakém celku stále uţívalo (jako příklad zákoník uváděl 

provazy, studní okovy, apod.), nebyly samostatnými věcmi nýbrţ součástmi pozemku  

a majetkem jediného vlastníka.
65

 Poměr stavby a pozemku dále obecný zákoník 

občanský upravoval v § 417 – 419, kde byly řešeny různé způsoby nabytí vlastnického 

práva při stavbě, jedinou výjimku ze zásady superficies solo cedit představoval § 418 ve 

větě třetí, podle kterého, věděl-li vlastník půdy, ţe se staví a tomu, kdo stavěl poctivě, to 

ihned nezakázal, mohl ţádat jen obecnou hodnotu za pozemek, ve všech zbývajících 

případech se vlastníkem stavby stával vlastník pozemku.
66

    

 Záborovým zákonem byla načrtnuta základní koncepce změn v pozemkové 

drţbě a celý mechanismus pozemkové reformy se dal do pohybu. K úspěšnému 

naplnění vytyčených cílů bylo nutné vypracovat celou řadu dalších předpisů. Dne  

27. května 1919 přijalo Národní shromáţdění další pro pozemkovou reformu důleţitou 

normu, byl jí zákon 318/1919 Sb.z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům. Ve svém 

důsledku představoval jakousi malou pozemkovou reformu,
67

 protoţe umoţňoval výkup 

dlouhodobých pachtů, tj. dle litery zákona takových, které trvaly nepřetrţitě od 1. října 

1901.
68

 Pachtýři těchto dlouhodobých pachtů se mohli u příslušného úřadu (SPÚ) 

domáhat ponechání zemědělského pozemku v pachtu nebo jeho postoupení do 

vlastnictví za náhradu za předpokladu, ţe dotčený pozemek patřil státu, podléhal záboru 

dle zákona záborového, byl zapsán v deskách nebo byl součástí statku zapsaného 

v zemských deskách nebo statku církevního či nadačního. Druhou podmínkou pro 

úspěšné vyřízení ţádosti byla skutečnost, ţe výměra jejich dosavadních pozemků 

                                                           
64

 Zákon ze dne 28. Října 1918 o zřízení samostatného státu československého (11/1918 Sb.z. a .n) 
65

 Pohlová, Alena. Vlastnictví pozemku a stavby. Právní rádce 5/2006 
66

 Podrobněji k problematice poměru stavby a pozemku podle Obecného zákoníku občanského viz: 

Rouček, F., Sedláček, J.: Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské 

právo na Slovensku a Podkarpatské Rusi, díl II. , V.Linhart, Praha, 1935 str. 42 a násl; 446 a násl; a 

judikatura tam uvedená  
67

 Pojem “malá pozemková reforma” pouţívá literatura pro zákony 318/1919 Sb.z. a n. o zajištění půdy 

drobným pachtýřum a pro zákon 539/1919 Sb., o ochraně drobných zemědělských pachtýřů; Srov. 

Kárník, Z.: České země v éře První republiky (1918 – 1938), díl I.-vznik, budování a zlatá léta republiky  

(1918 – 1929), 2. opravené vydání, Libri, Praha, 2003, str. 458 
68

 Srov. § 1 zákona 318/1919 Sb.z. a n.  
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nepřesahovala 8 hektarů.
69

 Tímto zákonem bylo citelně zasaţeno do pozemkového 

vlastnictví církevních institucí, coţ vyvolalo řadu protestů, jak v řadách církevních 

představitelů, tak i příslušníků strany lidové.
70

 V návaznosti na tento předpis byl  

30. října 1919 přijat zákon o ochraně drobných zemědělských pachtýřů  

(593/1919 Sb.z. a n.), který ustanovil automatické prodlouţení dlouhodobých pachtů, 

které by měly skončit ve druhé polovině roku 1919 na další rok, tj. rok 1920, a to 

nezávisle na vůli propachtovachtovatele a za stejných podmínek jako pacht dosavadní.
71

 

Přijetí tohoto zákona znemoţnilo majitelům velkostatků vyhnout se povinnému odkupu 

dlouhodobých pachtů dle zákona 318/1919 Sb.z. a n.    

 Ačkoli jiţ zákon záborový předpokládal zřízení zvláštního státního úřadu,
72

 

který bude pozemkovou reformu řídit, potřebný předpis byl přijat aţ 11. června 1919, 

byl jím zákon 330/1919 Sb.z. a n., o pozemkovém úřadě. Státní pozemkový úřad 

zastupoval stát ve všech jeho právech a závazcích vzniklých prováděním zákona 

záborového vůči třetím osobám, soudům a jiným úřadům a samostatně spravoval 

majetek získaný na základě tohoto zákona. SPÚ byl podřízen přímo ministerské radě, 

jeho prezident a dva náměstkové byli jmenováni k návrhu ministerské rady prezidentem 

republiky, dozor nad činností pozemkového úřadu vykonával správní výbor, volený 

Národním shromáţděním a podléhající tak parlamentní kontrole. Podrobněji k činnosti 

SPÚ viz podkapitola 2.3. Praxe Státního pozemkového úřadu.    

 Pro úplnost výčtu legislativy vztahující se k pozemkové reformě nelze 

opomenout zákon ze dne 17. července 1919, kterým se mění obecní statek v kmenové 

obecní jmění (421/1919 Sb.z. a n.), díky němuţ mohli půdu ve vlastnictví obce vyuţívat 

všichni její občané a nikoli jen starousedlíci.
73

      

 V pořadí jiţ šestým zákonem pozemkové reformy byl zákon přijatý Národním 

shromáţděním 30. ledna 1920, kterým se vydávají po rozumu § 10 zákona ze dne  

16. dubna 1919, č. 215/1919 Sb.z. a n. ustanovení o přídělu zabrané půdy a upravuje se 

právní poměr ku přidělené půdě (zákon přídělový; 81/1920 Sb.z. a n.). Tento zákon 

                                                           
69

 Srov. § 1; § 3 zákona 318/1919 Sb.z. a n. 
70

 Novotný, G.: Církevní pozemkové vlastnictví v českých zemích a jeho osud v rámci provádění 

meziválečné pozemkové reformy; In: Československá pozemková reforma 1919-1935 a její mezinárodní 

souvislosti, Slovácké museum, Uherské Hradiště, 1994, str. 94 
71

 Srov. § 1; § 5 zákona 539/1919 Sb.z. a n.  
72

 Srov. § 1; § 15 zákona 215/1919 Sb.z. a n. 
73

 Kárník, Z.: České země v éře První republiky (1918-1938), díl I. – vznik, budování a zlatá léta 

republiky (1918 - 1929), 2. opravené vydání, Libri, Praha, 2003, str. 460 
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s konečnou platností vymezil principy přidělování půdy do soukromého vlastnictví. 

Distribuce zabrané půdy mezi ţadatele o příděl byla v reţii pozemkového úřadu, ten 

mohl půdu přidělit jednotlivcům (tzn. malým zemědělcům, domkařům, atp.), sdruţením 

jednotlivců, korporacím a nadacím k vymezeným obecně prospěšným cílům, sdruţením 

zemědělským a spotřebním, obcím a jiným veřejným svazům.
74

 Byl stanoven zákaz 

přidělovat půdu osobám, které nemají státní občanství československé, nejsou právně  

či mravně bezúhonné nebo právně způsobilé.
75

 Zákon podával sice směrnice, jak se 

zabranou půdou nakládat, ale konečné rozhodnutí bylo vţdy na SPÚ, například pro lesní 

půdu bylo stanoveno, ţe se v první řadě bude přidělovat obcím a jiným veřejným 

svazům tak, aby bylo zajištěno řádné hospodaření dle lesních zákonů.
76

 Půdu bylo 

moţno přidělovat do vlastnictví, nájmu, pachtu nebo k ní mohlo být zřízeno právo 

stavby podle zákona ze dne 26. dubna 1912, č. 86 ř. z.
77

 Novinkou zákona bylo 

vytvoření tzv. zbytkových statků, tyto statky nepodléhaly rozparcelování z důvodu 

hospodářské efektivnosti. Za jejich ponechání usiloval i prezident T. G. Masaryk, 

bohuţel ačkoli jejich vytvoření bylo odůvodněno hospodářskou efektivitou, často se 

stávaly prostředkem korupce a politických čachrů.
78

 Přídělový zákon je koncipován 

jako prováděcí k rámcovému záborovému zákonu, tudíţ obsahuje četné výjimky, které 

byly nastíněny jiţ dříve, zejména s ohledem na zachování krajinotvorných celků, 

historických parků, zahrad a dalších kulturních či uměleckých památek.
79

 Druhá část 

přídělového zákona byla věnována institutu rolnických nedílů o výměře 6 – 15 hektarů 

(v závislosti na kvalitě půdy),
80

 tento institut měl zabránit rozprodávání přidělované 

půdy.
81

 Nedíl měl být natolik rozsáhlý, aby stačil ke zřízení samostatných podniků 

zemědělských postačující k obţivě hospodáře a jeho rodiny. Dispozice s ním byla 

vázána na povolení SPÚ. Přídělový zákon byl dalším krokem na cestě k agrární 

transformaci pozemkového vlastnictví na území Československé republiky, nicméně 

pro o samotné přidělování půdy, vytvářel pouze zákonný rámec.   

                                                           
74

 Srov. § 1 zákona 81/1920 Sb.z. a n. 
75

 Srov. § 3 zákona 81/1920 Sb.z. a n. 
76

 Srov. § 10 zákona 81/1920 Sb.z. a n. 
77

 Srov. §15 zákona 81/1920 Sb.z. a n. 
78

 Peroutka, F.: Pozemková reforma; In: Budování státu díl II., Lidové noviny, 1919, str. 565 
79

 Srov. § 11 zákona 215/1919 Sb.z. a n. a § 20 zákona 81/1920 Sb. z. a n.  
80

 Srov. §15; §30 a násl. 81/1920 Sb.z. a n. 
81

 Institut nedílu má v českém právu tradici jiţ od 13. století; představuje formu spoluvlastnictví s 

ideálními podíly, individuálně neurčenými; Blíţe srov.: Malý, K. a kol. : Dějiny českého a 

československého práva do roku 1945, 4. přepracované vydání, Leges, Praha, 2010, str. 127 
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 Dalším zákonem z pohledu pozemkové reformy nezbytným, který byl 

mezikrokem umoţňujícím realizaci principu náhrady za zabrané pozemky, byl zákon  

ze dne 11. března 1920, o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy (166/1920 Sb.z. a n.; 

zákon úvěrový). Podle kterého měly veřejné finanční instituce poskytovat přídělcům 

úvěr na vykupované nemovitosti za zvýhodněných podmínek a se státní zárukou. 

 Zákonem, který pozemkovou reformu uzavíral a zároveň konečně stanovil 

postup převzetí velkého pozemkového majetku a specifikoval výši náhrady za zabraný 

majetek, byl zákon ze dne 8. dubna 1920, o převzetí a náhradě za zabraný majetek 

pozemkový (329/1920 Sb.z. a n.; zákon náhradový). Proces tvorby tohoto zákona byl 

poznamenán protesty z řad velkostatkářů, kterým se výše náhrady prosazovaná zejména 

levicovými stranami zdála příliš nízká. Navzdory tomuto lobbistickému tlaku 

náhradový zákon stanovil, ţe náhrada se bude vyměřovat na základě průměru cen mezi 

lety 1913 – 1915 při volném prodeji půdy nad 100 hektarů výměry. U celků nad 1.000 

hektarů výměry se cena navíc sniţovala o jednu desetinu za kaţdých 100 hektarů.
82

 

Taková to cena odpovídala podle odhadů jednoho z největších kritiků pozemkové 

reformy Josefa Pekaře přibliţně jedné třetině ceny, které by půda dosahovala 

v poválečné době,
83

 coţ velkostatkáři samozřejmě povaţovali za výsměch. Neúspěch 

lobbistů a některých občanských stran prosadit výši náhrady podle cen, kterých 

dosahovala půda po válce tj. v době provádění záborového zákona, charakterizoval 

František Peroutka následovně: „Ačkoli tedy parlament se rozhodl nekonfiskovat, 

rozhodl se zároveň půdu v rukou majitelů tiše znehodnotit, jednak proto, aby šlechtu 

přece jen nějak za Bílou Horu potrestal, jednak proto, aby půdu učinil snadněji 

dosažitelnou chudým uchazečům.“
84

 Nad výší náhrady se ve svém dopise prezidentu 

SPÚ Karlu Viškovskému pozastavil i prezident republiky T. G. Masaryk, předmětem 

jeho kritiky byla nesrovnalost v tom, ţe právní normy přijaté ve stejnou dobu odlišně 

oceňovaly hodnotu půdy – náhradový zákon vycházel z průměru cen před válkou, 

zatímco zákon o dávce z majetku (tedy i půdy) stanovil dávky podle ceny poválečné.
85

 

Ovšem i takto stanovené ceny představovaly pro rolníky velké zadluţení (tato 
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skutečnost byla v zákonodárném sboru včas reflektována – viz zákon úvěrový). Vyjma 

výše náhrady a způsobu její úhrady zákon obsahoval ustanovení týkající se procesních 

aspektů přidělování převzaté půdy (viz podkapitola 2. 3. Praxe Státního pozemkového 

úřadu). Přechodná ustanovení k přídělovému zákonu obsahoval zákon  

77/1922 Sb.z. a n., který pojednával o jednotlivých formách přídělu a přídělových 

listinách. Významnou novelou přídělového zákona, která upřesňovala většinu 

stávajících ustanovení byl zákon 220/1922 Sb.z. a n. V roce 1931 byl přijat zákon 

označovaný jako „malý zákon přídělový“ ( 93/1931 Sb.z. a n.), který se týkal především 

lhůt v omezeních práv nabyvatelů stanovených v předchozích zákonech.  

2. 3 .  Praxe Státního pozemkového úřadu 

Státní pozemkový úřad - instituce předpokládaná jiţ v zákoně záborovém 

z dubna 1919, byl zřízen aţ přijetím zákona ze dne 11. června 1919 o pozemkovém 

úřadě a svou činnost zahájil teprve 15. října 1919. Jednalo se o instituci pověřenou 

provedením pozemkové reformy, k tomu jí byly svěřeny pravomoci neobvyklého 

rozsahu. Ačkoli litera zákona garantovala politickou neutralitu, odbornost 

administrativního aparátu a parlamentní kontrolu prostřednictvím správního výboru, 

jmenovaným Národním shromáţděním,
86

 široce a pruţně vymezené pravomoci z něj 

učinily orgán s prakticky neomezeným diskrečním oprávněním, coţ bylo terčem kritiky 

z řad novinářů i politických oponentů agrární strany, jejíţ členové obsadili nejdůleţitější 

funkce ve SPÚ.
87

         

 Mezi nejdůleţitější oprávnění SPÚ patřilo rozhodování o konkrétní velikosti 

zabraných pozemků, o výjimkách umoţněných záborovým zákonem (viz podkapitola  

2. 2. Pozemková reforma v textech zákonů), udělování souhlasu se zcizením nebo jinou 

dispozicí se zabraným majetkem, dozírání nad hospodařením na zabraném a dosud 

nepřevzatém majetku, určování náhrady za převzatý majetek, stanovení výše a způsobu 

přídělu a mnohé další.
88

         

 Samotný proces převzetí vlastnictví státem probíhal ve třech fázích. SPÚ 

nejdříve vyrozuměl vlastníka záborem dotčených nemovitostí, o tom které nemovitosti 
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se podle svého pracovního plánu rozhodl převzít. To se dělo poznámkou zamýšleného 

převzetí do pozemkových knih příslušným soudem.
89

 Po zapsání této poznámky nemohl 

vlastník s danou nemovitostí bez souhlasu SPÚ disponovat, zůstávala mu však všechna 

zbylá oprávnění vlastníka, a to půdu drţet, uţívat a poţívat její plody.
90

 O provedené 

poznámce byl vlastník vyrozuměn příslušným soudem a poté se mohl domáhat 

propuštění části majetku ze záboru, tato ţádost byla postoupena k rozhodnutí 

pozemkovému úřadu.
91

 Ve druhé fázi byly osobám hospodařícím na zabraném majetku 

dávány výpovědi pozemkovým úřadem. Výpověď musela být dána v minimální lhůtě  

6 měsíců, avšak tak aby byla umoţněna sklizeň. V určitých případech nebylo výpovědi 

třeba vůbec, např. pokud šlo o majetek, na kterém hospodařil stát. Výpověď byla 

zaloţena na dohodě SPÚ a hospodařící osoby.
92

 Závěrečnou třetí fázi představuje právní 

převzetí, tj. přechod vlastnického práva na stát, ke kterému došlo tak, ţe na návrh 

pozemkového úřadu soudy tam, kde bylo poznamenáno zamýšlené převzetí dotčeného 

majetku státem, provedly vklad vlastnického práva na stát. Právo nakládat s tímto 

majetkem náleţelo SPÚ. Pokud ovšem bylo dříve rozhodnuto o přídělu tohoto majetku, 

provedl se vklad přímo na nového vlastníka.
93

 Přidělování zabrané půdy bylo taktéţ 

v reţii pozemkového úřadu, v jehoţ pravomoci bylo rozhodovat o velikosti a formě 

přídělu (půdu bylo moţno přidělit do vlastnictví, nájmu, pachtu, ke zřízení práva stavby 

– viz výše). Podle výše nastíněné praxe pracovalo všech 11 obvodových úřadoven, 52 

stálých přídělových komisariátů a jeden kolonizační referát v Bratislavě aţ do 1. května 

1935 kdy ve smyslu vládního nařízení 22/1935 Sb.z. a n. přestal Státní pozemkový úřad 

existovat.
94

 

2. 4 .  Výsledky pozemkové reformy  

Hodnocení pozemkové reformy prošlo u nás rozporným vývojem od kladného 

v období před 2. světovou válkou (samozřejmě i v této době se ozývaly kritické ohlasy, 

viz dílo Josefa Pekaře v poznámce pod čarou č. 78), po zcela negativní po roce 1948. 
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Důleţitá jsou fakta, která činí z první československé pozemkové reformy jednu 

z nejrozsáhlejších na evropském kontinentu.      

 Pro účely pozemkové reformy bylo zabráno 4.068.370 hektarů veškeré půdy 

z toho pak 1.312.721 hektarů půdy zemědělské. Noví nabyvatelé (soukromé fyzické 

osoby, sdruţení osob, obce či stát) získali celkem 1.800.782 hektarů veškeré zabrané 

půdy z toho 868.601 hektarů zemědělské. Původním vlastníkům bylo vráceno poměrně 

vysoké procento veškeré půdy (zejména lesů) – 1.788.794 hektarů, zemědělské pak jen 

407.379 hektarů. Zbytkovým statkům bylo ponecháno půdy podstatně méně 222.593 

hektarů veškeré a 189.273 zemědělské půdy. Obce, stát a jiné veřejnoprávní instituce 

získaly pouze malé procento z přidělované zemědělské půdy (30.669 hektarů), avšak 

jejich příděl z veškeré půdy byl značný – celkem 760.387 hektarů, především lesů, 

právě v tomto momentu byla zaloţena tradice státních a obecních lesů.
95

 Šetrněji neţ 

šlechtický majetek postihla pozemková reforma majetek církevní, jelikoţ nebyl 

posuzován jako majetkový soubor jednoho vlastníka, jak bylo původně zamýšleno, ale 

kaţdá farnost, biskupství, arcibiskupství, apod. byly chápány jako samostatné subjekty  

a zákony tak na ně byly uplatňovány. Meziválečná pozemková reforma nakonec 

zmenšila rozsah církevních latifundií jen nepatrně, do roku 1929 pozbyla církev 

necelých 37.000 hektarů především zemědělské půdy (ponecháno jí bylo přibliţně 84 % 

původního pozemkového vlastnictví).
96

       

 Jakkoliv byla pozemková reforma uskutečněná v Československu rozsáhlá, 

nemohla zcela vyřešit všechny dlouhotrvající problémy zemědělské výroby, tudíţ i po 

jejím uskutečnění existovaly desetitisíce neuspokojených ţadatelů o půdu  

a také část těch, kteří sice příděl získali, ale v důsledku velkého zadluţení a hospodářské 

krize, která republiku ve 30. letech postihla, o tuto půdu přišli. Stejně tak zůstal 

nedořešen problém pachtu, jehoţ rozsah pozemková reforma pouze sníţila, ale který 

nadále představoval pro některé zemědělce výrazné břemeno spojené s neustálým 

zadluţováním.
97

         

 Velkým přínosem pozemkové reformy zůstává odstranění monopolu feudálního 
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aristokratického velkostatku. Šlechta, která dříve polnosti jen pronajímala, na nich nyní 

sama hospodařila a tvořila konkurenci pro občanské velkostatky, coţ mělo pozitivní 

vliv na zintenzivnění hospodaření.
98

 Avšak nejvíce ceněným důsledkem 

prvorepublikové pozemkové reformy zůstává její dopad na strukturu pozemkového 

vlastnictví. Uskutečněním agrární reformy se neobyčejně zvýšil počet soukromých 

vlastníků půdy – z několika málo set velkostatkářů získalo půdu několik set tisíc 

zemědělců, tudíţ se upevnil i samotný institut soukromého vlastnictví.    

 Pro nově vzniklý stát zaloţený na demokratických principech představovala 

pozemková reforma způsob, kterým byla demokracie politická doplněna o demokracii 

hospodářskou. Význam agrárních změn pro demokratizaci společnosti vystihuje 

František Peroutka následovně: „Československá národní revoluce stojí na třech 

pilířích, jimiž byly: státní převrat, pozemková reforma a přijetí ústavy.“
99
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3. Doba nesvobody  

3.1.  Druhá republika –  začátek konce české demokracie  

Po překonání prvních pěti let existence samostatného československého státu, 

kdy se celá Evropa vyrovnávala s neblahými důsledky první světové války, se politická 

i hospodářská situace v zemi stabilizovala. Československá republika proţívala  

tzv. „zlatá léta“ spojená s nevídanou průmyslovou konjukturou, která pozitivně 

ovlivnila další aspekty kaţdodenního ţivota občanů první republiky – zejména v oblasti 

sociální a kulturní.
100

          

 Pozitivní vývoj však přerušila celosvětová hospodářská krize, která odstartovala 

dne 24. října 1929 krachem trhu akcií na newyorkské burze – největším finančním trhu 

své doby. V českých zemích se sice projevila o několik měsíců později, ale s neméně 

tragickým scénářem.
101

 Vysoce stoupala nezaměstnanost, klesala výše mezd a sociální 

napětí mezi obyvateli rostlo. Nejradikálněji se situace vyvíjela v prostředí zemědělských 

a dělnických národnostních menšin, které zneuţívaly benefitů občanských a politických 

práv zaručovaných ústavou k prosazování nacionalistických názorů a extrémních 

územních poţadavků na odtrţení jimi osídlených oblastí od Československa. V Čechách 

se jednalo zejména o hnutí sudetoněmecké a na Slovensku o iredentistické hnutí 

maďarské.
102

 Problematika národnostních menšin v meziválečném Československu je 

značně komplikovaná a není předmětem této práce, níţe uvedený text poukazuje jen na 

určité historické momenty, které jsou relevantní z pohledu vývoje pozemkového 

vlastnictví (podrobnosti jsou obsaţeny v četné odborné literatuře).
103

   

 Ve druhé polovině třicátých let vrcholily přípravy expanze fašistického 

Německa směrem k východním státům (Rakousko, Polsko, Československo). Nástrojem 

k pohlcení demokratického československého státu se staly národnostní menšiny 

německého obyvatelstva v pohraničních oblastech, jejíţ vůdčí silou se stala 

                                                           
100

 Podrobněji k hospodářské situaci např. Kárník, Z.: Malé dějiny československé (1867-1939), Dokořán, 

Praha, 2008, str. 186-194; Lacina, V.: Moţnosti a problémy československé ekonomiky; In: Moderní 

dějiny 2, sborník k dějinám 19. a 20. století, Historický ústav, Praha, 1994, str. 111-119; Kárník, Z.: 

České země v éře První republiky (1918-1938), díl I. - vznik, budování a zlatá léta republiky (1918 - 

1929), 2. opravené vydání, Libri, Praha, 2003, část druhá str. 194-566 
101

 Kárník, Z.: Malé dějiny československé (1867-1939), Dokořán, Praha, 2008, str. 207-212 
102

 Jech, K.: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy, Vyšehrad, Praha, 2008, str. 26 – 28  
103

 Např. Kural, V.: Češi, Němci a mnichovská otázka, Karolinum, Praha, 2002; Zuckerová O., Velíšek, J. 

(odpovědní redaktoři) Studie o sudetoněmecké otázce, Ústav mezinárodních vztahů, Praha 1996; Rychlík 

J.: Češi a Slováci ve 20. století, díl I. česko–slovenské vzaty 1914 – 1945, Academia elektronic press, 

Bratislava, 1998 



24 

 

Sudetoněmecká strana (SdP) v čele s Konradem Henleinem.
104

 Na jaře roku 1938 Adolf 

Hitler jiţ zcela veřejně prohlašoval nutnost připojení československého pohraničí 

obývaného německou menšinou k říši. Posíleni podporou fašistického vůdce stupňovali 

příslušníci SdP své poţadavky, které deklarovali na sjezdu strany v Karlových Varech – 

tzv. „Karlovarské poţadavky“.        

 Dokument obsahoval osm hlavních bodů, mezi nimi např. úplné zrovnoprávnění 

„německé národní skupiny“ s českou, vytyčení uzavřeného národního území s vlastní 

samosprávou nezávislou na ústředních orgánech, vytvoření národní reprezentace 

v parlamentě a v neposlední řadě úplnou svobodu přiznání k „německému světovému 

názoru“.
105

 Vláda i prezident Beneš se návrhem zabývali a předloţili několik svých 

programů, ale SdP nebyla svolná k ústupkům a nakonec přestala vyjednávat úplně. 

V následujících měsících napětí v pohraničí eskalovalo, v květnu byla vyhlášena 

částečná mobilizace, v září vláda dokonce zakázala činnost SdP, došlo k demisi  

a jmenování nové vlády a vyhlášení všeobecné mobilizace.
106

 Bohuţel ani tyto kroky 

nezabránily nejhoršímu – v noci z 29. na 30. září 1938 zástupci Velké Británie, Francie, 

Itálie a Německa podepsali v Mnichově dohodu,
107

 která diktovala Československu 

splnit německé poţadavky ohledně postoupení pohraničí ve prospěch Německa, 

Maďarska a Polska.          

 Od tohoto dne se datuje období tzv. „druhé republiky“ – tedy faktický stav 

nastalý po odtrţení pohraničních oblastí, které představovaly ztrátu téměř třetiny 

dosavadního území státu.
108

 Pro lepší představu lze uvést několik čísel, před 

„Mnichovem“ činilo území Československa 140.492 Km
2
, z toho českých zemí 78 869 

km
2
. Celková pomnichovská ztráta činila 41.098 km

2
, tj. 29,26 % území, zábor 

v českých zemích pak 29.074 km
2
, tj. 36,86 %.

109
      

 Na zbylém československém území bylo normální fungování ústavního systému 

ochromeno a později zcela znemoţněno. Navíc pokračoval proces rozpadu takto 
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okleštěného Československa. Ústavním zákonem 299/1938 Sb.z. a n. zo dňa  

22. novembra 1938, o autonomii Slovenskej krajiny se republika stala  

Česko - Slovenskou, současně byl přijat ústavní zákon 328/1938 Sb.z. a n. ze dne  

22. listopadu 1938, o autonomii Podkarpatské Rusi.      

 Teritoriální ztráty úzce souvisí s poklesem hospodářské produktivity 

Československa. Zabráno bylo téměř 40 % středních průmyslových podniků, u velkých 

závodů zábor představoval téměř 43 %, coţ spolu s citelnými ztrátami nerostného 

bohatství způsobilo citelný pokles průmyslové výroby. K velkým ztrátám došlo i na poli 

dopravy, jelikoţ značná část ţelezničních i silničních tratí byla novými hranicemi 

přerušena.
110

 Za zanedbatelné nelze povaţovat ani ztráty v oblasti zemědělské výroby,  

i kdyţ byly relativně menší neţ v průmyslu. V odtrţených oblastech zůstalo téměř 33 % 

orné půdy a velké ztráty utrpělo i lesní pozemkové vlastnictví – zabráno bylo 26 % lesů 

(v českých zemích 42 % lesních pozemků včetně souvislých komplexů v pohraničních 

horách).
111

 V odtrţených pohraničních oblastech českých zemí přičleněných k Německu 

docházelo k vykořisťování českých zemědělců, kteří získali svůj majetek v pozemkové 

reformě, nebo byli funkcionáři v českých spolcích v německých vesnicích. Docházelo 

k násilné německé kolonizaci těchto území, která se opírala o nařízení říšského 

komisaře pro sudetoněmecké území o ochraně ohroţeného pozemkového majetku
112

 

v Sudetech jiţ z listopadu 1938 (VO vom 12. November 1938, VBlSG., 170), které 

opravňovalo říšského komisaře k uvalení tzv. „vnucené správy“ na ty zemědělské 

usedlosti, které nebyly řádně a včas obhospodařovány. Dalším nařízením říšského 

komisaře pro sudetoněmecké území z ledna 1939 (VO vom 19. Januar 1939, VBlSG., 

149) přecházela vnucená správa na území vládních krajů Karlovy Vary, Ústí nad Labem 

a Opava na Německou osidlovací společnost v Berlíně, která zřídila své pobočky 

v Karlových Varech a Šumperku.       

 Vnucená správa spočívala v pověření „vnuceného“ správce řízením těchto 

usedlostí v souladu s říšskými osidlovacími předpisy, ať uţ formou pronájmu, 

hospodařením ve vlastní reţii nebo svěřením do správy německým kolonistům. Bohuţel 
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institut vnucené správy nepředstavoval konečné řešení, ale byl pouhým počátkem 

velkého kolonizačního procesu, který měl vyústit v přechod takto spravovaného 

nemovitého majetku do vlastnictví Německé říše nebo německých obyvatel.   

 K uskutečnění svého úkolu pouţívala Německá osídlovací společnost různých 

prostředků, byl jím například zábor nemovitostí českých emigrantů a osob vězněných 

v koncentračních táborech, donucování majitelů k odprodeji, nucená draţba, nebo 

pozůstalostní řízení. Výše nastíněnou praxí Karlovarská pobočka Německé osídlovací 

společnosti převzala na svém území téměř 1.600 zemědělských usedlostí o výměře 

50.000 hektarů.
113

 Samostatnou problematiku představuje ţidovský majetek, kterému 

bude věnována příslušná podkapitola (3. 3. Stručně k problematice arizace ţidovského 

majetku)          

 V této okleštěné podobě s řadou hospodářských a sociálních problémů, ze 

kterých je nutno zmínit problém tisíců uprchlíků,
114

 existovala Česko – slovenská druhá 

republika pouhých 167 dní. 

3.2. Protektorát Čechy a Morava  

Územní zisky Německé říše, kterých se jí po „Mnichovu“ na úkor 

Československa dostalo, představovaly pro Hitlera nemalé zklamání. Připojení 

sudetoněmecké oblasti nejenţe nevedlo k předpokládanému růstu a rozmachu 

německého hospodářství, ale doposud neobsazené části českých a moravských zemí 

nadále zasahovaly do „velkoněmeckého prostoru“, čímţ znemoţňovaly zrealizovat 

Hitlerovu vizi o tisícileté Velkoněmecké říši.
115

 Existence Československa byla chápana 

jako nutné provizorium, které nebude mít dlouhého trvání. Další krok k destrukci druhé 

republiky představoval nacisty podporovaný vznik samostatného Slovenského státu, 
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k jehoţ vyhlášení došlo 14. března 1939.
116

 V takto komplikované politické situaci, kdy 

se republika vnitřně hroutila pod náporem slovenského separatismu, za rostoucích 

nepokojů zbylé německé menšiny a českých fašistických skupin odjel prezident  

dr. Emil Hácha do Berlína, kde pod nátlakem podepsal dokument, ve kterém vloţil osud 

českého národa do Hitlerových rukou.
117

 Samotné obsazení českomoravského prostoru 

bylo zahájeno v noci z 14. na 15. března. Následující den Adolf Hitler zřídil Protektorát 

Čechy a Morava, a to Výnosem vůdce a říšského kancléře ze dne 16. března 1939,  

o Protektorátu Čechy a Morava, norma byla vytištěna ve Sbírce zákonů a nařízení  

(č. 75/1939 Sb.z. a n.) a to německy s následným překladem do češtiny.
118

  

 Výnosem říšského vůdce o zřízení „Protektorátu“ se české a moravské země 

staly součástí velkoněmeckého hospodářského systému a jako takové surovinovým  

a výrobním zdrojem pro potřeby budoucí války.
119

 Pozemkové vlastnictví bylo 

vystaveno promyšlenému procesu germanizace, ke kterému docházelo, jednak na 

základě norem říšských, jednak zneuţitím norem československých.
120

 Promyšlenost  

a cílevědomost hospodářské strategie dokazuje ovládnutí odborných sloţek ministerstva 

zemědělství, řídících pozemkovou agendu – konkrétně IX. odboru, na který přešla 

pravomoc Státního pozemkového úřadu (zrušeného vládním nařízením z 25. ledna 

1935, č. 22 Sb.z. a n.). Tento důleţitý odbor byl postupně vyňat z pravomoci 

protektorátních úřadů a podřízen přímo říšskému protektorovi. Vládní nařízení  

č. 241/1942 Sb.z. a n. obnovilo původní Státní pozemkový úřad jako samostatný orgán 

německé okupační správy pod názvem Pozemkový úřad pro Čechy a Moravu 

(Bodenamt für Böhmen und Mähren) k provedení všech úkolů v oboru pozemkové 

drţby.121 Hlavním úkolem „staro – nového“ úřadu bylo provedení revize pozemkové 

reformy v rámci „nápravy křivd“ spáchaných na německé národní menšině a postupné 
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převedení veškerého půdního fondu v Protektorátu do německých rukou, čímţ mělo být 

dosaţeno vítězství „německého národního boje“ v duchu hesla „Blut und Boden“ (krev 

a půda).
122

           

 Pro zábor pozemkového majetku vyuţívali nacisté dvou hlavních způsobů. První 

z nich byl spjat s institutem vnucených správ. Normativním základem bylo vládní 

nařízení z 21. března 1939, č. 87 Sb.z. a n., o správě hospodářských podniků a dozoru 

nad nimi. Vnucené správy byly zřizovány z různých, byť vykonstruovaných důvodů  

a spočívaly v ustanovení vnuceného správce z příkazu Pozemkového úřadu, který 

podléhal dozoru oddělení vnucených správ u Bodenamtu (Pozemkového úřadu)  

a reviznímu oddělení říšského německého a účetního dvora.
123

 Ačkoli měli němečtí 

vnucení správci značné provozní výhody, nepřinášelo jejich hospodaření očekávané 

výnosy a častým výsledkem revizí dozorčích orgánů bylo uvalení exekuční draţby a její 

projednání před německým soudem, které často končilo likvidací vnucené správy cestou 

nucené draţby. Vnucená správa byla uvalena na více neţ 6.000 zemědělských  

a lesních pozemků o rozloze 1.500.000 hektarů zemědělské a 200.000 hektarů lesní 

půdy.
124

          

 Druhý způsob germanizace české pozemkové drţby byl zastřen účely 

válečnými. Bylo jím vyvlastnění půdy k účelům obrany státu na základě zákona  

č. 131/1936 Sb.z. a n., o obraně státu. Podle tohoto předpisu bylo moţné ve velkém 

rozsahu vyvlastnit nemovitosti v době mobilizace a ve válce. Nařízením říšského 

protektora z 11. dubna 1940 byl obsah tohoto zákona recipován ve prospěch Německé 

říše a dalším nařízením z 23. Července 1942 bylo vyvlastňovací řízení „zjednodušeno“ 

a opravné prostředky proti rozhodnutí Pozemkového úřadu vyloučeny.
125

 Vyvlastňovací 

akty byly většinou kolektivní, hromadné pro celé obce nebo katastrální území. Termíny 

k vystěhování byly krátké a znemoţňovaly obstarání alternativního ubytování, náhrady 

byly stanoveny dodatečně – se značným zpoţděním a nepřiměřeně nízko. Vyvlastnění 

řídilo příslušné oddělení Pozemkového úřadu, technickou stránku spojenou 
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s vyklizováním obcí a přesídlením obyvatelstva prováděly přesidlovací kanceláře 

podléhající protektorátním úřadům. Sociální a hospodářkou péči o přesídlence převzal 

Ústav pro péči o přestěhovalce při ministerstvu vnitra.
126

 Vyvlastňování půdy pro 

vojenská cvičiště probíhalo od srpna 1940 v Čechách ve čtyřech oblastech: Milovice, 

Brdy, Neveklovsko a Benešovsko, na Moravě pak Vyškovsko a Jihlavsko. Celkem bylo 

postiţeno 100 obcí se 180 osadami a vyvlastněno 85.311 hektarů půdy.
127

 Vstup do 

vyklizených prostor, kde se měl konat vojenský výcvik, byl přísně zakázán a veškerá 

zemědělská výroba slouţila německým válečným potřebám.
128

     

 Společným cílem obou výše nastíněných způsobů germanizace českého 

pozemkového vlastnictví byla bezesporu německá kolonizace prováděná ve větším 

rozsahu od září 1942. Konečná čísla uvádí, ţe na území Protektorátu bylo usídleno 

1.040 rodin německé národnosti v 289 obcích a bylo jim přiděleno 17.810 hektarů 

půdy.
129

 

3. 3. Stručně k  problematice arizace židovského majetku   

Výše zmíněné způsoby germanizace pozemkového vlastnictví v Protektorátu lze 

označit jako obecné – směřující proti existenci české pozemkové drţby vůbec. 

Odlišným a zcela specifickým prostředkem germanizace středoevropského prostoru se 

stala arizace – tedy vyvlastnění majetku osob, které byly ţidovského původu, a jeho 

převedení do rukou árijských (nacionálně německých) správců a posléze majitelů. 

V českých zemích měla konfiskace ţidovského majetku ještě jeden rozměr, a to 

národnostní. „Arizace“ v pojetí okupační politiky měla slouţit k posílení němectví, 

jelikoţ české obyvatelstvo „neárijského“ původu nebylo hodno nabývat vyvlastněný 

majetek. Tato disproporce měla stimulovat německé přistěhovalectví na území 

Protektorátu a pomoci tak k vytvoření německého hospodářského prostoru.
130

 

Protektorátní vláda Rudolfa Berana byla vyloučena z participace při vytváření 

protiţidovských opatření, jelikoţ ta měla být zcela v reţii německých okupačních 
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orgánů. Vládní nařízení přijatá na jaře 1939 zakazující Ţidům výkon některých 

povolání, stejně jako jiţ zmíněné nařízení o vnucených správcích (č. 87 Sb.z. a n.,  

o správě hospodářských podniků s dozoru nad nimi), nebyla nikdy říšským protektorem 

schválena.
131

         

 Německé zásahy proti ţidovskému majetku začaly s příchodem německých 

ozbrojených sil na Československé území. Příkazem Hermana Göringa byl 20. března 

vydán rozkaz vojenských okupačních orgánů zakazující koupi, pronájem nebo darování 

ţidovských podniků. Dne 29. března 1939 vydala okupační správa zákaz disponování 

s majetkem, který byl, byť jen zčásti, v ţidovských rukou – to znamenalo postiţení  

i českého „neţidovského“ majetku. Tohoto trendu se drţelo i nařízení říšského 

protektora z 21. června 1939, o ţidovském majetku.
132

 Toto nařízení se stalo 

normativním základem pro všechna další opatření německé okupační správy týkající se 

vyřazování Ţidů ze společenského ţivota. Na posouzení ţidovského původu bylo 

pouţito kritérií tzv. norimberských zákonů „na ochranu německé cti a krve“
133

 přijatých 

Říšským sněmem jiţ 15. září 1935. Nařízení podmiňovalo účinnost a platnost dispozic  

s nemovitostmi, s právy vázanými na nemovitý majetek, s hospodářskými závody  

a podíly na nich, stejně jako s cennými papíry písemným souhlasem okupačních 

úřadů.
134, 135 

Ohledně výše jmenovaných předmětů navíc platil absolutní zákaz jejich 

originálního či derivativního nabývání.
136

 Mimo jiné byla pro ţidovské obyvatele, 

podniky a osobní sdruţení stanovena povinnost u příslušných úřadů v Protektorátu 

přihlásit zemědělské nebo lesní pozemky, stejně jako drahé kovy a jiné hodnotné 

předměty, které byly v jejich vlastnictví nebo spoluvlastnictví.
137

 Takto byl zaveden 

rozsáhlý systém evidence ţidovského majetku, který umoţnil samotný proces arizace – 

tedy konfiskace ve prospěch Německé říše. Dále předpis umoţňoval říšskému 
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protektorovi ve vhodných případech ustavit správce, do této doby bylo vyuţíváno pro 

uvalení vnucené správy vládní nařízení z 21. března 1939, č. 87 Sb.z. a n., o správě 

hospodářských podniků s dozoru nad nimi
138

 (blíţe k institutu vnucených správ viz 

podkapitola 3. 2. Protektorát Čechy a Morava).      

 Cestu k urychlení arizace ţidovského majetku uvolnilo nařízení říšského 

protektora ze dne 26. ledna 1940, o vyřazování Ţidů z hospodářství protektorátu, ke 

kterému byl současně přijat první z mnoha prováděcích výnosů. Nařízení umoţňovalo 

prováděcím předpisem zakázat hospodářskou činnost ţidovským podnikům jakéhokoliv 

druhu (podnik vymezen dle § 7 Nařízení Říšského protektora v Čechách a na Moravě, 

 o ţidovském majetku ze dne 21. června 1939). Podniky, které byly vedeny v rozporu  

s tímto zákazem, bylo moţno policejně uzavřít.
139

 První prováděcí výnos postihoval 

podniky zabývající se maloobchodem s textiliemi, obuví a koţešinami, dále 

provozování tzv. kočujících ţivností a podomního obchodu.
140

 Další prováděcí předpisy 

rozšiřovaly okruh zakázaných podnikatelských činností a upravovaly taktéţ postup 

likvidace a následných konkurzů.
141

       

 K samotnému obstavení a následnému vyvlastnění docházelo jiţ od zahájení 

okupace, nejdříve se jednalo o majetek Ţidů, kteří se rozhodli emigrovat za hranice 

Protektorátu. K legálnímu opuštění země byl nutný nejen souhlas příslušných orgánů, 

ale také zanechání veškerého majetku ve „správě“ okupačních úřadů – v červenci 1939 

byla pro tuto agendu zřízena Ústředna pro ţidovské vystěhovalectví. Její působnost byla 

záhy rozšířena na celé území Protektorátu, soustřeďovala zástupce všech institucí, 

jejichţ kompetence se týkaly vystěhovalecké politiky – jak okupačních (gestapo, Úřad 

říšského protektora), tak i protektorátních (ministerstvo vnitra, financí, Ţidovské 

náboţenské obce, atd.). Jejím úkolem bylo vytvoření vystěhovaleckých moţností  

a jejich technická a administrativní realizace. Ţadatelé o legální vystěhování byli nuceni 

zanechat svůj majetek na území Protektorátu, ve správě „Ústředny“, koncem června byl 

pro správu tohoto majetku vytvořen zvláštní veřejnoprávní fond – Vystěhovalecký fond 
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pro Čechy a Moravu.
142

 Moţnost legální emigrace byla pouze přechodného charakteru, 

od října 1941 byly zahájeny hromadné deportace ţidovského obyvatelstva s cílem 

dosáhnout konečného řešení ţidovské otázky. Tato změna se odrazila i v činnosti 

„Ústředny“, která byla nařízením říšského protektora z 12. října 1941, o péči o Ţidy  

a ţidovské organizace, zplnomocněna k likvidaci majetku ţidovských vystěhovalců. 

Změněn byl i samotný název z Ústředny pro ţidovské vystěhovalectví na Ústřední úřad 

pro uspořádání ţidovské otázky. Na konci roku 1942 hodnota takto arizovaného 

majetku dosahovala téměř 6 miliard protektorátních korun. Nejvýrazněji se na této 

částce podílel nemovitý majetek (přibliţně 4 miliardami).
143

    

 Významnou roli v procesu arizace sehrálo gestapo, které provádělo konfiskaci 

zabaveného „říši nepřátelského“ majetku na základě nařízení říšského ministerstva 

vnitra ze dne 3. října 1939, o odejmutí protektorátního státního občanství a na něj 

navazujícího nařízení ze dne 4. října 1939, o zabavování a konfiskaci majetku říši 

nepřátelským osobám a spolkům na území Protektorátu Čechy a Morava. Na základě 

těchto norem byly protektorátního občanství zbaveny zejména osoby v emigraci nebo ty 

které se dopouštěly trestní činnosti namířené proti zájmům „Říše“. Správa takto 

zabaveného majetku představovala pro orgány gestapa nemalé problémy, proto byla 

uzavřena dohoda o správě s Všeobecnou správní akciovou společností a po zahájení 

hromadných deportací byl výnosem říšského protektora zřízen „Majetkový úřad“. Do 

rukou gestapa se touto cestou dostávaly celé podniky (v polovině roku 1942 bylo takto 

konfiskováno na 240 podniků). Konfiskované podniky byly prodávány soukromým 

německým interesentům, přičemţ výtěţek připadl Německé říši. Konfiskaci podléhala  

i zemědělská půda a lesy. Kompetentním orgánem k arizaci pozemkového majetku byl 

IX. odbor protektorátního ministerstva zemědělství, následně přeměněný na Pozemkový 

úřad pro Čechy a Moravu. Od února 1940 so léta 1942 gestapo převedlo na Pozemkový 

úřad 44.615 hektarů zemědělské půdy.
144

 Celková hodnota veškerého zabaveného 

zemědělského pozemkového vlastnictví na území Protektorátu se podle zprávy 
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Vermögensamtu z 1. července 1942 odhaduje na 830.863.474 protektorátních korun.
145

 

 Všechny uvedené arizační zásahy do pozemkové drţby na území Protektorátu 

spolu s dalšími způsoby germanizace (vyvlastňování pro účely zřizování vojenských 

cvičišť a uvalování vnucených správ – jak byly popsány výše) měly napomoci 

uskutečnění nacistické vize o Velkoněmecké říši, definitivním řešením měla být úplná 

germanizace a přímé včlenění do Říše.
146

 Nelze nezmínit ani přímé škody na kvalitě 

orné půdy a lesního pozemkového vlastnictví, ke kterým docházelo jednak zřizováním 

vojenských objektů a samotnými bojovými akcemi, stejně jako intenzivním a nešetrným 

způsobem hospodaření německých správců. Politika v oblasti zemědělství jen 

potvrzovala konečný cíl německé okupační politiky vůbec – likvidaci české národní 

existence.     
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4. Druhá pozemková reforma  1945 –  1948 

Konec druhé světové války představuje další mezník ve vývoji pozemkového 

vlastnictví. V prvé řadě bylo nutné napravit majetkové křivdy, ke kterým došlo 

v souvislosti s okupací a válkou, ať uţ na základě rasové, národnostní či jiné 

diskriminace. Další příčinou pro provedení změn v pozemkovém vlastnictví byla změna 

mezinárodní politické situace, která spočívala v rozšíření mocenské sféry vlivu 

Sovětského svazu.
147

 Ve všech zemích střední a jihovýchodní Evropy, v nichţ došlo 

k osvobození od německé nacistické nadvlády sovětskými vojsky a které se tímto 

způsobem staly „zavázány“ Sovětskému Svazu, se záhy po ukončení válečných operací 

začaly provádět rozsáhlé agrární reformy.
148

 Změny v pozemkovém vlastnictví 

v zemích sovětského bloku (Československo, Polsko, východní Německo – budoucí 

NDR, Maďarsko, Rumunsko, Jugoslávie, Albánie) měly ve své podstatě společné cíle, 

|a to úplné odstranění velkostatku jako feudálního přeţitku, potrestání válečných 

zločinců a napravení válečných křivd. Konkrétní realizace pozemkových reforem se 

v jednotlivých zemích lišila (např. v délce celého procesu, v počtu etap,…). Společné 

jim bylo to, ţe konfiskační normy směřující proti válečným zločincům, zrádcům  

a kolaborantům se vztahovaly na veškerý majetek těchto osob, kdeţto u ostatních 

majitelů velkostatků záboru podléhaly zemědělské usedlosti nad určitou výměru. Další 

společný znak představuje skutečnost, ţe značná část zemědělského půdního fondu  

a lesů přešla do vlastnictví státu.
149

        

 V poválečném Československu probíhala pozemková reforma postupně, ve třech 

na sebe navazujících fázích. První fázi představuje konfiskace a rozdělení majetku 

Němců, Maďarů, kolaborantů a zrádců, upravená zejména v dekretální normotvorbě 

prezidenta republiky. Druhá etapa je spojena s poţadavky na revizi nedůsledné 

prvorepublikové pozemkové reformy, které prosazovala zejména komunistická strana 

s cílem získat podporu rolníků. Závěrečnou fázi představuje provedení tzv. „nové 

                                                           
147

 Burešová, J.: Pozemková reforma v Československu 1919 – 1935; In: Československá pozemková 

reforma 1919-1935 a její mezinárodní souvislosti, Slovácké museum, Uherské Hradiště, 1994, str. 131  
148

 Jech, K.: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy, Vyšehrad, Praha, 2008 str. 49 
149

 Burešová, J.: Pozemková reforma v Československu 1919 – 1935; In: Československá pozemková 

reforma 1919-1935 a její mezinárodní souvislosti, Slovácké museum, Uherské Hradiště, 1994,  

str. 131 – 132  



35 

 

pozemkové reformy“, jejíţ normativní základ byl přijat aţ po „Vítězném únoru“  

a spočíval na zásadě: „Půda náleží těm, kdo na ní pracují“.
150

 

4. 1. První etapa poválečné pozemkové reformy   

Počátek první fáze druhé pozemkové reformy spadá do období existence 

prozatímní exilové vlády v Londýně a je obsaţen v dekretální normotvorbě prezidenta 

republiky. Základním právním předpisem, od kterého se odvíjela veškerá legislativní 

činnost, se stal ústavní dekret prezidenta republiky ze dne 15. října 1940 č. 2 Úředního 

věstníku československého (Úř. věst. čsl.), o prozatímním výkonu moci zákonodárné. 

Stanovilo se v něm, ţe k úkonům prezidenta, ke kterým byl dle ústavní listiny z roku 

1920 nutný souhlas Národního shromáţdění, bude prozatímně udělovat souhlas exilová 

vláda.
151

 Dále tento dekret zaváděl po dobu platnosti zatímního státního zřízení
152

 pro 

případ změn, rušení nebo přijímání nových zákonů právo vydávat dekrety prezidenta 

republiky, a to jen k návrhu vlády. Ve shodě s ústavní listinou se vyţadoval spolupodpis 

předsedy, příp. člena vlády.
153

 Toto ne zcela ústavní řešení bylo odůvodněno stavem 

ústavní nouze, v němţ se československý stát ocitl v době druhé světové války.
154

 

Zákonodárná činnost prezidenta republiky byla oficiálně ukončena k 27. říjnu 1945, od 

následujícího dne ji vykonávalo prozatímní Národní shromáţdění, které mimo jiné 

přijalo ústavní zákon 57/1946 Sb., jímţ byly dodatečně schváleny a prohlášeny 

zákonem za ústavní a legitimní všechny dekrety prezidenta republiky a tím byl potvrzen 

jejich charakter platných právních předpisů.
155

      

 Významnou právní normou českých ústavních dějin, která se vypořádává 

s platností a aplikovatelností „právních“ předpisů vydávaných po „Mnichovu“  

a zdůrazňuje tak kontinuitu právního řádu předmnichovského,
156

 je ústavní dekret 

prezidenta republiky č. 11/1944 Úř. věst. čsl. ze dne 3. srpna 1944, o obnovení právního 
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pořádku.
157

 Tento dekret prohlásil, ţe právní předpisy z „doby nesvobody“
158

 se nestaly 

součástí československého právního řádu a veškerá rozhodnutí soudů a orgánů veřejné 

správy vydaná v této inkriminované době bylo moţno na ţádost stran změnit nebo 

zrušit, pokud se právní předpisy, podle kterých byly vydány, příčily demokratickým 

zásadám československé ústavy nebo jestliţe směřovaly k cíli československým 

právním řádem zakázanému.
159

 Dále byla stanovena moţnost výhrady zvláštních 

předpisů pro „odčinění škod vzniklých v důsledku mimořádných poměrů doby 

nesvobody“, stejně jako pro případy kdy nebylo moţné navrácení do původního 

stavu.
160

            

 Zásadu restituce majetku, který přešel na třetí osobu v důsledku národní, rasové 

či politické perzekuce upravoval také další dekret prezidenta republiky, přijatý ještě 

v londýnském exilu, byl jím dekret prezidenta republiky č. 2/1945 Úř. věst. čsl. ze dne 

1. února 1945, o mimořádných opatřeních pro zajištění hospodářského ţivota na 

osvobozeném území, který výslovně stanovil neplatnost veškerých majetkových 

převodů uskutečněných po 29. září 1938, pokud se uskutečnily pod tlakem okupace 

nebo národní, rasové či politické perzekuce, konkrétní provedení restitučních opatření 

bylo ponecháno zákonné úpravě budoucího Národního shromáţdění.
161

 Spolu se 

zásadou restituce byla přijata zásada prozatímní správy veškerého nepřátelského 

majetku,
162

 ze které se následnou normotvorbou stala tzv. „národní správa“, jeţ slouţila 

nejen k provádění zmíněné restituce, ale také konfiskace a pozemkové reformy 

(podrobněji k institutu národních správ viz následující text). Oba výše zmíněné dekrety 

prezidenta republiky byly základním kamenem pro další legislativní činnost umoţňující 

navrácení majetku odňatého původním vlastníkům z důvodů rasové, národní nebo 

politické perzekuce.          

 Po návratu státní politické reprezentace z nuceného exilu v Londýně byl na 

prvním jednání vlády v Košicích dne 5. dubna 1945 vyhlášen tzv. „Košický vládní 
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program“, který formuloval nejdůleţitější cíle z pohledu obnovení samostatného 

Československého státu.
163

 Ustanovení vládního programu majetkoprávní a ekonomické 

povahy, která mají vztah ke sledované problematice druhé pozemkové reformy, byla 

obsaţena zejména v jeho článcích X. a XI.       

 Článek X. konkretizoval institut národní správy, který jako správu zatímní 

zavedl jiţ dekret prezidenta republiky č. 2/1945 Úř. věst. čsl. ze dne 1. února 1945,  

o mimořádných opatřeních pro zajištění hospodářského ţivota na osvobozeném území. 

Národní správa měla být ustanovena nad veškerým majetkem občanů nepřátelských 

států – zejména Německa a Maďarska, německých a maďarských občanů 

Československé republiky, kteří aktivně napomáhali rozbití a okupaci Československa, 

ostatních občanů Československé republiky, kteří zradili národ a aktivně podporovali 

německé a maďarské okupanty a akciových a jiných společností, v jejichţ správě se 

nacházely osoby patřící do výše uvedených kategorií.
164

 Ohledně dalšího nakládání 

s majetkem pod národní správou nebylo doposud rozhodnuto, výjimku tvořil majetek 

konfiskovaný za války z důvodů národnostní, rasové nebo politické persekuce, který 

měl být na individuální ţádost Národními výbory
165

 navrácen příslušným pozůstalým 

popřípadě jejich dědicům.
166

         

 Článek XI. se týkal připravované pozemkové reformy. Předpokladem provedení 

první fáze pozemkové reformy se stala konfiskace pozemkového majetku ve vlastnictví 

německé a maďarské šlechty stejně jako běţných občanů nepřátelských států, jakoţ  

i zrádců a kolaborantů. Dále byly stanoveny zásady, na základě kterých měla být úvodní 

fáze agrární reformy uskutečněna. Konfiskace měla být prováděna bez náhrady, 

předpokládalo se zřízení Národního pozemkového fondu, pod jehoţ správu měla být 

                                                           
163

 Program byl přijat po tzv. „Moskevském jednání“ a z jednotlivých bodů je patrná změna politické 

orientace směrem k Sovětskému svazu a levicové politice; Blíţe k politickému pozadí viz např.  

Kuklík, J.: Znárodněné Československo; Od znárodnění k privatizaci – státní zásahy do vlastnických a 

jiných majetkových práv v Československu a jinde v Evropě, Auditorium, Praha, 2010, str. 136 - 138 
164

 Srov. Čl. X. „Košického vládního programu“; In: Grónský, J.: Komentované dokumenty k ústavním 

dějinám Československa II; 1945 – 1960; Karolinum, Praha, 2006, str. 29 
165

 Národní výbory institut Národních výborů poprvé zaváděl ústavní dekret prezidenta republiky  

č. 18/1944 Úř. věst. čsl. Ze dne 4. prosince 1944, o národních výborech a prozatímním Národním 

shromáţdění, jako dočasné orgány státní správy; ustanovení „Košického vládního programu pojímalo 

národní výbory odlišně, měly být novým typem orgánů lidové moci a správy a nahradit tak dosavadní 

systém státní správy a samosprávy (viz článek V. „Košického vládního programu“; In: Grónský, J.: 

Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa II; 1945 – 1960; Karolinum, Praha, 2006, 

str. 25; Pravomoc národních výborů byla stanovena vládním nařízením č. 4/1945 Sb. ze dne 5. května 

1945, o volbě a pravomoci národních výborů 
166

 Srov. Čl. X. „Košického vládního programu“; In: Grónský, J.: Komentované dokumenty k ústavním 

dějinám Československa II; 1945 – 1960; Karolinum, Praha, 2006, str. 29 
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převedena veškerá půda, budovy, ţivý i mrtví inventář. Zemědělská půda měla být 

následně Pozemkovým fondem rozdělena domkařům, malým a středním rolníkům, 

jakoţ i zemědělským dělníkům, přičemţ měla být dána přednost těm, kteří se osvědčili 

v „národněosvobozeneckém“ boji. Přidělování půdy mělo probíhat za aktivní účasti 

Národních výborů a speciálních komisí z řad rolnictva a zemědělského dělnictva. 

Přídělci měli půdu nabývat za úplatu, od které bylo moţno v případech hodných zřetele 

upustit.           

 Vládní program představený politickou reprezentací v Košicích, začal být záhy 

realizován v dekretální normotvorbě prezidenta republiky. Prvním právním předpisem 

uskutečňujícím „Košický vládní program“ v majetkoprávní oblasti byl dekret prezidenta 

republiky č. 5/1945 Sb. ze dne 19. května 1945, o neplatnosti některých  

majetkově – právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových 

hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů (dále jen 

dekret o národní správě).
167

 Tento předpis nahrazoval v Londýně vydaný dekret 

prezidenta republiky č. 2/1945 Úř. věst. čsl. ze dne 1. února 1945, o mimořádných 

opatřeních pro zajištění hospodářského ţivota na osvobozeném území a současně 

nahrazoval zatímní správu správnou národní. Obdobně jako „londýnský“ dekret 

prohlašoval dekret o národní správě jakékoli majetkové převody a jakákoliv  

majetkově – právní jednání, ať se týkala majetku movitého či nemovitého, veřejného či 

soukromého za neplatné, pokud k nim došlo v době nesvobody pod tlakem okupace 

nebo národní, rasové nebo politické perzekuce.
168

 Podle poválečné právní praxe měla 

být neplatnost vyslovena především v případech, které bylo moţno podřadit pod 

příslušná ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti právních jednání a zjevných 

případech zneuţití tísně.
169

         

 Národní správa byla příslušným dekretem koncipována jako institut zajišťovací, 

který měl zajistit jednak řádný chod podniků a správu majetku. Ve vztahu ke státně 
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 Místní působnost tohoto dekretu byla omezena na české země, na Slovensku tuto oblast upravovala 

příslušná normotvorba Slovenské národní rady (SNR), zejména nařízení SNR č. 50/1945 ze dne  

5. června 1945; Srov. Grónský, J.: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa II; 

1945 – 1960; Karolinum, Praha, 2006, str. 40, poznámka pod čarou č. 15 
168

 Srov. § 1 dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. 
169

 Kuklík, J.: Znárodněné Československo; Od znárodnění k privatizaci – státní zásahy do vlastnických a 

jiných majetkových práv v Československu a jinde v Evropě, Auditorium, Praha, 2010,  

str. 145 
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nezpůsobilým osobám
170

 měla národní správa inhibiční charakter, jejím cílem bylo 

zajistit veškerý majetek těchto osob a zabránit transakcím s majetkem, které by 

znemoţnily následnou konfiskaci, restituci nebo restituční řízení.
171

   

 Z výše uvedeného vyplývá, ţe rozhodnutí příslušných orgánů,
172

 o uvalení 

národní správy neznamenalo samo o sobě změnu v osobě vlastníka dotčeného majetku, 

nicméně omezení, která z něho plynula, byla takového rozsahu, ţe vlastníkovi zůstalo 

jen tzv. holé vlastnictví (proprietas nudum).
173, 174 

      

 Dekret prezidenta republiky obsahoval dvě hypotézy pro vznik národní správy. 

Prvním případem bylo zavedení národní správy na majetek osob státně nezpůsobilých,  

a to s účinky od 23. května 1945 (rozhodnutí příslušného orgánu mělo jen deklaratorní 

charakter).
175

 Druhou variantu představovalo zavedení národní správy úředním 

rozhodnutím konstitutivní povahy na podniky a majetkové podstaty, které byly 

nezbytné k zajištění plynulého chodu výroby a hospodářského ţivota, zejména na ty 

opuštěné nebo ve správě, nájmu nebo pachtu osob státně nespolehlivých.
176

   

 Národní správa byla koncipována jako dočasný institut a měla být zrušena, 

jakmile pominou důvody, pro které byla zavedena. O zrušení rozhodoval orgán 

příslušný pro její ustavení, obě tato rozhodnutí musela být písemná a v případě 

nemovitostí provedl příslušný soud z moci úřední knihovní zápis poznámky národní 

správy do pozemkových knih.
177

 Důvodem pro zrušení národní správy mohlo být 

například odpadnutí „státní nespolehlivosti“ nebo rozhodnutí podle ústavního dekretu 

prezidenta republiky č. 33/1945 Sb. ze dne 14. srpna 1945, o úpravě československého 
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 Za osoby státně nezpůsobilé se povaţovaly zejména osoby národnosti německé a maďarské (tzn. 

osoby, které při jakémkoli sčítání lidu od roku 1929 se přihlásily k výše uvedeným národnostem nebo se 

staly členy národních skupin nebo politických stran sdruţující soby těchto národností), dále osoby, které 

vyvíjely činnost směřující proti státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti a demokraticko – 

republikánské formě Československé republiky a osoby jakkoli podporující německé a maďarské 

okupanty; Srov. § 4 – 6 dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. 
171

 Srov. Rozsudek nejvyššího správního soudu ze dne 6. listopadu 2008 čj. Komp 3/2008-63 
172

 Příslušnými orgány byly příslušné národní výbory; dekret dále stanovil kritéria pro věcnou působnost, 

např. u zemědělských a lesních majetků při výměře do 50 hektarů rozhodoval místní národní výbor, při 

výměře nad 50 hektarů do 100 hektarů pak okresní výbor a nad sto hektarů zemský národní výbor; Srov. 

§ 7 dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. 
173

 Srov. § 20 dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. 
174

 Blíţe k institutu národní správy viz: Kindl, M.: Malá poznámka k jednomu z dřívějších institutů 

(národní správě); In: Ad Notam 3/1996, s. 60; Rozsudek nejvyššího správního soudu ze dne 6. listopadu 

2008 čj. Komp 3/2008-63 
175

 Srov. § 2 dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. 
176

 Srov. § 3 dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. 
177

 Srov. § 11, § 14, § 15 dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. 
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státního občanství osob národnosti německé a maďarské.
178

 Dekret o národní správě 

umoţňoval i restituci majetku, na který byla uvalena národní správa a to k ţádosti 

dělníků, rolníků, ţivnostníků a dalších příslušníků sociálně slabších tříd nebo dědiců 

takovýchto osob o vynětí majetku z národní správy, pokud majetek pozbyli z důvodů 

národní, rasové nebo politické perzekuce. Navíc se muselo jednat o osoby státně 

spolehlivé. Příslušníci německé a maďarské národnosti museli prokazovat nejen, ţe 

byly oběťmi rasové či jiné persekuce, ale také ţe zůstali věrni demokraticko – 

republikánské státní myšlence.
179

 Omezení restituce majetku jen na příslušníky sociálně 

slabších tříd bylo promyšleným politickým krokem, který měl umoţnit následnou 

konfiskaci  

a znárodnění, které znamenaly přechod vlastnického práva na stát a tím pádem i zánik 

národní správy.
180

          

 Dalším právním předpisem významným pro uskutečnění pozemkové reformy 

poţadované „Košickým vládním programem“ byl dekret prezidenta republiky  

č. 12/1945 Sb. ze dne 21. června 1945, o konfiskaci a urychleném rozdělení 

zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakoţ i zrádců a nepřátel českého  

a slovenského národa (dále jen dekret o konfiskaci majetku), jehoţ platnost byla 

obdobně jako u dekretu prezidenta republiky o národní správě, omezena na území 

českých zemí.
181

 Dekret o konfiskaci majetku s okamţitou platností a bez jakékoliv 

náhrady konfiskoval pro účely pozemkové reformy zemědělský majetek, který byl ve 

vlastnictví všech osob německé a maďarské národnosti bez ohledu na státní 
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 Blíţe k problematice státního občanství srov. Jech, K., Kaplan, K.: Dekrety prezidenta republiky  

1940 – 1945 – dokumenty, druhé vydání, Doplněk a Ústav pro soudobé dějiny, Brno, 2002,  

Str. 345 – 388  
179

 Srov. § 24 dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. 
180

 Kindl, M.: Malá poznámka k jednomu z dřívějších institutů (národní správě); In: Ad Notam 3/1996; 

Kuklík, J.: Znárodněné Československo; Od znárodnění k privatizaci – státní zásahy do vlastnických a 

jiných majetkových práv v Československu a jinde v Evropě, Auditorium, Praha, 2010,  

str. 146 
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 Na Slovensku byla problematika konfiskací upravena ještě před vyhlášením „Košického vládního 

programu“, a to nařízením předsednictva SNR č. 4/1945 Sb. n. SNR o konfiskování a urýchlenom 

rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slovenského 

národa (později nahrazeno nařízením SNR č. 104/1945 Sb. n. SNR). Rozdíly obou úprav spočívaly 

například ve způsobu rozhodování o jednotlivých konfiskačních zásazích, zatímco v českých zemích 

rozhodoval příslušný správní úřad v dvojinstančním řízení, na Slovensku tak činily revoluční konfiskační 

komise bez moţnosti přezkumu jejich rozhodnutí. Blíţe srov. Jech, K., Kaplan, K.: Dekrety prezidenta 

republiky 1940 – 1945 – dokumenty, druhé vydání, Doplněk a Ústav pro soudobé dějiny, Brno, 2002,  

Str. 281, poznámky pod čarou č. 1;2;  
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příslušnost,
182

 zrádců a nepřátel republiky jakékoliv národnosti a státní příslušnosti, 

stejně jako akciových a jiných společností a korporací, jejichţ správa slouţila 

okupačnímu reţimu.
183

 Z takto široce vymezeného okruhu fyzických a právnických 

osob, jejichţ majetek měl být předmětem konfiskace, bylo moţno připustit výjimku za 

předpokladu, ţe byla prokázána aktivní účast osob německé a maďarské národnosti 

(tedy přichází v úvahu jen fyzické osoby) v boji za zachování celistvosti  

a osvobození Československé republiky. O výjimkách rozhodoval okresní národní 

výbor na návrh rolnické komise. Za zemědělský majetek byla povaţována zemědělská  

a lesní půda, k ní patřící budovy a zařízení, movité příslušenství (ţivý a mrtvý inventář)  

a všechna práva spojená s drţbou konfiskovaného majetku.
184

     

 Druhá část dekretu se týkala přidělování konfiskované zemědělské půdy 

vhodným ţadatelům. Konfiskovaný majetek byl aţ do odevzdání přídělcům spravován 

Národním pozemkovým fondem při ministerstvu zemědělství, který byl tímto dekretem 

zřízen.
185

 Oprávněnými ţadateli o příděl zemědělské půdy byly osoby slovanské 

národnosti zejména deputátníci a zemědělští dělníci (příděl aţ 8 hektarů orné nebo aţ 12 

hektarů zemědělské půdy vzhledem k její bonitě), malozemědělci (ve výměře doplňující 

jejich stávající pozemkový majetek do 8 hektarů orné nebo 12 hektarů zemědělské 

půdy; výjimku představovaly mnohočlenné zemědělské rodiny, pro které byla 

stanovena vyšší maximální výměra půdy – 10 hektarů orné a 13 hektarů zemědělské), 

obce a okresy a stavební, zemědělská a jiná druţstva. Dále bylo moţno ţádat o přidělení 

pozemku pro účel výstavby rodinného domu nebo zřízení zahrady (aţ do výše  

0,5 hektaru).
186

 Odlišný reţim se uplatnil pro lesní půdu, která nebyla přidělována 

jednotlivým ţadatelům, ale přecházela na stát, a to vţdy pokud tvořila souvislou lesní 

plochu ve výměře větší neţ 50 hektarů. Pokud konfiskované lesní půdy netvořily 

ucelenou plochu a zároveň nepřesahovaly výměru 100 hektarů, odevzdal je Národní 

pozemkový fond příslušnému národnímu výboru nebo mohl rozhodnout o jejím 
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 Kritéria pro posouzení národnosti a nepřátelství a zrady ke státu byla obdobná jako v dekretu 

prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. – srov. § 6, 4 výše uvedeného předpisu a § 2, 3 dekretu prezidenta 

republiky č. 12/1945 Sb. 
183

 Srov. § 1 dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. 
184

 Srov. § 4 dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. 
185

 Srov. § 6 odst. 1 dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb.; Statut Národního pozemkového fondu 

byl přijat v podobě vládního nařízení ze dne 3. září 1945 č. 70/1945 Sb. 
186

 Srov. § 7 odst. 1 dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. 
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přidělení obcím nebo lesním druţstvům.
187

 Přidělovací řízení probíhalo na základě  

tzv. přídělových plánů, které příslušným národním výborům předkládaly volené 

rolnické komise, postupovalo se od místních národních výborů, přes okresní, které 

předkládaly přídělové plány za celý okres příslušnému zemskému národnímu výboru  

a ten je s dobrozdáním postoupil ke konečnému rozhodnutí ministerstvu zemědělství.
188

 

Přidělování konfiskované půdy se provádělo za náhradu, která měla slouţit, zejména 

k pokrytí dluhů a závazků váznoucích na konfiskovaném majetku, uhrazení válečných 

škod a zahrnovala taktéţ výdaje a poplatky spojené s konfiskací, přidělením  

a knihovním převedením zkonfiskovaného majetku.
189

 Výše náhrady byla součástí  

tzv. přídělových plánů a odvozovala se podle výnosnosti, polohy, vzdálenosti, stavu 

obdělaní půdy a podle majetkových poměrů přídělce, minimum tvořila hodnota jedné 

průměrné úrody na navrhované výměře a maximum hodnota dvou průměrných úrod.
190

  

 V souvislosti s přidělováním půdy je nutné zmínit problematiku osidlování 

československého území v oblastech, ze kterých buďto odešli příslušníci německé nebo 

maďarské národnosti nebo takových, kde nebyl dostatek uchazečů slovanské národnosti 

o příděl zkonfiskovaného majetku (ten pak zůstával ve správě Národního pozemkového 

fondu pro potřeby vnitřního osídlení).
191

 V návaznosti na konfiskační dekret byl přijat 

dekret prezidenta republiky 28/1945 Sb. ze dne 20. července 1945, o osídlení 

zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými  

a jinými slovanskými zemědělci (dále jen osídlovací dekret) s omezenou územní 

působností zahrnující jen české země. Dekret se zabýval tou částí zkonfiskovaného 

pozemkového majetku, která nebyla přidělena pro nedostatek vhodných ţadatelů, 

zejména v oblastech s vysokým zastoupením příslušníků německé a maďarské 

národnosti a doposud se nalézala ve správě Národního pozemkového fondu.
192

 Obdobně 

jako v případě dekretu konfiskačního byl v úvodních ustanoveních osídlovacího dekretu 

vymezen okruh vhodných přídělců a výměra zemědělské půdy, kterou bylo moţno pro 
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 Srov. § 6 odst. 2, § 7 odst. 3 dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. 
188

 Srov. § 9 dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. 
189

 Srov. § 9, § 12, § 13 dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. 
190

 Srov. § 10 dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. 
191

 Srov. § 7 odst. 2 dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. 
192

 Srov. § 7 odst. 2 dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. ve spojení s § 1 dekretu prezidenta 

republiky č. 28/1945 Sb. 
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účely osídlení přidělit, průběh přidělovacího řízení, jakoţto výši a splatnost úhrady.
193

 

Podstatný rozdíl mezi oběma dekrety spočíval ve způsobu přechodu vlastnického práva 

na přídělce. Zatímco konfiskační dekret neobsahoval ţádné zvláštní ustanovení  

o způsobu nabývání vlastnického práva, a proto se uplatnila obecná ustanovení 

obecného zákoníku občanského upravující změnu ve vlastnictví nemovité věci 

spočívající na zásadě intabulační (k přechodu vlastnictví došlo aţ zápisem do 

pozemkové knihy).
194

 Dekret osídlovací úpravu speciální obsahoval a k přechodu 

vlastnického práva došlo jiţ převzetím drţby dané nemovitosti.
195, 196

    

 Realizace tzv. vnitřního osídlení byla upravena zvláštním dekretem prezidenta 

republiky č. 27/1945 Sb. ze dne 17. července 1945, o jednotném řízení vnitřního 

osídlení, který byl vydán s celostátní platností. Vnitřním osídlením se rozuměl soubor 

všech opatření, jejichţ cílem bylo „navrácení všech oblastí republiky původnímu 

slovanskému ţivlu“.
197

 Tímto dekretem byl zřízen zvláštní osídlovací úřad pro oblast 

českých zemí se sídlem v Praze a pro Slovensko v Bratislavě. Osídlovací práce v celé 

republice řídila Ústřední komise pro řízení vnitřního osídlení, v jejímţ čele stál ministr 

vnitra.
198

 Komise měla zejména koordinační roli a osídlovací úřady vypracovávaly 

potřebné směrnice pro odsun neţádoucích cizích příslušníků, konfiskaci a přidělování 

majetku. Postupně bylo vytvořeno 12 poboček praţského osídlovacího úřadu  

a 7 poboček bratislavského, spolu s nimi byly zřizovány osídlovací komise při 

okresních a zemských národních výborech.
199

      

 Posledním dekretem prezidenta republiky, který se týkal konfiskací 

nepřátelského majetku, byl dekret prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. ze dne 25. října 

1945, o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, který ačkoli byl 

pojímaný jako rámcový konfiskační předpis (dopadal na majetek movitý i nemovitý, 
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 Pro srovnání obou dekretů viz Grónský, J.: Komentované dokumenty k ústavním dějinám 

Československa II; 1945 – 1960; Karolinum, Praha, 2006, dokument 12. str. 70 – 75 a dokument 20.  

Str. 93 – 96  
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 Srov. § 431, § 436 Obecného zákoníku občanského, vyhlášeného císařským patentem  

1. června 1811 (č. 946 z. s.). 
195

 Srov. § 5 odst. 2 dekretu prezidenta republiky č. 28/1945 Sb.  
196

 Blíţe k problematice přechodu vlastnického práva a důsledků pro restituční nároky srov. Müller, Z.: O 

ztraceném paragrafu aneb přidělování konfiskátů (Několik poznámek k otázkám přechodu a převodu 

vlastnického práva); In: Ad Notam 3/1999, s. 51 
197

 Srov. § 1 dekretu prezidenta republiky č. 27/1945 Sb.  
198

 Srov. § 4 dekretu prezidenta republiky č. 27/1945 Sb. 
199

 Srov. Kuklík, J.: Znárodněné Československo; Od znárodnění k privatizaci – státní zásahy do 

vlastnických a jiných majetkových práv v Československu a jinde v Evropě, Auditorium, Praha, 2010,  

str. 153 
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majetková práva – pohledávky, cenné papíry, vklady a práva nehmotná a dále stanovil 

velmi široce okruh osob, jejichţ majetek podléhal konfiskaci),
200

 z pohledu 

pozemkového vlastnictví nedosahoval významu prezidentských dekretů předchozích.
201

 

Pro úplnost legislativy počáteční fáze druhé pozemkové reformy je nutno uvést zákon 

90/1947 Sb. ze dne 8. května 1947, o provedení knihovního pořádku stran 

konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů 

vztahujících se na přidělený majetek, který stanovil pravidla pro zápisy změn 

v majetkově – právních vztazích, ke kterým docházelo v poválečném období. 

Definitivní úpravu poválečných restitucí přinesl zákon Národního shromáţdění  

128/1946 Sb. ze dne 16. května 1946, o neplatnosti některých majetkově – právních 

jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku 

vzcházejících, který byl zákonem vydaným k provedení konfiskačního dekretu.
202

 

Obdobně jako konfiskační dekret vyslovil tento zákon explicitně neplatnost převodů  

a majetkově – právních jednání, ke kterým došlo v „době nesvobody“ pod tlakem 

okupace nebo národní, rasové či politické perzekuce.
203

 Osoby, kterým byla takto 

způsobena újma (nebo jejich dědicové), mohly v tříleté promlčecí lhůtě nárokovat 

zejména navrácení věci, navrácení k předešlému stavu nebo peněţitou náhradu.
204

 

Promlčecí lhůta počínala běţet ode dne účinnosti daného zákona, ovšem pokud nárok 

vyplýval ze soudního nebo úředního rozhodnutí, byl pro počátek běhu promlčecí lhůty 

rozhodný okamţik právní moci takovéhoto rozhodnutí.
205

 Z toho vyplývá, ţe pokud 

v promlčecí lhůtě byl nárok uplatněn u soudu, ale dané řízení z jakéhokoliv důvodu 

neskončilo pravomocným rozhodnutím, nelze restituční nárok povaţovat za promlčený 

(zákon 128/1946 Sb. je doposud platným právním předpisem). Pokud se nárok týkal 

pozemkového majetku evidovaného v pozemkových knihách, soud na návrh osoby 

uplatňující svá práva, vyznačil danou skutečnost poznámkou s tím, ţe rozhodnutí  

                                                           
200

 Do první skupiny spadal majetek Německé říše, Maďarského království, NSDAP, veřejnoprávních 

korporací a dalších právnických osob, jejichţ činnost souvisela s fašismem nebo nacismem; druhou 

skupinu představoval majetek fyzických osob německé a maďarské národnosti; poslední konfiskací 
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 Blíţe k dekretu prezidenta republiky č 108/1945 Sb. Srov. Kuklík, J.: Znárodněné Československo; Od 

znárodnění k privatizaci – státní zásahy do vlastnických a jiných majetkových práv v Československu a 
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 Srov. § 17 zákona 128/1946 Sb., (ve znění zákona 79/1948 Sb.) 
203

 Srov. §1, § 2 zákona 128/1946 Sb., (ve znění zákona 79/1948 Sb.) 
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 Srov. §6 – 8 zákona 128/1946 Sb., (ve znění zákona 79/1948 Sb.) 
205

 Srov. § 8 zákona 128/1946 Sb., (ve znění zákona 79/1948 Sb.) 
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o nároku by mělo účinky i proti osobám, které věci nabyly po této poznámce.
206

 Z výše 

uvedeného vyplývá, ţe ještě dnes se lze s úspěchem domáhat nároků podle zákona 

128/1846 Sb., pokud byl návrh podán u soudu řádně a včas.
207

    

 Celkově bylo v této etapě druhé pozemkové reformy zkonfiskováno  

2.946.395 hektarů půdy (2.400.449 v českých zemích a 545.946 na Slovensku), z toho 

1.651.016 hektarů půdy zemědělské a 1.295.379 hektarů lesní. Zkonfiskovaný 

pozemkový majetek byl rozdělen tak, ţe 1.705.652 hektarů připadlo do vlastnictví státu, 

svazků lidové správy, druţstev a jiných veřejných korporací a 1.220.743 hektarů bylo 

rozděleno mezi osídlence a jiné přídělce, průměrný příděl se pohyboval kolem 9 hektarů 

(celkový počet nových vlastníků přesahoval 300.000 osob, největší počet představovali 

osídlenci českého a moravského pohraničí – 157.000 osob, dále přídělci v českém  

a moravském vnitrozemí – 65.000 osob a zbylou část reprezentovali osídlenci a přídělci 

na Slovensku – 75.000 osob).
208

 

4 .  2. Druhá etapa poválečné pozemkové reformy  

Po provedení konfiskace německého a maďarského majetku a jeho následném 

přidělování vhodným ţadatelům na základě dekretální normotvorby prezidenta 

republiky a příslušných nařízení SNR, vstupuje pozemková reforma do další fáze, která 

byla připravována zejména v kuloárech KSČ jiţ od podzimu 1946.
209

 Ministerstvo 

zemědělství, v jehoţ čele stál Julius Ďuriš (věrný stoupenec Klementa Gottwalda) 

předloţilo v říjnu roku 1946 návrh osnov šesti zákonů – tzv. „Ďurišovy zákony“. 

Nejdůleţitějším z nich byl návrh zákona o revizi pozemkové reformy, který měl 

prověřit rozhodování prvorepublikového Státního pozemkového úřadu o záboru 

velkostatků a zbytkových statků a půdu přidělit sociálně vhodným zájemcům.
210

 Cílem 

připravované revize nebyla úplná likvidace velkostatkářů a statkářské půdy, ovšem 
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 Srov. § 12 zákona 128/1946 Sb., (ve znění zákona 79/1948 Sb.) 
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 Kubačák, A., Obnova venkova – dějiny zemědělství v českých zemích – II. díl, ministerstvo 

zemědělství ČR, Praha, 1995, str. 156 
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 Dalšími „Ďurišovými návrhy“ byly návrh zákona o technicko – hospodářských úpravách pozemků 

(tzv. scelovacího zákona), zákona o myslivosti, zákona o zaknihování přiděleného majetku, zákona o 

zajištění zemědělského výrobního plánu a zákona o úpravě dělené zemědělských podniků 

v pozůstalostním řízení a o zamezení drobení zemědělské půdy; Srov. Kuklík, J.: Znárodněné 
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razance a důslednost poţadovaná v jednotlivých bodech vládního návrhu, byla 

předpokladem pro citelné zásahy do pozemkové drţby.
211

 „Ďurišovy návrhy“ byly 

podporovány zejména venkovským obyvatelstvem, a to díky příslibu dalších přídělů 

půdy a moţnosti scelování zejména obecních pozemků. Dne 4. dubna 1947 ministr 

zemědělství J. Ďuriš učinil programové prohlášení před početným shromáţděním 

rolníků v Hradci Králové, které vstoupilo ve známost jako tzv. „Hradecký program“, 

právě v jeho textu se poprvé objevilo heslo „Půda patří těm, kdo na ní pracují“, kterým 

komunistická strana získávala podporu bezzemků a rolníků na chudém venkově.
212

 

Obsahem „Hradeckého programu“ byly náměty ministerstva zemědělství ke zlepšení 

celkového stavu poválečného hospodářství a sociálního postavení rolníků 

v Československu. V souladu s „Ďurišovými návrhy zákonů“ byla zdůrazněna potřeba 

dořešení vlastnických vztahů k půdě, rozdělení veškeré zemědělské půdy nad  

50 hektarů (případně i menší rozlohy pokud na ní vlastník nepracuje a jedná se tedy  

o tzv. „spekulační půdu“), upravit příděly lesní půdy, přislíben byl nový zákon  

o rybářství, dále se program zabýval mechanizací zemědělství, podporou některých 

druhů průmyslu, ale i podporou druţstevnictví, zlepšením sociálního postavení ţen  

a dětí, atd.
213

 Komunistická strana ostře prosazovala přijetí zákonů navrhovaných 

ministrem zemědělství Juliem Ďurišem, tudíţ ještě před únorovým převratem byl přijat 

zákon 55/1947 Sb. ze dne 1. dubna 1947, o pomoci rolníkům při plnění zemědělského 

výrobního plánu, který stanovil povinnost vlastníkům nebo drţitelům půdy řádně své 

pozemky obdělávat, popřípadě zajistit jejich vyuţití formou nájmu nebo pachtu.
214

 Na 

dodrţování této povinnosti dohlíţely místní a okresní národní výbory, které byly 

dokonce oprávněny rozhodnout o tzv. nuceném pronájmu a stanovovaly také výši 

nájemného.
215

 Dalším předúnorovým předpisem, který omezoval výkon některých 

dispozičních práv vlastníků pozemkového majetku, byl zákon 139/1947 Sb. ze dne  

3. Července 1947, o rozdělení pozůstalosti se zemědělskými podniky a o zamezení 

drobení zemědělské půdy. Ve své první části zákon omezoval testamentární volnost 

zůstavitele a dohodu dědiců ohledně rozdělení zemědělského podniku tak, ţe stanovoval 
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nejmenší moţnou výměru jednotlivých pozemků (velikost výměry určoval druh výrobní 

oblasti a bonita půdy).
216

 Druhá část zákona zamezovala drobení zemědělské půdy, ať 

uţ by k němu mělo dojít mezi ţivými nebo pro případ smrti, obdobně jako v případě 

zemědělských podniků byla stanovena nejmenší moţná výměra pozemku, který měl být 

oddělen (0,5 hektarů).
217

 Největší dispoziční omezení obsahovala část třetí daného 

zákona, a to omezení prodeje pozemkového majetku, které bylo moţné jen tehdy, pokud 

nabyvatelem byl zemědělec obdělávající minimálně dva hektary zemědělské půdy 

(výjimky byly moţné při prodeji osobám v příbuzenském vztahu, při prodeji pozemku, 

který byl stavebním, ačkoli byl dočasně vyuţíván zemědělsky,…).
218

 Oba výše zmíněné 

zákony způsobovaly citelné omezení vlastnického práva k pozemkovému majetku, 

avšak největší změny měly teprve přijít.       

 Nejbouřlivější diskuse v politických kruzích vzbuzovala osnova zákona o revizi 

prvorepublikové pozemkové reformy, která byla Národním shromáţděním schválena 

11. července 1947 v podobě zákona 142/1947 Sb., o revisi první pozemkové reformy. 

Jeho účelem bylo přezkoumání rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, popřípadě 

ministerstva zemědělství (na které přešla pozemková agenda po zrušení Státního 

pozemkového úřadu nařízením vlády 22/1935 Sb.z. a n.), které byly vydávány na 

základě prvorepublikových předpisů o pozemkové reformě.
219

 Revizi se podrobovala 

úprava pozemkových vztahů provedená podle záborového zákona, které byla vyčítána 

její nedůslednost a benevolentnost. Účelem revize bylo odebrání půdy všem vlastníkům, 

pokud jejich pozemkový majetek přesahoval výměru 150 hektarů zemědělské nebo 250 

hektarů veškeré půdy a navíc formou vyvlastnění umoţnovala tato zákonná úprava 

sníţení výměry aţ na 50 hektarů, coţ vedlo prakticky ke zmenšení zemědělských 

usedlostí na tuto niţší výměru, tudíţ institut velkostatkářské a statkářské drţby půdy 

přestal ve své podstatě existovat 
220, 221

        

 Podle úvodního ustanovení zákona 142/1947 Sb. se revize týkala jednak 

pozemkového majetku, který byl ze záboru vyloučen, propuštěn z důvodu veřejného 
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zájmu nebo byl vlastníku ponechán na základě zákona přídělového,
222

 dále 

pozemkového majetku, který byl sice zabrán, ale doposud nebylo rozhodnuto o jeho 

propuštění ze záboru nebo o přídělu.
223

 Poslední velkou kategorii podléhající reviznímu 

řízení představují tzv. zbytkové statky s výměrou nad 50 hektarů.
224

 Novela zákona  

o revizi pozemkové reformy v podobě zákona 44/1948 Sb. ze dne 21. března 1948 (tedy 

jiţ po „Vítězném únoru“), kterým se mění a doplňuje zákon o revisi první pozemkové 

reformy, umoţňovala úplné převzetí veškeré půdy zbytkových statků, a to v případě 

nedostatku půdy pro oprávněné uchazeče nebo z důvodu veřejného zájmu.
225

 Revizi 

nepodléhal pozemkový majetek, který byl sice vyloučený nebo propuštěný ze záboru, 

popřípadě ponechaný původnímu vlastníkovi podle záborového a přídělového zákona, 

pokud byl ve vlastnictví státu, svazků územní samosprávy nebo výdělečných  

a hospodářských druţstev a půda zkonfiskovaná či znárodněná podle dekretů prezidenta 

republiky.
226

 Vlastníci uvedených kategorií pozemkového majetku byli povinni tento 

majetek sepsat a ohlásit, po splnění této povinnosti byla skutečnost, ţe daný majetek je 

předmětem revize, vyznačena v pozemkových knihách.
227

 Samotnou realizací revize 

byla pověřena revizní komise ministerstva zemědělství a na Slovensku pověřenectva 

zemědělství a pozemkové reformy. Komise se skládala ze šesti členů a šesti náhradníků, 

které jmenovala a odvolávala vláda na návrh ministra zemědělství.
228

 Za převzatý nebo 

vyvlastněný pozemkový majetek měla být poskytnuta náhrada podle ustanovení zákona 

náhradového, to znamená, ţe cena se stanovila v závislosti na průměru cen 

docilovaných  v letech 1913 – 1915, při prodeji půdy z volné ruky u zbytkových statků, 

se pak vycházelo z ceny nabývací.
229
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 Srov. § 1 písm. a) zákona 142/1947 Sb., ve spojení s § 3 písm. a), § 11, věty druhé zákona  

215/1919 Sb.z. a n.; § 20 zákona 81/1920 Sb.z. a n.  
223

 Srov. § 1 písm. b), c) zákona 142/1947 Sb. 
224

 Srov. § 1 písm. d) zákona 142/1947Sb., který vymezuje zbytkový statek jako zemědělský nebo lesní 

podnik (jiná hospodářská jednotka), který vznikl ze zabraného majetku přídělem nebo směnou podle 

zákona 81/1920 Sb.z. a n. koupí půdy zabrané podle § 7 zákona 215/1919 Sb.z. a n. jednak koupí půdy ze 

záboru vyloučené podle § 3, písm. a) nebo propuštěné podle § 11 zákona 215/1919 Sb.z. n. nebo půdy 

ponechané podle § 20 zákona 81/1919 Sb.z. a n. 
225

 Srov. Čl. I bod 2) zákona 44/1948 Sb. 
226

 Srov. § 16 zákona 142/1947 Sb. 
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 Srov. § 3 zákona 142/1947 Sb.; Konkretizace soupisové povinnosti a vedení knihovního pořádku 

provádělo vládní nařízení 194/1947 Sb. ze dne 18. listopadu 1947 o soupisu pozemkového majetku pro 

revisi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách 
228

 Srov. § 2 zákona 142/1947 Sb.; Ustanovení a působnost revizní komise upravovalo vládní nařízení 

1/1948 Sb., ze dne 7. ledna 1948, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi první 

pozemkové reformy 
229

 Srov. § 7 zákona 142/1947 Sb.,; § 41 a násl. zákona 329/1920 Sb.z. a n.  
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 Konečnou fází revize pozemkové reformy, bylo přidělení revizí zabraného 

pozemkového majetku. Zemědělská půda měla být přidělena zákonem vymezeným 

kategoriím osob s preferencí malých a středních zemědělců, veřejnoprávních korporací, 

zemědělských druţstev. U půdy lesní se upřednostňoval její příděl státu, svazkům 

územní samosprávy nebo lesním druţstvům.
230

 Jednotliví uchazeči o příděl museli navíc 

splňovat po vzoru konfiskačního a osídlovacího dekretu prezidenta republiky další 

podmínky, týkající se státního občanství, národnosti a státní spolehlivosti.
231

 Pozemky 

byly přidělovány zásadně za úplatu, přičemţ cena se určovala se zřetelem na jakost, 

druh a polohu nemovitosti, stejně jako na účel přídělu a zahrnovala v sobě i náklady 

přídělového řízení.
232

 Procesní aspekty přídělového řízení byly obsaţeny ve vládním 

nařízení ze dne 7. ledna 1948, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o revisi 

první pozemkové reformy, které podrobně upravilo průběh řízení o přídělu, zejména 

určování velikosti přídělu vzhledem k hospodářské „soběstačnosti“ (ta se odvozovala  

v závislosti na zemědělskou oblast a bonitu půdy), kterou stejně jako mnohé další 

pojmy důleţité pro aplikaci zákona 142/1947 Sb., nařízení blíţe konkretizovalo.
233

 

Konečné rozhodnutí o přídělu bylo v pravomoci ministerstva zemědělství (na Slovensku 

pověřenectva zemědělství a pozemkové reformy), které tak činilo po vyjádření  

tzv. rolnických komisí (odlišným institutem byly rolnické komise podle dekretu 

prezidenta republiky 5/1945 Sb.), které se zřizovaly u místních národních výborů  

a skládaly se ze šesti členů (4 zástupci jednotlivých politických stran, 3 zástupci 

příslušného Jednotného svazu zemědělců a 1 zástupce uchazečů o příděl).
234

   

 Ačkoli byla revize pozemkové reformy prováděna na základě zákonů první 

republiky, jejichţ cílem bylo upevnění institutu soukromého vlastnictví a posílení 

demokratických principů, v důsledku změny politické situace, byly tyto 

prvorepublikové předpisy interpretovány a aplikovány v „lidovém a demokratickém“ 

duchu nastupujícího socialismu, zejména v zájmu pracujícího lidu, coţ ve svém 

důsledku vedlo k oslabení soukromého pozemkového vlastnictví. Celkově bylo 

uskutečněno 1.195 případů revizí v Čechách, 404 na Moravě a Slezsku a 708 na 

Slovensku (z toho 1.904 případů se týkalo vlastnictví fyzických osob, 108 případů 
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 Srov. § 8 odst. 1 zákona 142/1947 Sb.  
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 Srov. § 8 odst. 2 zákona 142/1947 Sb. 
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 Srov. § 8 odst. 7 zákona 142/1947 Sb.; § 77 zákona 329/1920 Sb.z. a n. 
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 Srov. § 8 – 14 vládního nařízení 1/1948 Sb. 
234

 Srov. § 15 – 22 vládního nařízení 1/1948 Sb. 
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vlastnických souborů církevního majetku a 295 ostatních případů). Na základě 

povinného soupisu bylo k revizi přihlášeno v Čechách 441.242 hektarů půdy – z toho 

147.474 hektarů zemědělské, na Moravě a ve Slezsku 232.982 hektarů půdy – z toho 

43.629 hektarů zemědělské a na Slovensku 353.305 hektarů půdy – z toho 97.892 

hektarů zemědělské. Pro přídělové řízení bylo celostátně získáno 966.714 hektarů půdy 

a původním vlastníkům bylo ponecháno 26.611 hektarů velkostatkářské půdy a 37.204 

hektarů zbytkových statků, to v součtu činí 63.815 hektarů. Z výše uvedeného plyne, ţe 

z půdy podrobené revizi bylo získáno více neţ 95 % pro příděl a necelých 5 % bylo 

ponecháno původním majitelům.
235

 

4. 3. Třetí  etapa poválečné pozemkové reformy 

Změna společenských vztahů, ke které došlo po 25. únoru 1948, vytvořila 

prostor pro důsledné provedení tzv. „Hradeckého programu“, a to prostřednictvím 

šestice nových zemědělských zákonů, které Národní shromáţdění přijalo 21. března 

1948. Z pohledu pozemkového vlastnictví byl nejdůleţitějším právním předpisem zákon 

46/1948 Sb., o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní 

půdě),
236

 který otevřel cestu k dokončení pozemkové reformy zahájené krátce po 

skončení druhé světové války.
237

        

 Realizace nové pozemkové reformy dle ustanovení zákona 46/1948 Sb. 

spočívala na zásadě: „Půda patří těm, kdo na ní pracují!“ proklamované jiţ  

v „Hradeckém programu“ a explicitně uvedené v samém textu zákona.
238

 Zákon o nové 

pozemkové reformě, obdobně jako předpisy předchozí, stanovil maximální moţnou 

výměru zemědělské půdy na jednoho vlastníka (respektive jednu rodinu),
239

 která byla 
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 Kubačák, A., Obnova venkova – dějiny zemědělství v českých zemích – II. díl, ministerstvo 

zemědělství ČR, Praha, 1995, str. 157 
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 Tzv. „zemědělské“ zákony tvořily: zákon 43/1948 Sb., o zemědělském úvěru; zákon 44/1948 Sb., 

kterým se mění a doplňuje zákon o revizi první pozemkové reformy; zákon 45/1948 Sb., kterým se mění 

a doplňuje zákon ze dne 3. července 1947, č. 138 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky 

a zamezení drobení zemědělské půdy; zákon 46/1948 Sb., zákon o nové pozemkové reformě; zákon 

 47/1948 Sb., o některých technicko – hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon); zákon 

49/1948 Sb., o zemědělské dani 
237

 Burešová, J.: Pozemková reforma v Československu 1919 – 1935; In: Československá pozemková 

reforma 1919-1935 a její mezinárodní souvislosti, Slovácké museum, Uherské Hradiště, 1994, str. 133 
238

 Srov. § 1 odst. 1 zákona 46/1948 Sb., 
239

 Pro účely zákona 46/1948 Sb., se majetek výkonného zemědělce a jeho rodinných příslušníků 

povaţoval za jednu hospodářskou jednotku, proto se výměra půdy všech těchto osob sčítala; srov. § 1, § 4 

zákona 46/1948 Sb.  
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pouhých 50 hektarů půdy slouţící zemědělské výrobě.
240

 Z působnosti zákona  

46/1948 Sb. byla vyloučena půda ve vlastnictví státu, svazků územní samosprávy, 

jednotných svazů zemědělců, zemědělských druţstev a dalších privilegovaných 

institucí.
241

 V souladu s ústřední zásadou tohoto zákona, byly rozlišovány dvě kategorie 

vlastníků. Byli to jednak majitelé statků (slovy zákona „výkonní zemědělci“) s výměrou 

přesahující 50 hektarů zemědělské půdy, v těchto případech mělo dojít ke zmenšení 

jejich vlastnictví na zákonem povolenou mez. Pro druhou kategorii zásahů nebyla 

rozhodující výměra půdy, ale skutečnost zda vlastník na svých pozemcích sám 

hospodařil.
242

 V praxi to znamenalo, ţe ustanovení zákona o nové pozemkové reformě 

dopadala na všechny propachtované zemědělské objekty, včetně zbytků velkostatků 

z revize první pozemkové reformy.
243

 Z tohoto tvrdého pravidla byly stanoveny 

výjimky dvojího druhu, jednalo se jednak o skutečnosti, které objektivně vylučovaly, 

aby vlastník na své půdě pracoval (stáří, invalidita, atd.).
244

 Druhý okruh výjimek 

souvisel s tíţivou sociální situací vlastníků půdy, kteří byli na výnosech z jejího 

propachtování nebo nájmu existenčně závislí.
245

 Půda přesahující maximální přípustnou 

výměru půdy určené k zemědělské výrobě, popřípadě půda těch, kdo na ní trvale 

nepracovali (nebyly-li splněny liberační důvody), měla být státem vykupována  

a přidělována vhodným zájemcům.
246

       

 Vlastní řízení se v mnoha směrech inspirovalo procesními ustanoveními zákona 

142/1947 Sb., o revizi první pozemkové reformy. V počáteční fázi byla všem 

vlastníkům zemědělské půdy nad 50 hektarů a těm, kteří na své půdě trvale nepracovali, 

stanovena soupisová povinnost ohledně majetku, na který dopadala ustanovení zákona  

o nové pozemkové reformě.
247

 Vlastní rozhodnutí o výkupu bylo v pravomoci 

okresního národního výboru, který tak činil na základě podkladů místních národních 

výborů
248

 a v součinnosti s rolnickými komisemi, které vznikaly při místních  

a okresních národních výborech a výrazným způsobem se podílely na průběhu celého 
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 Srov. § 1 odst. 2, odst. 7, odst. 8 zákona 46/1948 Sb.  
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 Kubačák, A., Obnova venkova – dějiny zemědělství v českých zemích – II. díl, ministerstvo 
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 Srov. § 1 odst. 4 zákona 46/1948 Sb. 
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 Srov. § 1 odst. 5 zákona 46/1948 Sb. 
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 Srov. § 7 – 8 zákona 46/1948 Sb. 
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 Srov. § 10 – 13 zákona 46/1946 Sb. 



52 

 

řízení s reformou souvisejícího.
249

 Provedení výkupu se do pozemkových knih 

zaznamenávalo formou poznámky, která měla účinky přechodu vlastnického práva na 

stát a vklad vlastnického práva se měl uskutečnit aţ pro nového příjemce a to ke dni 

převzetí drţby přidělené půdy (výjimka z intabulačního principu).
250

   

 Zákon věnoval pozornost také zajištění majetku pro účely nové pozemkové 

reformy. Jakékoli převody vlastnického práva mezi ţivými, rozdělení spoluvlastnictví, 

propachtování nebo exekuční zatíţení půdy, která byla předmětem výkupního řízení, 

byly moţná jen se souhlasem ministerstva zemědělství, dokonce bylo vyţadováno 

dodatečné schválení výše uvedených právních jednání, ke kterým došlo po 4. Dubnu 

1947 (den zveřejnění tzv. „Hradeckého programu“).
251

 Předmětem regulace bylo  

i hospodaření na půdě, která byla objektem výkupního řízení, a to prostřednictvím 

aplikace výše zmiňovaného zákona 55/1947 Sb. ze dne 1. dubna 1947,  

o pomoci rolníkům při plnění zemědělského výrobního plánu, který stanovil povinnost 

vlastníkům nebo drţitelům půdy řádně své pozemky obdělávat, popřípadě zajistit jejich 

vyuţití formou nájmu nebo pachtu, a to bez časového omezení (účinnost zákona 

55/1947 Sb. byla omezena do 31. prosince 1948),
252

 dokonce bylo moţné pouţít 

institutu národní správy na základě dekretu prezidenta republiky 5/1945 Sb.
253

  

 Obdobně jako v případě první pozemkové reformy byla stanovena zásada, ţe za 

vykoupenou půdu poskytne stát náhradu. Výše měla být stanovena na základě průměrné 

obecné ceny za posledních deset let před výkupem nebo ve výši obecné ceny, byla-li 

tato vyšší neţ cena průměrná (ovšem v obou případech se sráţkou 20 % na pokrytí 

administrativních nákladů). Na provedení výkupu mělo být ze státního rozpočtu 

uvolněno aţ 150.000.000 Kčs, ze kterých měl Národní pozemkový fond vyplácet 

náhrady.
254

           

 Ačkoli zákon o nové pozemkové reformě ve svém textu vycházel ze zásady 

výkupu za náhradu, podrobnosti týkající se finančních otázek měla upravit vláda 

nařízením,
255

 k tomu však nikdy nedošlo a zemědělci byli v podstatě podvedeni. Půda, 

která byla předmětem výkupního řízení, přešla na stát, původní vlastníci de facto ztratili 
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 Srov. § 10, § 17 zákona 46/1948 Sb. 
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 Srov. § 13 zákona 46/1948 Sb. 
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 Srov. § 17 zákona 55/1947 Sb. 
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 Srov. § 14 zákona 46/1948 Sb. 
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 Srov. § 9 odst. 1 zákona 46/1948 Sb.  
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 Srov. §9 odst. 2 zákona 46/1948 Sb. 
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veškerá práva a ze svých usedlostí se museli vystěhovat, aniţ by se jim dostalo 

finančního odškodnění. Právě tento aspekt odlišoval novou pozemkovou reformu od té 

prvorepublikové a současně předznamenával sílící totalitní tendence.
256

  

 Pozemkový majetek, který stát získal na základě výkupního řízení a který si 

neponechal pro veřejné účely, měl být přidělen uchazečům za cenu rovnající se ceně 

výkupní ovšem beze sráţky 20 % a sníţené o 10 %.
257

 Kategorizace vhodných ţadatelů 

o příděl a poţadavky na ně kladené byly téměř shodné, jako při revizi pozemkové 

reformy.
258

 Přerozdělování půdy se realizovalo podle stejných zásad jako v předchozích 

etapách. Právním předpisem byla určena maximální moţná výměra, která se lišila dle 

zemědělské oblasti a bonity půdy, v průměru se výše přídělu pohybovala kolem  

5 hektarů. Rozhodujícím kritériem byla tzv. „soběstačnost“ zemědělské usedlosti, se 

kterou operoval jiţ zákon o revizi pozemkové reformy.
259

      

 Důsledky pro změnu skladby pozemkového vlastnictví na území 

Československé republiky byly obrovské. Soukromý statek a velkostatek přestaly 

prakticky existovat a většinovými pozemkovými vlastníky se stali malozemědělci. 

Celkový přínos státu plynoucí z uskutečnění nové pozemkové reformy představoval 

více neţ 2.100.000 hektarů půdy, z toho bylo přídělcům předáno do vlastnictví 65,8 % 

(zbylých 34 %, které tvořily zejména lesy, si ponechal stát).
260

   

 Poválečné období přineslo dalekosáhlé a radikální změny v pozemkovém 

vlastnictví na území Československé republiky, které odráţely změny v politickém 

vedení státu. Druhá agrární reforma svým způsobem mapuje cestu komunistické strany 

k moci a její „Únorové vítězství“, představuje počátek konce soukromého pozemkového 

vlastnictví.
261

 Ovšem ani po únorových událostech nebyl institut individuálního 

vlastnického práva k půdě fakticky odstraněn (jak to mu bylo například v Sovětském 

svazu), coţ potvrzovala i nová ústava přijatá 9. května 1948 jako ústavní zákon 
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150/1948 Sb.,
262

 ale postupným zaváděním nových institutů, které omezovaly jednotlivá 

oprávnění vlastníka, se podstata vlastnického práva nadále oslabovala.
263
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 Srov. §158, § 159 ústavního zákona 150/1948 Sb. 
263

 Dvořák, J.: K některým otázkám vývoje občanského práva; In: Příspěvky k vývoji právního řádu 

v Československu 1945 – 1990, Karolinum, Praha, 2002, str. 232 
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5. Pozemkové vlastnictví v  období socialismu  

Období socialismu v československých právních dějinách představuje temné 

období ve vývoji pozemkového práva, které zahrnuje časový úsek od 25. února 1948 do 

1. ledna 1990.
264

 Jedná se tedy téměř padesát let existence Československého státu, ve 

kterých úprava pozemkověprávních vztahů doznala značných změn ve prospěch 

zespolečenštění výrobních prostředků (nezastupitelným výrobním prostředkem je  

i v současné době právě půda),
265

 které se stalo dogmatem komunistické strany.
266

 

Během těchto desetiletí bylo v rámci budování socialismu a zejména ve „prospěch 

pracujícího lidu“ přijato velké mnoţství právních předpisů – od ústavních po prováděcí, 

které změnily dosavadní charakter československého právního řádu z demokraticko – 

republikánského na totalitní a federativní a výrazným způsobem zasáhly do většiny 

právních odvětví, soukromé právo nevyjímaje. Podstatnou proměnou prošla i úprava 

samotného institutu vlastnického práva, které ztratilo svůj univerzální charakter  

a formou umělého a účelového oddělování uţívacích práv i své výsostné postavení mezi 

věcnými právy. A ačkoli nedošlo k nacionalizaci zemědělské půdy,
267

 jak tomu bylo 

v Sovětském svazu a individuální pozemkové vlastnictví zůstalo zachováno, změnil se 

okruh oprávněných vlastníků, popřípadě uţivatelů v takovém rozsahu, ţe se  

o svobodném soukromém pozemkovém vlastnictví nedá ani uvaţovat.
268

   

 Další stránky této práce budou věnovány proměnám stávajících a vzniku nových 

právních institutů relevantních z pohledu pozemkového práva, které reflektují přijímání 

nové „socialistické“ legislativy, tak aby byly vystiţeny nejdůleţitější změny a jejich 

důsledky z pohledu následujícího vývoje pozemkověprávních vztahů. 

 

 

                                                           
264

 Takto bylo socialistické období vymezeno právní teorií i praxí a obdobně se odrazilo v textu 

restitučních právních předpisů, viz § 1 zákona 87/1991 sb.  
265

 Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. aktualizované a doplněné vydání, Eva Rozkotová, Praha, 

2007, str. 11 
266

 Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. aktualizované a doplněné vydání, Eva Rozkotová, Praha, 

2007, str. 48 
267

 Nacionalizace zemědělské půdy představuje zánik soukromého pozemkového vlastnictví a prohlášení 

půdy za všelidový statek – tedy její přechod do vlastnictví státu; základy této teorie obsahují práce K. 

Marxe, B. Engelse a později V. I. Lenina; blíţe k problematice nacionalizace půdy viz: Fábry, V., 

Drobník, J. Vlastnictví a uţívání půdy a pozemková správa, Academia, Praha, 1983, str. 27 – 44  
268

 Dvořák, J.: K některým otázkám vývoje občanského práva; In: Příspěvky k vývoji právního řádu 

v Československu 1945 – 1990, Karolinum, Praha, 2002, str. 232 
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5. 1. „Květnová  ústava“ a „střední  občanský zákoník“  

Počátek tohoto období splývá s revizí prvorepublikové agrární reformy  

a uskutečňováním nové pozemkové reformy, ve kterých se jiţ odráţela snaha 

komunistické strany přiblíţit se pozemkové politice Sovětského svazu, a to zejména 

prosazováním zásady: „Půda patří těm, kdo na ní pracují!“ a dalšími přímými  

i nepřímými dispozičními omezeními, která de facto upravila otázku soukromého 

pozemkového vlastnictví ještě před přijetím nové ústavy (podrobněji k této 

problematice viz podkapitoly 4. 2. Druhá etapa poválečné pozemkové reformy – revize 

pozemkové reformy a 4. 3. Třetí etapa poválečné pozemkové reformy – nová 

pozemková reforma).        

 Únorové dovršení mocenského zvratu urychlilo legislativní práce na nové 

ústavě, která byla Ústavodárným národním shromáţděním přijata dne 9. května 1948, 

jako ústavní zákon 150/1948 Sb. Ačkoli nová ústavní listina obsahovala některé 

principy parlamentní demokracie zakotvené v dosavadní Ústavě z roku 1920, nelze 

přehlédnout četné rysy limitované a socializující demokracie,
269

 coţ samo o sobě 

vyplývalo z označení Československa, jako lidové demokratické republiky směřující  

k nastolení socialismu.
270

 Kontinuita s dosavadním právním řádem byla řešena v rámci 

ustanovení závěrečných a přechodných. Od účinnosti ústavy pozbyly platnosti všechny 

právní předpisy odporující ústavě a zásadám lidově demokratického zřízení,
271

 ty ostatní 

musely být vykládány a aplikovány vţdy v souladu s ústavou a zásadami lidově 

demokratické republiky.
272

        

 Z pohledu pozemkového práva byla důleţitá kapitola osmá nazvaná 

„Hospodářské zřízení“, která představovala novum v československých ústavních 

dějinách. Ustanovení ekonomického charakteru byla do textu ústavní listiny včleněna 

po vzoru marxistického učení, kde výrobní poměry (hospodářské zřízení) představují 

„základnu“ společnosti, z které vychází „nadstavba“ jejíţ součástí je ústava a veškeré 

právo.
273

 „Květnová ústava“ definitivně opustila od univerzálnosti vlastnického práva  

a v návaznosti na existenci tří hospodářských sektorů – socialistického, malovýrobního 
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 Kuklík, J. a kol.: Vývoj československého práva 1945 – 1989, Linde, Praha, 2009, str. 117 
270

 Srov. Preambule a Článek I ústavního zákona 150/1948 Sb.  
271

 Srov. § 173 odst. 2 ústavního zákona 150/1948 Sb.  
272

 Srov. § 171 ústavního zákona 150/1948 Sb.  
273

 Grónský, J.: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa II., 1945 – 1960, 

Karolinum, Praha, 2005, str. 363, poznámka pod čarou č. 17 
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a soukromého, rozlišovala majetek národní, majetek lidových druţstev a soukromý 

majetek.
274

 Národní majetek mohl být pouze ve státním vlastnictví, popřípadě ve 

vlastnictví svazků lidové správy (komunální vlastnictví), ovšem moţnost komunálního 

vlastnictví se neslučovala se sovětským modelem jednotného státního vlastnictví  

a v následujících letech došlo k absolutní koncentraci majetku ústavou označeného za 

„národní“ v rukou státu (např. na základě zákona 279/1949 Sb. ze dne 19. prosince 

1949, o finančním hospodaření národních výborů, došlo k hospodářskému napojení 

národních výborů na státní rozpočet a tím pádem i k zániku byť okleštěné samosprávy 

na území Československa).
275

        

 Sektor malovýroby byl reprezentován lidovými druţstvy, která ústava 

vymezovala jako sdruţení pracujících k společné činnosti, jejichţ účelem bylo zvýšit 

ţivotní úroveň členů a ostatního pracujícího lidu.
276

 Zemědělské druţstevnictví má na 

území Československa dlouholetou tradici a jeho počátky jsou datovány od poloviny 

19. století (zrušením roboty po roce 1848 došlo k výrazným změnám ve vztahu rolníků 

s jejich půdou),
277

 ovšem komunistický reţim vyuţil těchto tradičních spolků pro účely 

kolektivizace venkova a přeměny zemědělské malovýroby na velkovýrobu.
278

 

Nástrojem pro uskutečnění kolektivizace rolnických hospodářství na území republiky se 

stal zákon 69/1949 Sb. z 23. února 1949, o jednotných zemědělských druţstvech. 

Jednotná zemědělská druţstva (dále JZD) byla označena za lidová druţstva ve smyslu 

ústavy a v zájmu zlidovění roztříštěné právní úpravy mělo dojít ke sjednocení 

dosavadních zemědělských druţstev.
279

 Skutečným cílem ovšem bylo provedení 

reformy zemědělského ţivota, coţ vyplývalo z široce a demonstrativně vymezeného 

předmětu činnosti nově zakládaných JZD.
280

 V kaţdé obci se zřizoval přípravný výbor 

nového JZD, který vypracoval seznam stávajících zemědělských druţstev, jejich členů  

a dále osob ochotných do nového JZD vstoupit,
281

 tyto informace se přeposílaly 
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 Srov. § 146 ústavního zákona 150/1948 Sb.  
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 Grónský, J.: Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa II., 1945 – 1960, 

Karolinum, Praha, 2005, str. 364, poznámka pod čarou č. 18 
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 Srov. § 157 ústavního zákona 150/1948 Sb.  
277

 Feierabend, L.: Zemědělské druţstevnictví v Československu do roku 1952, Stehlík, Volary, 2007,  

str. 23 a násl. 
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 Dvořák, T.: Druţstevní právo 3. vydání, C. H. Beck, Praha, 2006, str. 5 – 6  
279

 Srov. § 1 zákona 69/1949 Sb. a § 157 odst. 1 ústavního zákona 150/1948 Sb.  
280

 Srov. § 2 odst. 1 zákona 69/1949 Sb.  
281

 Srov. § 5 zákona 69/1949 Sb.  
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Ústřední radě druţstev
282

 ke schválení, poté následovalo zapsání nového JZD do 

soudního rejstříku druţstev. Okamţikem registrace nového JZD přestala všechna 

dosavadní druţstva v obci existovat, s výjimkou druţstev spotřebních, řemeslnických, 

ţivnostenských a bytových.
283

 Členové dosavadních druţstev se automaticky stávali 

členy nového JZD, zákon jim sice ponechal 14 denní lhůtu na oznámení ukončení svého 

členství, ale zároveň zmocňoval Ústřední radu druţstev, aby v případě veřejného zájmu 

určila rozsah druţstevních povinností pro vystoupivší členy.
284

 Kuriozitou je, ţe v roce 

1949 byla účast v druţstvech otevřena i pro větší pozemkové vlastníky, tj. 

v komunistické terminologii „vesnické boháče – kulaky“, ovšem jiţ od počátku byli 

omezeni v účasti na řízení a během následujících let se stali objektem násilí  

a vykonstruovaných procesů.
285

 Činnost JZD stejně jako sloţení jeho orgánů se řídila 

stanovami vydávanými Ústřední radou druţstev, které musely být přijaty valnou 

hromadou en bloc.
286

 Na konci ledna 1951 bylo v Československu 7.110 JZD a v rámci 

splňování kolektivizačních plánů vymezených ve vzorových stanovách byly odstraněny 

meze z více neţ milionu hektarů půdy, coţ představovalo více neţ 13 % veškeré orné 

půdy.
287

          

 Soukromé vlastnictví bylo ústavou zaručeno, ovšem za nedotknutelný byl 

označen jen osobní majetek občanů (mezi osobní majetek ústava řadila i rodinné domky 

a úspory nabyté prací).
288

 Vlastnictví podniků a pozemků bylo ústavou garantováno jen 

do explicitně stanovených mezí. U podniků byl rozhodujícím faktorem počet 

zaměstnanců (max. 50).
289

 Pro pozemky byla stanovena nejvyšší přípustná výměra půdy 

v soukromém vlastnictví jednotlivce, spoluvlastníků nebo společně hospodařící rodiny 

(max. 50 hektarů) a navíc pod podmínkou, ţe tyto osoby na půdě samy pracují.
290

  

 Přijetí „Květnové ústavy“ bylo impulsem pro zahájení rozsáhlé rekodifikace 

československého právního řádu (tradičně označované jako právnická dvouletka) tak, 
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 Ústřední rada druţstev byla zřízena zákonem 187/1948 Sb. a představovala společný nadřízený orgán 

všech druţstev  
283

 Srov. § 5, § 6 zákona 69/1949 Sb.  
284

 Srov. § 2 odst. 1, 2, § 7 odst. 2 zákona 69/1949 Sb. 
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 Blíţe k problematice persekuce kulaků viz Jech, K.: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy, 

Vyšehrad, Praha, 2008; Soukup, L.: Kolektivizace zemědělství v ČSR – právní a protiprávní povaha, In: 

Vývoj práva v Československu v letech 1945 – 1989, Karolinum, 2004, str. 457 – 470  
286

 Srov. § 9 zákona 69/1949 Sb.  
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 Feierabend, L.: Zemědělské druţstevnictví v Československu do roku 1952, Stehlík, Volary, 2007,  

str. 66 – 70  
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 Srov. § 158 odst. 2 ústavního zákona 150/1948 Sb. 
289

 Srov. § 158 odst. 1 ústavního zákona 150/1948 Sb. 
290

 Srov. § 159 ústavního zákona 150/1948 Sb. 
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aby odpovídal změněným politickým, sociálním a ekonomickým poměrům „lidově 

demokratického státu“ a současně se stal nástrojem budování socialismu.
291, 292

 Pro 

oblast pozemkového práva se nejdůleţitějším rekodifikačním počinem stal nepochybně 

nový občanský zákoník (právní teorií později označovaný jako „Střední občanský 

zákoník“), který plně respektoval a dále rozváděl ideologické zaměření osmé kapitoly 

„Květnové ústavy“.        

 Přijetím nového občanského zákoníku dne 25. října 1950, jako zákonu  

 141/1950 Sb., byla ukončena platnost obecného zákoníku občanského, který upravoval 

občanskoprávní vztahy téměř 150 let. Hlavním úkolem civilního kodexu bylo právně 

postihnout specifika ekonomických vztahů zaloţených na existenci sektoru 

socialistického, malovýrobního a soukromého (jak byly popsány výše) a napomoci tak 

socializaci vlastnických vztahů k výrobním prostředkům.
293

 Autoři kodexu se značně 

inspirovali sovětskou právní úpravou a po jejím vzoru bylo rozlišováno společenské 

socialistické vlastnictví, které mělo formu buď státního anebo druţstevního vlastnictví a 

individuální vlastnictví v podobě osobního a soukromého vlastnictví. Cíleně bylo 

rozbito tradiční pojetí vlastnického práva jako neomezeného právního panství a po 

sovětském (marxistickém) vzoru bylo uplatňováno pojetí vlastnictví jako práva 

jednotlivce nebo kolektivu pouţívat výrobní prostředky.
294

    

 Páteří nového občanského práva se stalo socialistické vlastnictví,
295

 které 

v marxistické ideologii představovalo hospodářskou základnu společnosti. Obdobně 

jako „Květnová ústava“ stanovil občanský zákoník zásadu, ţe výrobní prostředky 

v lidově demokratickém státě mohou být jen v socialistickém vlastnictví, tj. mohou být 

jen národním majetkem nebo majetkem lidových druţstev.
296

 Dále byla stanovena 

zásada nezcizitelnosti předmětů socialistického vlastnictví, se kterými bylo moţno 

disponovat jen v rámci obvyklého hospodaření nebo na základě zvláštního zákonného 
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 Kuklík, J. a kol.: Vývoj československého práva 1945 – 1989, Linde, Praha, 2009, str. 122 - 129 
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 Usneseními vlády ze dne 7. a 14. července 1948 bylo ministerstvu spravedlnosti uloţeno, aby 

nejpozději do 1. září 1950 vypracovalo a předloţilo ke schválení osnovy zákoníků v jeho působnosti; 

Blíţe viz Dvořák J.: K některým otázkám vývoje občanského práva; In: Příspěvky k vývoji právního řádu 

v Československu 1945 – 1990, Karolinum, Praha, 2002, str. 233 
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 Dvořák, J.: Vývoj občanského práva, In: Vývoj práva v Československu v letech 1945 – 1989, 

Karolinum, 2004, str. 474 
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 Srov. § 100 – 106 zákona 141/1950 Sb. 
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 Srov. rozhodnutí Ústavního soudu, III. ÚS 329/97, které se zabývá institutem socialistického 

vlastnictví a zvláštním postavením socialistických právnických osob 
296

 Srov. § 100, §101 zákona 141/1950 Sb. 
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zmocnění.
297

 Socialistickými vlastníky mohl být jen stát nebo lidová druţstva. Stát 

spravoval svůj majetek jednak přímo svými orgány (např. ministerstvy) nebo mohl část 

svého majetku svěřit národním a komunálním podnikům nebo jiným socialistickým 

právnickým osobám.
298, 299

        

 Osobní vlastnictví upravoval nový občanský zákoník velmi rámcově, kdyţ 

pouze zaručoval, nedotknutelnost osobního majetku, kterým se rozuměly předměty 

domácí a osobní spotřeby, rodinné domky a úspory nezbytné pro práci.
300

 Ještě 

úspornější pak byla úprava vlastnictví soukromého, které se mělo řídit úpravou 

socialistického a osobního vlastnictví, pokud zvláštní předpis nestanovil jinak.
301

  

 Pozemkové vlastnictví, bylo v souladu s dikcí „Květnové ústavy“ ovládáno 

zásadou: „Půda patří těm, kdo na ní pracují!“
302

 Z politicko ekonomických důvodů 

vyjádřených v agrární politice komunistické strany stejně jako v důsledku vlivu 

sovětské právní kultury se začaly vyzdvihovat specifika půdy jako objektu 

občanskoprávních vztahů. Ideologicky se zvláštnost pozemkověprávních vztahů 

vysvětlovala marxistickým chápáním půdy jako všeobecného pracovního prostředku, 

který není zboţím, protoţe aby jím byla, musela by být produktem vyrobeným na 

prodej. Z těchto důvodů se na tyto vztahy nedaly pouţít obecné instituty občanského 

práva jako vlastnictví nebo nájem, namísto nich vznikl sice propracovaný, ale 

těţkopádný systém uţívacích vztahů k půdě, který měl urychlit proces 

zespolečenšťování zemědělské a lesní půdy (k problematice uţívacích vztahů k půdě viz 

kapitolu 6. Stručně k institutu uţívacích práv k půdě v období socialismu).
303

 Institut 

soukromého pozemkového vlastnictví zůstal v československém právním prostředí 

zachován, avšak jeho výkon byl omezován (často spíše znemoţňován) celou řadou 

právních předpisů. Významné dispoziční omezení přinesl zákon 65/1951 Sb. ze dne  

11. července 1951, o převodech nemovitostí a pronájmu zemědělské a lesní půdy, který 
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 Srov. § 104 zákona 141/1950 Sb.  
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 Srov. § 103 odst. 1 zákona 141/1950 
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 Za socialistickou právnickou osobu byly povaţovány např. národní a komunální podniky jako správci 

národního a jako takoví poţívali zvláštní ochrany, tato disproporce reflektovala změny 

v občanskoprávních vztazích, ke kterým došlo po roce 1948, Srov. § 103 odst. 1, 21 zákona 141/1950 Sb., 

§ 154 ústavního zákona 150/1948 Sb.,  
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 Srov. § 105 zákona 141/1950 Sb. 
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 Srov. § 106 zákona 141/1950 Sb.  
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 Srov. § 110 zákona 141/1950 Sb. 
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 Dvořák, J.: Vývoj občanského práva, In: Vývoj práva v Československu v letech 1945 – 1989, 

Karolinum, 2004, str. 479 
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podmínil dispozici s nemovitým majetkem souhlasem okresních národních výborů.
304

 

Souhlasu nebylo potřeba, pokud se daná nemovitost převáděla do socialistického 

vlastnictví nebo se pronajímala socialistické právnické osobě.
305

 Velké mnoţství 

dispozičních omezení pramenilo z předpisů o zemědělském druţstevnictví  

a o zajišťování zemědělské a lesní výroby, jejichţ cílem byla realizace marxistických 

ekonomických teorií, významnou právní normou z této oblasti představuje zákon 

49/1959 Sb. ze dne 9. července 1959, o jednotných zemědělských druţstvech, který 

poprvé formuloval tzv. právo druţstevního uţívání pozemků (blíţe viz podkapitola  

6. 2. Uţívací práva k půdě v soukromém vlastnictví).
306

 Ideologické vyzdvihování 

specifik pozemkového vlastnictví mělo i svá pozitiva, jednak vedlo k oddělení 

pozemkového práva jako samostatného právního odvětví a jednak otevřelo otázku 

ochrany půdy jakoţto sloţky ţivotního prostředí.
307

 Priority environmentální politiky 

byly vytyčeny na XI. sjezdu KSČ uskutečněném v červnu 1958 a týkaly se zejména 

hospodaření s půdou. Překvapivě se jednalo o komplexní přístup, který povaţoval půdu 

za zdroj vyţadující ochranu nejen z hlediska zachování její kvantity, ale také kvality, 

pokládalo se za nezbytné odstraňovat škodlivé účinky průmyslové výroby na 

zemědělskou a lesní půdu.
308

 Normativně byla ochrana zemědělské půdy provedena 

zákonem 48/1959 Sb. ze dne 9. Července 1959, o ochraně zemědělského půdního 

fondu, který vymezoval půdní fond jako soubor pozemků zemědělsky 

obhospodařovaných i těch, které byly určené k zemědělské činnosti, ale dočasně 

obdělávány nebyly
309

 a stanovil pravidla ochrany zemědělské půdy při průmyslových  

a jiných činnostech.
310

 Ochrana lesní půdy byla provedena zákonem ze dne  

17. listopadu 1960 č. 166/1960 Sb., o lesích a lesním hospodářství, který nahradil lesní 

zákon rakouský z roku 1852. Obdobně jako zákon 48/1959 Sb. i lesní zákon vymezoval, 

obsah lesního fondu a jeho kvantitativní a kvalitativní ochranu,
311

 nadto obsahoval 

ustanovení upravující práva a povinnosti vlastníků lesních pozemků při uţívání lesního 
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fondu,
312

 lesní hospodářské plánování
313

 a v neposlední řadě hospodaření v lesích 

způsobem zajišťujícím jejich obnovu.
314

     

 Prolomení univerzálnosti vlastnického práva představovalo zásadní změnu, 

kterou „střední občanský zákoník“ vnesl do československého právního řádu, ale 

rozhodně ne jedinou relevantní z pohledu pozemkověprávních vztahů.   

 Nově byla definována nemovitost, za kterou se od účinnosti nového občanského 

zákoníku povaţoval nejen pozemek,
315

 ale také stavba, pokud nebyla jen dočasného 

charakteru.
316

 Dalším významným novem bylo prolomení římskoprávní zásady 

superficies solo cedit, kterou zavedl jiţ obecný zákoník občanský,
317

 tudíţ ode dne 

účinnosti nového občanského zákoníku (od 1. ledna 1951) pro území celého 

Československa platilo, ţe stavba není součástí pozemku, na kterém stojí.
318

 Opuštění 

této klasické zásady bylo politicky zdůvodňováno ochranou socialistického vlastnictví 

při kolektivizaci venkova, jelikoţ při zakládání JZD zůstávalo vlastnické právo 

zachováno jeho jednotlivým členům a pokud by došlo k vystavení stavby při činnosti 

JZD, vlastnické právo k takové stavbě by náleţelo majiteli pozemku, coţ by vedlo 

k neţádoucímu rozšiřování soukromého vlastnictví.
319

 Ačkoli byla umoţněna 

diferenciace vlastníků pozemku a stavby na něm stojící, bylo zachováno právo stavby, 

které umoţňovalo zřídit stavbu na cizím pozemku a bylo tak umoţněno, aby vlastníkem 

stavby byla osoba rozdílná od vlastníka pozemku.
320

    

 Mimořádně významným a v následujících letech velmi kritizovaným zásahem 

do ustáleného a bezproblémově fungujícího systému obecného zákoníku občanského 

byla nová úprava nabývání vlastnického práva k nemovitostem. Zatímco dle úpravy 

obsaţené v obecném zákoníku občanském se k nabytí vlastnického práva 

k nemovitostem poţadoval vedle právního titulu (např. smlouvy kupní, darovací, 

směnné,…) i modus, tj. provedení zápisu v pozemkových knihách (intabulace) nebo 
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 Srov. § 26 zákona 141/1950 Sb.  
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 Srov. §25 zákona 141/1950 Sb.  
319
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uloţení listiny u soudu,
321

 „Střední občanský zákoník“ od těchto poţadavků upustil. 

Vlastnické právo k věcem individuálně určeným (movitým i nemovitým) se tak 

převádělo jiţ samotnou smlouvou a zápis do pozemkové knihy ztratil svůj konstitutivní 

charakter.
322

 Důsledkem opuštění principu intabulace, bylo nepochybně oslabení právní 

jistoty a otřesení stability právních vztahů k nemovitostem, coţ mimo jiné dokazuje 

velmi početná novodobá judikatura soudů všech instancí – Ústavní soud nevyjímaje,
323

 

řešící vlastnické spory, jejichţ příčiny spočívají právě v opuštění intabulačního 

principu. Zajímavým rozsudkem týkající se této problematiky je rozhodnutí Krajského 

soudu v Praze, 15 Co 410/93 ze dne 9. prosince 1993, který řešil, zda došlo k nabytí 

vlastnického práva k nemovitosti na základě smlouvy uzavřené v době účinnosti 

obecného zákoníku občanského (zaloţeného na principu intabulace), pokud ke smlouvě 

jako titulu nepřistoupil modus, tedy vklad do pozemkové knihy, ale do doby účinnosti 

nového občanského zákoníku předmětná smlouva nezanikla a podle nové úpravy, byla 

smlouva sama způsobilá přivodit změnu v osobě vlastníka. Krajský soud nakonec 

rozhodl takto: „Nedošlo-li k nabytí vlastnictví k nemovitosti na základě trhové smlouvy, 

uzavřené ještě za účinnosti obecného zákoníku občanského z roku 1811, a to pro 

nedostatek intabulace uvedené smlouvy do pozemkové knihy, potom byla-li tato smlouva 

platně uzavřena a nedošlo-li k jinému právnímu úkonu, který by ji rušil nebo měnil, 

došlo podle ní po účinnosti následujícího občanského zákoníku (zákona č. 141/1950 

Sb.) k nabytí vlastnictví k nemovitosti již i bez zápisu do pozemkové knihy.“  

 Ačkoli se můţe zdát, ţe upuštění od intabulačního principu přispělo 

k zjednodušení dispozic s nemovitým majetkem, platilo to jen ve vztahu 

k socialistickým právnickým osobám nebo státu. Dispozice s majetkem osobním  

a soukromým podléhaly jiným administrativním omezením (jisté výjimky se aplikovaly 

v případech, kdy nabyvatelem původně nesocialistického majetku byl stát nebo 

socialistická právnická osoba).
324

 Vedle jiţ výše zmiňovaného souhlasu okresních 

národních výborů, který byl nutný pro platnost smlouvy o převodu nemovitého majetku 

podle zákona 65/1951 Sb., byla zákonem 26/1957 Sb. ze dne 18. dubna 1957,  
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o notářských poplatcích zavedena tzv. registrační poplatková povinnost, která 

podmiňovala platnost smluvních ujednání týkajících se převodů nemovitostí registrací  

u státního notářství.
325

          

 Povaha i obsah „Středního občanského zákoníku“ byly poplatné revolučnímu 

programu komunistické strany. Nový občanský kodex měl narušit tradiční civilistickou 

konstrukci s jejími principy a instituty vycházejícími z podmínek burţoazní společnosti 

a nahradit je novými lidově demokratickými.
326

 Přestoţe jako koncepční předloha 

prvního československého občanského
327

 zákoníku slouţil jeho tvůrcům ruský 

občanský zákoník z roku 1922 a principy sovětské ústavy z roku 1936, zachoval si 

zejména ve srovnání s dalším československým zákoníkem (40/1964 Sb.), alespoň 

zdánlivě některé rysy civilního kodexu ve smyslu kontinentální tradice (smluvní typy, 

tradiční instituty obligací). 

5. 2. „Socialistická  ústava“  a občanský  zákoník  z roku 1964 

S odkazem na megalomanské teorie prezentované na XXI. a XXII. sjezdu 

Komunistické strany sovětského svazu
328

 o všelidovém státě, o formách a tempech 

přechodu od kapitalismu ke komunismu, došlo stranické vedení KSČ k tvrzení, ţe 

v Československu jiţ byly vybudovány základy socialismu a společnost vstupuje do 

další etapy – vyspělé socialistické společnosti. Na základě těchto prohlášení stranické 

politbyro rozhodlo o nutnosti vypracování nové ústavy odpovídající poţadavkům 

rozvinuté socialistické demokracie.
329

 Legislativní práce na nové ústavní listině 

započaly ustanovením odborné komise pro řízení tzv. „všelidové diskuse“, která 

probíhala v květnu a červnu 1960. Konečný text nové ústavy byl schválen na celostátní 

konferenci KSČ konané ve dnech 5 – 7. července 1960 a krátce nato jednomyslně přijat 

Národním shromáţděním jako ústavní zákon 100/1960 Sb. ze dne 11. července 1960, 

Ústava Československé socialistické republiky.
330
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 Z juristického hlediska byla nová ústava nesporně pod úrovní „Květnové 

ústavy“, její text byl předimenzován ideologickými floskulemi a pro svou dobu 

typickou právnickou a politickou „novořečí“ umoţňující značnou svévoli ve výkladu  

i aplikaci, coţ spolu s otevřeným třídním pojetím, odmítáním klasických zásad 

novodobého konstitucionalismu (zejména tradičního pojetí lidských a občanských práv, 

dělby moci a politické plurality) jen potvrzovalo etablování totalitního reţimu 

v Československu.
331

        

 Z pohledu pozemkového práva relevantní byla zejména hlava první Ústavy 

nazvaná „Společenské zřízení“, čímţ byla rozuměna třídní (sociální) struktura 

společnosti, politický systém (politická organizace) a hospodářská soustava včetně 

zásad státní politiky.
332

 V souladu s marxistickými ekonomickými teoriemi prohlásila 

Ústava výrobní prostředky v socialistické hospodářské soustavě za zespolečenštěné  

a národní hospodářství za plánovitě řízené.
333

 Zespolečenštění výrobních prostředků 

souviselo s institutem socialistického společenského vlastnictví, které mělo dvě 

základní formy – státní, „patřící všemu lidu“ (národní majetek)
334

 a druţstevní (majetek 

lidových druţstev).
335

 Jelikoţ v Československu nedošlo k nacionalizaci zemědělské 

půdy, jak tomu bylo v Sovětském svazu, a samotným vstupem rolníků do JZD 

nedocházelo k převodu jejich pozemkového majetku na druţstvo, mluvila Ústava  

o této půdě jako o „sdruţené k společnému druţstevnímu hospodaření“ a její uţívání 

vymezovala jako „společenské uţívání“.
336

 Obdobně jako v „Květnové ústavě“ byla 

zaručena nedotknutelnost osobního vlastnictví, které bylo moţné pouze ke spotřebním 

předmětům (předmětům osobní a domácí potřeby), rodinným domkům a úsporám 

nabytým prací.
337

 Podstatnou změnou oproti Ústavě 9. Května bylo pojetí soukromého 

vlastnictví (tedy individuálního vlastnictví občanů, přesahující vymezení vlastnictví 

osobního), o kterém se Ústava eufemisticky zmiňovala jen jako o „drobném soukromém 

hospodářství“ přípustném v „socialistické hospodářské soustavě.
338, 339
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 Budování socialistické společnosti, jejíţ principy byly zakotveny v nově přijaté 

ústavní listině, vyţadovalo zásadní změny v celém právním systému, výjimku netvořilo 

ani právo občanské (včetně mnoha institutů práva pozemkového), jehoţ dosavadní 

úprava v občanském zákoníku z roku 1950 nebyla sice předmětem negativního 

hodnocení právní praxe, ale politické poměry vyţadovaly výrazný odklon od právní 

úpravy nesoucí v sobě některé „burţoazní“ prvky neslučitelné s novým pojetím práva 

v socialistické společnosti.
340

 Legislativní práce na novém občanském zákoníku byly 

započaty na základě usnesení ÚV KSČ z 8. prosince 1960, tedy několik měsíců po 

vydání Ústavy 1960. Připravovaný civilní kodex měl původně vycházet z koncepce 

„Středního občanského zákoníku“, avšak jiţ v samotném zadání, které vzešlo  

z nejvyšších kruhů politické garnitury, bylo zdůrazněno, ţe nová kodifikace musí 

odráţet progresivní vývoj rozvinuté socialistické společnosti, deklarovaný samotnou 

ústavní listinou.
341

 V zájmu zlidovění občanského práva a jeho přiblíţení kaţdodennímu 

ţivotu občanů socialistické společnosti, bylo stanoveno, ţe je nutné zaměřit úpravu 

občanského zákoníku na vztahy, do nichţ vstupují občané při uspokojování svých 

osobních hmotných potřeb. V souladu s touto premisou bylo rozhodnuto, ţe do 

občanského zákoníku nepatří úprava vztahů mezi socialistickými organizacemi 

navzájem. Toto politické zadání vyústilo k rozmělnění civilní kodifikace do tří 

samostatných zákoníků, a to občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.), 

hospodářského zákoníku (zákon č. 109/1964 Sb.) a zákoníku mezinárodního obchodu 

(zákon č. 101/1963 Sb.).
342

        

 Nový občanský zákoník byl Národním shromáţděním přijat dne 26. února 1964 

jako zákon č. 40/1964 Sb. Bylo jiţ uvedeno, ţe předmět občanského zákoníku byl 

omezen jen na majetkové a osobní vztahy, které vznikaly v oblasti uspokojování 

osobních potřeb a jejichţ subjekty byly pouze tehdejší organizace (v dnešní terminologii 
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právnické osoby) a občané nebo občané navzájem.
343

 Této koncepci odpovídala  

i systematika zákona. Občanský kodex byl uvozen preambulí, základními zásadami 

občanskoprávních vztahů,
344

 dále následovala obecná část, osobní vlastnictví, osobní 

uţívaní bytů a pozemků, sluţby, odpovědnost za škodu a za neoprávněný majetkový 

prospěch, dědění osobního vlastnictví a závěrečná část, v jejímţ závěru bylo upraveno 

celé soukromé vlastnictví.
345

 Některé tradiční instituty občanského práva jako např. 

drţba, vydrţení, smluvní zástavní právo, sousedské právo, atd., nebyly novým civilním 

kodexem upraveny vůbec. Neexistence potřebné občanskoprávní úpravy byla 

vysvětlována často velmi kuriózně (např. sousedské právo nebylo nutné upravovat, 

jelikoţ v socialistické společnosti by k takovým sporům nemělo docházet)
346

 a byla 

předmětem kritiky právní praxe. Částečnou nápravu přinesla aţ rozsáhlá novela 

občanského zákoníku provedená zákonem ze dne 9. listopadu 1982 č. 131/1982 Sb., 

kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy, 

která do textu občanského zákoníku navrátila většinu stěţejních institutů.
347

 

 Různorodost vlastnických forem, která byla do československého právního řádu 

vnesena účinností „Středního občanského zákoníku“, byla zachována a dále rozvinuta  

i po přijetí nového občanského a hospodářského zákoníku. Institutu vlastnického práva 

byla věnována celá druhá část nového civilního kodexu, coţ potvrzovalo jeho klíčový 

význam v rámci socialistického právního řádu.
348

     

 Privilegovaným typem vlastnictví bylo společenské socialistické vlastnictví, 

které mělo dle Ústavy 1960 dvě základní formy státní vlastnictví a druţstevní 

vlastnictví.
349

 Právní úprava tohoto „kolektivního“ typu vlastnického práva byla 

                                                           
343

 Srov. § 1 zákona 40/1964 Sb. (v původním znění) 
344

 Zásady občanskoprávních vztahů obsaţené v článcích I. – VIII. zákona 40/1964 Sb. (v původním 

znění) umoţňovaly ideologicky zkreslenou interpretaci a aplikaci jednotlivých ustanovení občanského 

zákoníku; Blíţe srov. Dvořák, J.: Vývoj občanského práva, In: Vývoj práva v Československu v letech 

1945 – 1989, Karolinum, 2004, str. 482 
345

 Z uvedených názvů jednotlivých částí nového civilního kodexu je zřejmé zavedení nového juristického 

pojmosloví. Tento necitelný zásah do právní kultury byl odůvodňován potřebou zlidovění občanského 

práva. Blíţe srov. Bělovský, P.: Občanské právo, In: Komunistické právo v Československu – Kapitoly z 

dějin bezpráví, Masarykova Univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno, 2009, str. 437 
346

 Dvořák, J.: Vývoj občanského práva, In: Vývoj práva v Československu v letech 1945 – 1989, 

Karolinum, 2004, str. 485 
347

 Bělovský, P.: Občanské právo, In: Komunistické právo v Československu – Kapitoly z dějin bezpráví, 

Masarykova Univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno, 2009, str. 439 
348

 Bělovský, P.: Občanské právo, In: Komunistické právo v Československu – Kapitoly z dějin bezpráví, 

Masarykova Univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno, 2009, str. 442 
349

 Srov. Čl. 8 odst. 1 ústavního zákona 100/1960 Sb.  
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obsaţena zejména v hospodářském zákoníku
350

 a velmi sporadicky v zákoníku 

občanském,
351

 coţ je důsledek záměru přesunout veškerou úpravu hospodaření 

s národním majetkem mimo občanský zákoník. Hospodářský zákoník rozlišoval tři 

formy společenského socialistického vlastnictví, jednalo se o státní vlastnictví, 

druţstevní vlastnictví a vlastnictví společenských a jiných socialistických organizací.
352

 

Ačkoli hospodářský zákoník stanovoval, ţe státní socialistické vlastnictví bylo 

vlastnictvím všeho lidu, jeho skutečným a jediným vlastníkem byl stát.
353

 Jednotlivé 

části národního majetku (který byl předmětem státního socialistického vlastnictví) byly 

svěřovány do správy státních organizací,
354

 které byly oprávněny ke všem úkonům 

běţného nakládání, kam ovšem nespadalo zcizení svěřené půdy.
355

 Důsledkem této 

právní úpravy byla ochrana státního vlastnictví jakoţto privilegované formy 

socialistického vlastnictví. Omezení převoditelnosti nemělo v československém 

právním řádu povahu absolutní, ale bylo obecnou zásadou, která platila, pokud zvláštní 

předpis nestanovil jinak. V oblasti pozemkového práva byl tento postulát označován za 

výjimky ze zásady nezcizitelnosti státní půdy, která byla ideologickým základem 

socialistického pozemkového vlastnictví.
356

 Z těchto důvodů musely být jednotlivé 

způsoby převodů národního majetku, tedy i státní půdy, v právních normách explicitně 

vymezeny.
           

 
Pro převody národního majetku do vlastnictví jiné státní organizace měla být 

pouţita ustanovení hospodářského zákoníku, která se týkala závazkových vztahů mezi 

státními organizacemi,
357

 pro převody věcí určených pro osobní spotřebu, ke kterým 

docházelo při prodeji v obchodě a při poskytování jiných sluţeb socialistickými 

organizacemi, do vlastnictví občanů pak občanský zákoník.
358

 Všechny ostatní převody 

věcí z národního majetku byly moţné, jen pokud to umoţňovaly prováděcí  

předpisy.
359, 360

          

 Další formu společenského státního vlastnictví představovalo vlastnictví 

                                                           
350

 Srov. § 8 – 13 zákona 109/1964 Sb. (v původním znění) 
351

 Srov. § 123 – 124 zákona 40/1964 Sb. (v původním znění)  
352

 Srov. § 8 odst. 2 zákona 109/1964 Sb. (v původním znění) 
353

 Srov. § 63 zákona 109/1964 Sb. (v původním znění) 
354

 Srov. § 64 zákona 109/1964 Sb. (v původním znění) 
355

 Srov. § 65 a násl. Zákona 109/1964 Sb. (v původním znění)  
356

 Kolesár, J.: Československé pozemkové právo, Panorama, Praha, 1987, str. 75 
357

 Srov. § 69 odst. 1 zákona 109/1964 Sb. (v původním znění)  
358

 Srov. §69 odst. 2 zákona 109/1964 Sb. (v původním znění) 
359

 Srov. §69 odst. 3, § 347 zákona 109/1964 Sb. (v původním znění) 
360

 Srov. § 18 odst. 3 vyhlášky 90/1984Sb., o správě národního majetku 
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druţstevní, jehoţ předmětem byl majetek zemědělských lidových druţstev, popř. jejich 

vyšších organizací, nikoli tedy majetek jejich členů, kterým zůstalo formálně zachováno 

individuální vlastnické právo, byť se značnými dispozičními omezeními (viz následující 

text).
361

 Typologii jednotlivých forem privilegovaného společenského socialistického 

vlastnictví uzavíralo vlastnictví společenských organizací,
362

 které se pozemkového 

vlastnictví dotýkalo jen okrajově, jelikoţ tyto organizace mohly vlastnit výrobní 

prostředky (tedy i půdu) jen pokud je nezbytně potřebovaly ke své činnosti.
363

 

Dispoziční oprávnění druţstevních organizací byla rovněţ předmětem právní regulace. 

Podle ustanovení hospodářského zákoníku mohlo druţstvo svůj majetek převádět jen 

k plnění svých úkolů, nebo pokud to vyţadoval důleţitý společenský záměr, to 

neplatilo, pokud se jednalo o majetek přebytečný nebo neupotřebitelný (coţ nelze 

aplikovat na půdu jako výrobní prostředek),
364

 další omezení týkající se nakládání 

s majetkem zemědělských druţstev byla obsaţena ve specifických ustanoveních tzv. 

zemědělsko – druţstevního práva.
365

 Obdobná omezení však hospodářský zákoník 

nestanovoval pro hospodaření společenských organizací, socialistická právní teorie  

i praxe však i na tyto případy aplikovala per analogiam úpravu týkající hospodaření 

druţstevních organizací.
366

          

 Společným rysem výše uvedených forem společenského socialistického 

vlastnictví byl jejich kolektivní charakter. Vedle nich rozlišovala právní teorie 

individuální formy socialistického vlastnictví a to osobní vlastnictví – ústavou zaručené 

a vlastnictví soukromé – ústavou téměř nezmíněné.
367

 Institut osobního vlastnictví nebyl 

z pohledu pozemkového práva relevantní, jelikoţ půda nepatřila mezi předměty osobní 

a domácí potřeby, netvořila celek s rodinnými domky,
368

 ani nebyla úsporami nabytými 

                                                           
361

 Srov. § 94, 95 zákona 109/1964 Sb. (v původním znění), Čl. 8 odst. 3 ústavního zákona 100/1960 Sb.  
362

 Společenské organizace vymezoval hospodářský zákoník jako organizace působící zejména v oblasti 

politické, kulturní a sociální, které přispívají svou činností k rozvoji socialistických společenských 

vztahů, byly jimi např. Revoluční odborové hnutí, Svaz druţstevních rolníků, atd.; Srov. §97 zákona 

109/1964 Sb. (v původním znění) 
363

 Srov. § 98 zákona 109/1964 Sb. (v původním znění) 
364

 Srov. § 96 zákona 109/1964 Sb. (v původním znění); Fábry, V., Drobník, J. Vlastnictví a uţívání půdy 

a pozemková správa, Academia, Praha, 1983, str. 149 poznámka pod čarou č. 6 
365

 Srov. např. zákon ze dne 13. listopadu č. 122/1975 Sb., o zemědělském druţstevnictví 
366

 Kolesár, J.: Československé pozemkové právo, Panorama, Praha, 1987, str. 79 – 80; § 300 zákona 

109/1964 Sb. (v původním znění); 
367

 Srov. Čl. 8 – 10 ústavního zákona 100/1960 Sb. 
368

 Nový občanský zákoník obdobně jako jeho předchůdce rozlišoval věci na movité a nemovité, které 

tvořily pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem, které tudíţ byly samostatnou věcí nikoli 

součástí pozemku; Srov. § 119 zákona 40/1964 Sb. 
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prací.
369

 Pozemkové vlastnictví jiné neţ kolektivní muselo být vlastnictvím soukromým, 

které bylo komunistickými ideology povaţováno za burţoazní přeţitek, jenţ měl být 

následujícím vývojem v zájmu zespolečenštění výrobních prostředků překonán jeho 

transformací ve vlastnictví socialistické.
370

 Institut soukromého vlastnictví nebyl 

upraven spolu s ostatními formami vlastnictví ve druhé části občanského zákoníku, ale 

byl doslova skryt aţ do závěrečných ustanovení kodexu.
371

 Úprava soukromého 

vlastnictví byla zaloţena na subsidiární a přiměřené aplikaci ustanovení občanského 

zákoníku upravující osobní vlastnictví, které reprezentovalo privilegovanější formu 

individuálního vlastnického práva.
372

 Explicitně pak občanský zákoník i této formě 

vlastnického práva zaručoval ochranu před neoprávněnými zásahy, smluvní 

převoditelnost a moţnost dědění.
373

 Na rozdíl od „Středního občanského zákoníku“, 

který reflektoval specifika půdy jakoţto předmětu právních vztahů a stanovil zásadu, ţe 

občanský zákoník se na pozemkověprávní pouţije jen subsidiárně,
374

 nový občanský 

kodex téměř nerozlišoval mezi jednotlivými předměty občanskoprávních vztahů.
375

 

Výjimku představovala ustanovení omezující převoditelnost nezastavěných stavebních 

pozemků, které mohli jejich majitelé převádět jen na stát nebo socialistickou organizaci 

k tomu oprávněnou, popř. je mohli darovat příbuzným v linii přímé nebo  

sourozenci.
376, 377

 Dále bylo stanoveno, ţe k převodu budovy (v soukromém vlastnictví) 

a nájmu zemědělského nebo lesního pozemku byl nutný souhlas okresního národního 

výboru.
378

 Platnost smlouvy o převodu nemovitosti byla navíc podmíněna registrací 

státním notářstvím, dle hlavy třetí zákona 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení 

                                                           
369

 Srov. Čl. 10 odst. 1 ústavního zákona 100/1960 Sb.; § 123 – 151 zákona 40/1964 Sb. (v původním 

znění) 
370

 Fábry, V., Drobník, J. Vlastnictví a uţívání půdy a pozemková správa, Academia, Praha, 1983,  

str. 154  
371

 Srov. Část osmá – závěrečná ustanovení, hlava první – úprava jiných občanskoprávních vztahů, § 489 

a násl. zákona 40/1964 Sb. (v původním znění)  
372

 Fábry, V., Drobník, J. Vlastnictví a uţívání půdy a pozemková správa, Academia, Praha, 1983, str. 

165 – 166  
373

 Srov. § 489, § 490 odst. 1, 3 zákona 40/1964 Sb. (v původním znění) 
374

 Srov. § 110 zákona 141/1950 Sb. 
375

 Fábry, V., Drobník, J. Vlastnictví a uţívání půdy a pozemková správa, Academia, Praha, 1983,  

str. 165;  
376

 Srov. § 490 odst. 2 zákona 40/1964 Sb. (v původním znění) 
377

 Společenská praxe si s tímto omezením smluvní volnosti poradila po svém. Pokud zákon zakazoval 

převod pozemku nezastavěného, šlo převádět pozemky zastavěné. Zákon však nevymezoval okamţik, od 

kterého je pozemek zastavěným, notářská praxe postupně dospěla k závěru, ţe za zastavěný pozemek lze 

povaţovat takový, na němţ je vybudovaná stavba alespoň do výše jednoho metru nad úrovní okolního 

terénu. Blíţe: Dvořák, J.: Vývoj občanského práva, In: Vývoj práva v Československu v letech 1945 – 

1989, Karolinum, 2004, str. 483 – 484  
378

 Srov. § 490 odst. 2 zákona 40/1964 Sb. (v původním znění) 



71 

 

před státním notářstvím (notářský řád). Na základě platné smlouvy došlo k převodu 

vlastnického práva k dané nemovitosti.
379

 Zápisy do pozemkové knihy měly pouze 

deklaratorní charakter a navíc byly pouze fakultativní povahy, coţ vedlo k nesouladu 

mezi zapsaným a skutečným stavem právních vztahů k nemovitostem.
380

 Institut 

pozemkových knih byl definitivně zrušen zákonem 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, 

který zaváděl tzv. jednotnou evidenci nemovitostí, která měla v prvé řadě zajistit 

podklady pro plánování národního hospodářství a z pohledu sepisování právních listin  

o nemovitostech byla jen nezávazným podkladem.
381

 Předmětem evidence byly veškeré 

nemovitosti s uvedením druhu pozemků, výměry a vlastnických či uţívacích vztahů 

k nim.
382

 Vedením nového evidenčního systému byly pověřeny k tomu zřízené orgány 

Ústřední správy geodézie a kartografie.
383

 V takovéto podobě existovala evidence 

nemovitostí na našem území aţ do účinnosti zákona 344/1992 Sb., o katastru 

nemovitostí České republiky (katastrální zákon), který plní úlohu jak dřívější 

pozemkové knihy, tak i dřívějšího katastru a obsahuje nejen soupis nemovitostí (včetně 

geometrického a polohového určení), ale i vlastnické a jiné právní vztahy k evidovaným 

nemovitostem.
384, 385

          

 Jakkoli věnoval občanský zákoník z roku 1964 široký prostor typologii 

vlastnického práva, cílem komunistické ideologie bylo nahradit tento tradiční institut 

jinými substituty, těmi byly zejména různé variace uţívacích práv, které měly postupně 

nahradit nejen vlastnické právo, ale také ostatní věcná práva včetně věcných práv  

k věcem cizím (blíţe viz kapitola 6. Stručně k institutu uţívacích práv k půdě v období 

socialismu).
386

 

 

 

                                                           
379

 Srov. § 134 odst. 2 zákona 40/1964 Sb. (v původním znění) 
380

 Šešina, M.: Postupný zánik pozemkové knihy a jeho důsledky pro dnešek; In: Ad notam, 4/2004,  

str. 95 
381

 Srov. § 1, 6 zákona 22/1964 Sb. 
382

 Srov. § 2 odst. 1 zákona 22/1964 Sb.  
383

 Srov. § 3 zákona 22/1964 Sb. 
384

 Srov. § 1 zákona 344/1992 Sb.  
385

 Blíţe k institutům pozemkových knih a katastrů viz např. Baudyš, P.: Beckovy příručky pro právní 

praxi – Katastr a nemovitosti, druhé vydání, C. H. Beck, Praha, 2010, str. 1 – 2  
386

 Bělovský, P.: Občanské právo, In: Komunistické právo v Československu – Kapitoly z dějin bezpráví, 

Masarykova Univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno, 2009, str. 460 
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6. Stručně k  institutu užívacích práv k  půdě v  období social ismu 

Uţívací práva k půdě představují tradiční právními instituty, na jejichţ základě 

osoba odlišná od vlastníka uţívá a drţí pozemek jako věc v právním smyslu. Do roku 

1948 byl nejčastějším uţívacím titulem k půdě nájem nebo také pacht,
387

 zaloţený 

nejčastěji smlouvou, tedy svobodným projevem vůle vlastníka a uţivatele.
388

  

S nástupem budování socialismu se povaha uţívacích práv k půdě změnila. V rukou 

komunistické ideologie se stala nejen klíčem k relativizaci obsahu soukromého 

pozemkového vlastnictví, přičemţ vlastníkům pozemků zbylo pouze tzv. holé 

vlastnictví (proprietas nudum), ale také preferovaným právním prostředkem 

k exploataci půdy ve vlastnictví státu.
389

 Doktrinálně byly tyto zásahy do svobodné 

pozemkové drţby zdůvodněny výstavbou socialismu, který směřoval k zespolečenštění 

výrobních prostředků, aniţ by došlo k nacionalizaci půdy, jak tomu bylo v Sovětském 

svazu.
390

          

 K pozemkům se během „budování socialismu“ vytvořila celá soustava 

pozemkověprávních uţívacích institutů, jejichţ prostřednictvím se realizovalo 

vyuţívání území podle účelového určení jeho jednotlivých částí, jak socialistickými 

organizacemi, tak občany. Socialistická právní teorie se dopodrobna věnovala 

systematice těchto uţívacích institutů.
391

 Z důvodů přehlednosti tato práce vychází 

z třídění, pro které je rozhodujícím kritériem vlastnické právo k uţívané půdě a rozlišuje 

uţívací vztahy k půdě ve státním socialistickém vlastnictví, k půdě v soukromém 

vlastnictví a uţívací práva k půdě bez rozlišení vlastnictví (ke státní i soukromé půdě). 
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 K rozdílu mezi uvedenými instituty viz poznámka pod čarou č. 32 této práce  
388

 Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. aktualizované a doplněné vydání, Eva Rozkotová, Praha, 

2007, str. 87 – 88 
389

 Kolesár, J.: Československé pozemkové právo, Panorama, Praha, 1987, str. 100 – 102  
390

 Bělovský, P.: Občanské právo, In: Komunistické právo v Československu – Kapitoly z dějin bezpráví, 

Masarykova Univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno, 2009, str. 442 
391

 Pozemkověprávní teorie rozlišovala uţívací instituty podle: vlastnického práva k uţívané půdě (např. 

právo správy), podle uţivatelů (např. osobní uţívání občany), podle zvláštního společenského cíle (např. 

právo náhradního uţívání pozemků), podle účelového určení půdy (uţívání lesních pozemků k zajištění 

lesní výroby) nebo podle konkrétně stanoveného účelu uţívání (např. právo osobního uţívání k stavbě 

rodinného domku); Blíţe viz např. Kolesár, J.: Československé pozemkové právo, Panorama, Praha, 

1987, str. 106 
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6. 1. Užívací vztahy k  půdě ve vlastnictví státu  

V období socialismu byla většina půdy ve státním socialistickém vlastnictví, 

k čemuţ přispěla zejména druhá pozemková reforma.
392

 Obhospodařování „státní“ půdy 

bylo zajišťováno jednak příslušnými orgány státu (nedocházelo k oddělení osoby 

vlastníka a uţivatele), svěřením do správy (uţívání) státní socialistické organizaci, 

zřízením práva trvalého uţívání nestátním socialistickým organizacím nebo zřízením 

práva osobního uţívání pozemků občanům.
393

      

 Vztahy mezi státem a státními socialistickými organizacemi k veškerému 

národnímu majetku (včetně toho pozemkového) byly zaloţeny na institutu správy 

(později přejmenované na právo hospodaření)
394

 dle hospodářského zákoníku.
395

 

Uţívací právo ve formě správy národního majetku mohlo státní socialistické organizaci 

vzniknout originálně – např. koupí (nabývala však do státního vlastnictví) nebo 

derivativně, pokud ji stát správou pověřil.
396

      

 Právo trvalého uţívání půdy ve státním socialistickém vlastnictví bylo zavedeno 

jiţ „Středním občanským zákoníkem“,
397

 který umoţňoval svěřit část národního 

majetku do trvalého uţívání zemědělským druţstvům a jiným socialistickým 

právnickým osobám.
398

 Dělo se tak na základě administrativního opatření a faktickým 

odevzdáním.
399

 V souvislosti s přijetím nových civilních kodexů byla právní úprava 

přenesena do hospodářského zákoníku s tím, ţe subjektem trvalého (a bezplatného) 

uţívání mohla být nestátní, ale socialistická organizace a to zejména organizace 

druţstevní nebo společenská.
400

 Úprava institutu trvalého uţívání byla v hospodářském 

zákoníku velmi kusá a podrobnosti upravovaly příslušné prováděcí předpisy týkající se 

správy národního majetku.
401

 Oproti úpravě z doby účinnosti občanského zákoníku 

z roku 1950, vznikalo právo trvalého uţívání – dle hospodářského zákoníku, na základě 

hospodářské smlouvy, kterou příslušné národní výbory odevzdávaly národní majetek 

                                                           
392

 Blíţe viz kapitola 4. Druhá pozemková reforma 1945 – 1948 
393

 Kolesár, J.: Československé pozemkové právo, Panorama, Praha, 1987, str. 108  
394

 Srov. novela hospodářského zákoníku provedená zákonem 98/1988 Sb.  
395

 Srov. § 64 zákona 109/1964 Sb. (v původním znění) 
396

 Srov. § 64 a násl. zákona 109/1964 Sb. (v původním znění) a prováděcí předpisy k němu vydané 

(např. vyhlášky 90/1984, o správě národního majetku 
397

 Srov. § 103 odst. 2 zákona 141/1950 Sb. 
398

 Kolesár, J.: Československé pozemkové právo, Panorama, Praha, 1987, str. 111 
399

 Srov. § 12 vládního nařízení 81/1958 Sb. 
400

 Srov. § 14, § 70 a násl. zákona 109/1964 Sb. (v původním znění) 
401

 Srov. např. vyhlášku 90/1984 Sb. 



74 

 

bezplatně do uţívání nestátní socialistické organizaci.
402

     

 Právo osobního uţívání pozemků bylo jedním z nejdůleţitějších  

a nejrozšířenějších uţívacích institutů občanů k půdě ve společenském socialistickém 

vlastnictví, který se vyznačoval časovou neomezeností, úplatností, účelovým určením  

a omezenou výměrou.
403

 Do československého právního řádu bylo toto uţívací právo 

zavedeno občanským zákoníkem z roku 1964, jako důsledek nemoţnosti existence 

osobního pozemkového vlastnictví a zásady nezcizitelnosti půdy ve státním 

socialistickém vlastnictví. Osobní uţívání pozemků představovalo tedy právní substitut 

individuálního vlastnictví, ale také dalších věcných práv (např. občanským zákoníkem 

zrušených věcných břemen – sluţebností).
404

 Předmětem práva osobního uţívání mohly 

být pozemky ve společenském socialistickém vlastnictví, tedy nejen ve státním, ale  

také v druţstevním a ve vlastnictví jiných nestátních socialistických organizací,
405

 

ovšem v praxi se vyuţívalo jen ve vztahu ke státnímu pozemkovému vlastnictví.
406

 

Dalšími podmínkami vzniku práva osobního uţívání pozemků bylo účelové určení  

a maximální výměra pozemku. Účelový charakter práva osobního uţívání vyplýval 

z taxativně vymezených osobních potřeb občanů, k jejichţ uspokojení toto právo 

slouţilo. Právo osobního uţívání mohlo být občanům zřízeno pro výstavbu rodinného 

domku (max. výměra 800 m
2
), rekreační chaty (max. výměra 400 m

2
), garáţe (ve 

výměře k tomuto účelu nezbytné) nebo zřízení zahrádky (max. výměra 400 m
2
).

407
 

Kromě jiţ zmíněného účelu a výměry musely pozemky přidělované do uţívání splňovat 

dalšími zákony stanovená kritéria. Jednalo se zejména o poţadavek souladu s předpisy 

z oblasti územního plánování, ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany lesní 

půdy.
408

 Oprávněným subjektem byli jednotliví občané, popř. více občanů jako 

spoluuţivatelů téhoţ pozemku.
409

 Ke vzniku práva osobního uţívání mohlo dojít dvěma 

způsoby – originálně a derivativně. Originální způsob vzniku vyţadoval rozhodnutí 
                                                           
402

 Srov. § 10 vyhlášky č. 156/1975 Sb. nebo § 14 vyhlášky č. 90/1984 Sb. 
403

 Srov. definice osobního uţívání pozemku In: Fábry, V., Drobník, J. Vlastnictví a uţívání půdy a 

pozemková správa, Academia, Praha, 1983, str. 280 

 
404

 Bělovský, P.: Občanské právo, In: Komunistické právo v Československu – Kapitoly z dějin bezpráví, 

Masarykova Univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno, 2009, str. 460 
405

 Srov. § 199 zákona 40/1964 Sb. (v původním znění), §8 odst. 2 zákona 109/1964 Sb. (v původním 

znění) ve spojení s čl. 8 odst. 1 ústavního zákona 100/1960 Sb.  
406

 Fábry, V., Drobník, J. Vlastnictví a uţívání půdy a pozemková správa, Academia, Praha, 1983, str. 

284  
407

 Srov. § 198, § 200 zákona 40/1964 Sb. (v původním znění) 
408

 Srov. zákon 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 53/1966 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu, 61/1977 Sb., o lesích 
409

 Srov. § 210 – 214 zákona 40/1964 Sb. (v původním znění) 
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příslušného národního výboru o přidělení pozemku do osobního uţívání, na jehoţ 

základě občanovi vzniklo právo k uzavření písemné dohody s organizací, která měla 

pozemek ve správě (vlastnictví) a registraci této dohody státním notářstvím.
410

 

Derivativní způsob vzniku práva osobního uţívání byl moţný, jednak na základě 

dědického řízení,
411

 jednak převodem vlastnického práva ke stavbě zřízené na tomto 

pozemku na jiného občana (spolu s vlastnickým právem ke stavbě na nabyvatele 

přecházelo osobní uţívací právo k pozemku; jednalo se o důsledek opuštění zásady 

superficies solo cedit).
412

 

6. 2. Užívací práva k  půdě v  soukromém vlastnictví  

Soukromé pozemkové vlastnictví, jakkoli marxisticko – leninskou ideologií  

o zespolečenštění výrobních prostředků zatracované, představovalo jedinou moţnou 

alternativu k pozemkovému vlastnictví státnímu (respektive k pozemkovému vlastnictví 

státu, zemědělských druţstev nebo jiných socialistických organizací).
413

 Zachování 

individuálního pozemkového vlastnictví představovalo součást komunistické taktiky 

postupného dávkování hospodářských a sociálních reforem, na jejichţ konci mělo být 

dosaţeno komunismu a s ním zániku individuálního vlastnického práva k výrobním 

prostředkům.
414

 Obsah soukromého vlastnického práva byl relativizován mnoha 

způsoby. Byla jimi nejen dispoziční omezení vlastníků nezastavěných stavebních 

pozemků,
415

 ale také stanovení výlučného státního socialistického vlastnictví k určitým 

kategoriím půdy
416

 a v neposlední řadě a často na politickou objednávku vytvářená 

uţívací práva k půdě v soukromém vlastnictví. V období budování socialismu byla 

k půdě v soukromém vlastnictví vytvořena tato uţívací práva: právo druţstevního 

uţívání pozemků, právo uţívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění 

výroby, právo uţívání k zajištění lesní výroby a ostatních funkcí lesa a právo 

                                                           
410

 Srov. § 205 zákona 40/1964 Sb. (v původním znění) 
411

 Srov. § 198 odst. 1 zákona 40/1964 Sb. (v původním znění) 
412

 Srov. § 218 odst. 1 zákona 40/1964 Sb. (v původním znění) 
413

 Blíţe viz typologie vlastnických forem v období socialismu v podkapitole 5. 2. Proměny 

pozemkového vlastnictví v důsledku přijetí „socialistické ústavy“ a nového občanského zákoníku 
414

 Bělovský, P.: Občanské právo, In: Komunistické právo v Československu – Kapitoly z dějin bezpráví, 

Masarykova Univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno, 2009, str. 455 
415

 Srov. § 490 odst. 2 zákona 40/1964 Sb.  
416

 Srov. Čl. 8 odst. 2 ústavního zákona 100/1960 Sb. 
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bezplatného uţívání rybníků.
417

        

 Právo druţstevního uţívání pozemků představovalo významný nástroj 

umoţňující přeměny pozemkových vztahů po roce 1948, který byl spojen s druţstevní 

cestou socialistické přestavby československého zemědělství a zároveň prostředkem 

k zachování soukromého pozemkového vlastnictví při uplatnění politiky komunistické 

strany týkající se zespolečenšťování výrobních prostředků.
418

 Základy tohoto institutu 

byly obsaţeny jiţ v zákoně 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských druţstvech, na 

který navázal zákon z 13. listopadu 1975 č. 122/1975 Sb. o zemědělském 

druţstevnictví. Právo druţstevního uţívání pozemků představovalo specifický 

bezúplatný a časově neomezený vztah mezi druţstvem a členem druţstva (vlastníkem 

půdy). Uţívací oprávnění vznikalo JZD ke všem pozemkům sdruţeným ke společnému 

hospodaření, popřípadě k pozemkům daným za ně do náhradního uţívání při provádění 

pozemkových úprav (viz podkapitola 6. 3. Uţívací práva k půdě bez rozlišení 

vlastnictví). Členové druţstva byli ze zákona povinni sdruţit v zásadě všechny pozemky 

(zemědělské, lesní a vodní plochy), k nimţ měli vlastnický nebo uţívací vztah, ať jiţ 

v době vzniku svého členství v druţstvu nebo později během jeho trvání (určité výjimky 

byly stanoveny ve prospěch pozemků, na kterých byly zřízeny stavby v osobním 

vlastnictví, nádvoří a domovní zahrady s výměrou do 0,10 hektaru).
419

 Tento způsob 

vzniku druţstevního uţívání byl způsobem originálním a nejčastějším, derivativně 

mohlo ke vzniku tohoto uţívacího institutu dojít při slučování nebo rozdělování 

druţstev, popřípadě v souvislosti s výměnou pozemků při pozemkových úpravách.
420

 

Institut druţstevního uţívání opravňoval druţstvo sdruţenou půdu pouţít k plnění všech 

úkolů, které byly předmětem jeho činnosti (včetně práva zřizovat na pozemku stavby), 

 a to nezávisle na vůli skutečného vlastníka půdy, kterému tak zůstalo jen tzv. holé 

vlastnictví (proprietas nudum).
421

 Zvláštní reţim byl pak stanoven ohledně vlastnictví 

porostů na sdruţených pozemcích, které zákon 122/1975 Sb. prohlásil za vlastnictví 

druţstva (při aplikaci obecných předpisů občanského práva by veškeré porosty tvořily 
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 Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. aktualizované a doplněné vydání, Eva Rozkotová, Praha, 

2007, str. 89 
418

 Fábry, V., Drobník, J. Vlastnictví a uţívání půdy a pozemková správa, Academia, Praha, 1983, str. 

238 
419

 Srov. § 36 zákona 122/1975 Sb., čl. 38 Vzorových stanov JZD obsaţených ve vládním nařízení 

137/1975 Sb. 
420

 Fábry, V., Drobník, J. Vlastnictví a uţívání půdy a pozemková správa, Academia, Praha, 1983,  

str. 242 
421

 Srov. § 37 zákona 122/1975 Sb. 
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součást věci hlavní – tedy pozemku).
422

 Zákon o zemědělském druţstevnictví  

(122/1975 Sb.) rozlišoval v dispozičních oprávněních ke sdruţené půdě mezi 

vlastnictvím a uţíváním půdy. Zatímco zcizit sdruţenou půdu náleţelo vlastníkovi (při 

aplikaci četných zákonných omezení, kterým byl například souhlas druţstva),
423

 

dispozice s uţívacím oprávněním náleţely druţstvu.
424

 Druţstvo bylo oprávněno 

přenechat sdruţené pozemky do uţívání jiné socialistické zemědělské organizaci (pokud 

šlo o lesní pozemky, organizaci lesního hospodářství a u sdruţených rybníků s chovem 

ryb organizaci státního rybářství).
425

 Dále mohlo druţstvo přenechat sdruţené pozemky, 

které nebylo moţno hospodárně a účelně vyuţít pro socialistickou zemědělskou 

velkovýrobu, do dočasného uţívání (viz podkapitola 6.3. Uţívací práva k půdě bez 

rozlišení vlastnictví) jiné státní nebo druţstevní organizaci, společenské organizaci nebo 

členům druţstva, kteří neměli vlastní zahradu
426

 nebo je přidělit do uţívání svým 

členům (jejich rodinám) jako záhumenek (viz podkapitola 6.3. Uţívací práva k půdě bez 

rozlišení vlastnictví).
427

 Způsob zániku práva druţstevního uţívání půdy byl zákonem 

podstatným způsobem omezen, přičemţ bylo moţné rozlišovat mezi zánikem 

absolutním a relativním. K absolutnímu zániku docházelo převodem nebo přechodem 

sdruţeného pozemku do společenského socialistického vlastnictví.
428

 Relativní způsob 

zániku byl spojen se změnou subjektu tohoto uţívacího vztahu, ke které docházelo při 

sloučení nebo rozdělení druţstva.
429

 Tímto způsobem bylo vytvářeno prostředí pro 

postupnou koncentraci půdy do socialistického, především státního vlastnictví.
430

 

 Právo uţívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby 

představovalo obsahově obdobný, časově neomezený a bezúplatný uţívací institut, jako 

právo druţstevního uţívání pozemků a mělo slouţit k řádnému obdělávání zemědělské 

půdy v soukromém vlastnictví. Právní úpravu obsahoval zákon ze dne  

13. listopadu 1975 č. 123/1975 Sb., o uţívání půdy a jiného zemědělského majetku  

k zajištění výroby, který nahrazoval vládní nařízení č. 50/1955 Sb., o některých 
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 Srov. § 37 odst. 4 zákona 122/1975 Sb., § 120 zákona 40/1964 Sb. (v původním znění) 
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 Srov. § 42 odst. 2 zákona 122/1975 Sb. 
424

 Fábry, V., Drobník, J. Vlastnictví a uţívání půdy a pozemková správa, Academia, Praha, 1983,  

str. 246 
425

 Srov. § 38 zákona 122/1975 Sb. 
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 Srov. § 40 – 41 zákona 122/1975 Sb. 
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 Srov. § 43 zákona 122/1975 Sb. 
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 Srov. § 42 odst. 1 zákona 122/1975 Sb. 
429

 Srov. § 98, § 103 zákona 122/1975 Sb. 
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 Fábry, V., Drobník, J. Vlastnictví a uţívání půdy a pozemková správa, Academia, Praha, 1983,  

str. 250 
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opatřeních k zajištění zemědělské výroby.
431

 Předmětem tohoto uţívacího práva byla 

půda a spolu s ní i jiný zemědělský majetek v soukromém vlastnictví tj. ve vlastnictví 

občanů a jiných nesocialistických organizací. Jiným majetkem byl myšlen ţivý a mrtvý 

inventář, hospodářské budovy a v určitém případě i obytné části zemědělských 

usedlostí.
432

 Naopak předmětem uţívacího práva k zajištění zemědělské výroby nebyly 

lesní pozemky, pozemky v druţstevním a náhradním uţívání, dále pozemky, na kterých 

byly zřízeny stavby v osobním vlastnictví a nádvoří těchto staveb, zahrady 

nepřesahující výměru 0,1 hektaru a pozemky v socialistickém společenském 

vlastnictví.
433

 Způsobilým subjektem práva uţívání k zajištění zemědělské výroby byly 

socialistické zemědělské organizace, jakoţ i jiné státní organizace, které plnily 

vědeckovýzkumné nebo jiné zemědělské úkoly.
434, 435

 Originálně vznikalo toto uţívací 

právo mnoha způsoby. Přímo ex lege vzniklo ke dni účinnosti zákona 123/1975 Sb. 

všem oprávněným subjektům ke způsobilým předmětům, pokud je fakticky uţívaly.
436

 

Zároveň bylo jeho zřízení zákonným důsledkem přechodu JZD do státní zemědělské 

organizace (týkalo se pozemků v druţstevním uţívání).
437

 Další způsob představovala 

dohoda, kterou uzavíral vlastník zemědělského pozemku s příslušnou zemědělskou 

organizací.
438

 Pokud nedošlo k dohodě ani k darování do vlastnictví státu, bylo právo 

uţívání zřízeno administrativním rozhodnutím okresního národního výboru.
439

 

Rozhodnutím okresního národního výboru mohlo vzniknout toto uţívací právo  

i v souvislosti s přeměnou lesních pozemků na zemědělskou půdu.
440

 Derivativně mohlo 

právo uţívání pro zajištění výroby vzniknout převodem práva uţívání na jinou 

zemědělskou organizaci, buď dohodou, nebo rozhodnutím okresního národního 

výboru.
441

 K zániku práva uţívání k zajištění zemědělské výroby docházelo buďto 
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 Kolesár, J.: Československé pozemkové právo, Panorama, Praha, 1987, str. 132 
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 Srov. § 1, § 5 odst. 2 zákona 123/1975 Sb. 
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 Fábry, V., Drobník, J. Vlastnictví a uţívání půdy a pozemková správa, Academia, Praha, 1983,  

str. 252 ve spojení s § 1, § 7 zákona 123/1975 Sb. 
434

 Srov. § 1 zákona 123/1975 Sb. 
435

 Definice pojmu socialistická zemědělská organizace viz Fábry, V., Drobník, J. Vlastnictví a uţívání 

půdy a pozemková správa, Academia, Praha, 1983, str. 254 – 255, poznámka pod čarou č. 25 
436

 Srov. § 5 zákona 123/1975 
437

 Srov. § 8 zákona 123/1975 
438

 Povinnost uzavřít takovou dohodu nebo darovat své zemědělské pozemky státu dopadala na ty 

/vlastníky, kteří nebyli schopni zajistit obdělávání půdy v souladu s dosaţeným stupněm rozvoje 

zemědělské výroby a ve shodě se zájmy socialistické společnosti; Blíţe viz Kolesár J.: Československé 

pozemkové právo, Panorama, Praha, 1987, str. 131 – 135  
439

 6 zákona 123/1975 Sb. 
440

 Srov. § 16 odst. 2 zákona 61/1977 Sb. 
441

 Srov. § 10, § 11 zákona 123/1975 Sb.  
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absolutně nebo relativně, ale vţdy jen pokud tak stanovil zákon. Absolutní zánik tohoto 

uţívacího práva byl spojen s převodem nebo přechodem předmětu uţívání do 

socialistického společenského vlastnictví,
442

 převodem půdy do uţívání státní 

organizace lesního hospodářství (pokud bylo rozhodnuto o zalesnění těchto pozemků  

a příslušná lesní organizace získala uţívací právo na základě zákona č. 61/1977 Sb.,  

o lesích)
443

 nebo přidělením pozemku do náhradního uţívání v souvislosti  

s pozemkovými úpravami.
444

 K relativnímu zániku docházelo v souvislosti s převodem 

nebo přechodem práva na jinou organizaci.
445

    

 Obdobu předchozích dvou uţívacích institutů, ovšem s úţeji vymezeným 

předmětem uţívání, představovalo právo uţívání lesních pozemků k zajištění lesní 

výroby zavedené zákonem ze dne 27. října 1977 č. 61/1999, o lesích, který navazoval 

na předchozí lesní zákon (166/1960 Sb.) a jiţ zmiňované vládní nařízení 50/1955. 

Předmětem tohoto uţívacího práva byly lesní pozemky ve vlastnictví občanů  

a nesocialistických organizací.
446

 Kategorii lesních pozemků vymezoval lesní zákon 

jako pozemky porostlé lesními dřevinami (lesní porosty) a pozemky, na nichţ byly lesní 

porosty dočasně odstraněny v souvislosti s lesním hospodařením a dále pozemky bez 

lesních porostů, které slouţily lesnímu hospodářství, jakoţ i pozemky ve 

vysokohorských oblastech.
447

 Subjektem práva uţívání lesních pozemků, mohla být 

obecně vzato kterákoli socialistická organizace způsobilá provádět lesní hospodářství, 

ovšem v praxi se jednalo většinou o státní organizace lesního hospodářství (jen těm 

mohlo vzniknout uţívací právo po účinnosti lesního zákona z roku 1977).
448

 

 Vznik, zánik i samotný obsah práva uţívání lesních pozemků k zajištění výroby 

byly, aţ na drobná specifika, upraveny obdobně jako v zákoně o uţívání půdy a jiného 

zemědělského majetku k zajištění výroby, popřípadě v zákoně o zemědělském 

druţstevničení.
449

        

 V rámci výčtu uţívacích práv k půdě v soukromém vlastnictví je nutné zmínit 
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 Srov. § 12 odst. 1 zákona 123/1975 Sb. 
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 Srov. § 12 odst. 2 zákona 123/1975 Sb. 
444

 Srov. § 10 vládního nařízení 47/1955 Sb.  
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 Srov. § 10, § 11 zákona 123/1975 Sb.  
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 Srov. § 12 odst. 2 zákona 61/1977 Sb. 
447

 Srov. § 2 zákona 61/1977 Sb. 
448

 Srov. § 12 odst. 1, § 17, §19 zákona 61/1977 Sb.  
449

 Blíţe viz Kolesár, J.: Československé pozemkové právo, Panorama, Praha, 1987, str. 139 – 143; 

 Fábry, V., Drobník, J. Vlastnictví a uţívání půdy a pozemková správa, Academia, Praha, 1983,  

str. 270 – 275  
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právo bezplatného uţívání rybníků, které upravoval zákon ze dne 5. Prosince 1963  

č. 102/1963 Sb., o rybářství. Předmětem tohoto uţívacího práva byly vodní plochy, 

které nebyly (ač mohly být) jejich vlastníky rybníkářsky vyuţity. Oprávněnými subjekty 

z tohoto uţívacího instituty byly organizace státního rybářství nebo organizační sloţky 

Československého rybářského svazu.
450

   

6.3. Užívací práva k  půdě bez rozlišení vlastnictví     

V rámci zvolené kategorizace zaloţené na vlastnickém vztahu k uţívané půdě 

existovala skupina uţívacích práv, která bylo moţno zřídit k půdě ve státním  

i soukromém vlastnictví, mezi tato práva patřilo: právo náhradního uţívání pozemků, 

dočasné uţívání pozemků a záhumenkové uţívání.
451

     

 Právo náhradního uţívání pozemků souviselo s pozemkovými úpravami, 

zejména s tzv. scelováním pozemků upraveným původně zákonem 47/1948 Sb.,  

o některých technicko – hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon), který 

ovšem nevyhovoval potřebám „vyspělé socialistické společnosti“ a byl nahrazen 

vládním nařízením ze dne 10. Srpna 1955 č. 47/1955 Sb., o opatřeních v oboru 

hospodářsko – technických úprav pozemků. Na rozdíl od zákonné úpravy z roku 1948, 

kdy byly vlastníkům pozemků, které se staly předmětem pozemkových úprav, přiděleny 

do vlastnictví pozemky jiné, zavádělo vládní nařízení institut náhradního uţívání 

k jiným pozemkům při zachování původních vlastnických vztahů.
452

 Objektem práva 

náhradního uţívání se mohly stát všechny pozemky v obvodu činnosti socialistické 

zemědělské organizace, pokud nebyly vládním nařízením explicitně vyloučeny.
453

 

Subjektem tohoto uţívacího práva byli vlastníci vzájemně vyměňovaných pozemků, 

tedy jak občané, tak socialistické organizace, za předpokladu, ţe jimi vlastněný nebo 

spravovaný pozemek byl zahrnut do pozemkových úprav.
454

 Právo náhradního uţívání 

bylo konstruováno jako bezúplatné a časově neomezené právo náhradního uţivatele 

uţívat náhradní pozemek ve stejném rozsahu, v jakém by náleţelo vlastníku, vyjma 
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 Srov. § 4 zákona 102/1963 Sb. 
451

 Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. aktualizované a doplněné vydání, Eva Rozkotová, Praha, 

2007, str. 89 – 90  
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 Baudyš, P.: Nedokončená scelovací řízení a pozemkové úpravy, In: Ad Notam 2/1999, str. 23 
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 Srov. § 8 vládního nařízení 47/1955 Sb. 
454

 Srov. § 9 odst. 1 vládního nařízení 47/1955 Sb. 
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moţnosti zatíţení nebo zcizení.
455

 K originálnímu vzniku práva náhradního uţívání 

pozemků docházelo rozhodnutím okresního národního výboru, kterým se schvaloval 

projekt pozemkových úprav, a byly přidělovány náhradní pozemky.
456

 Derivativní 

způsob vzniku byl moţný obdobně jako u jiných uţívacích práv v souvislosti se 

sloučením nebo rozdělením druţstva a převodem druţstva do státní organizace.
457

  

O moţnosti zániku se vládní nařízení explicitně nezmiňovalo, nejčastěji k jeho zániku 

docházelo administrativním rozhodnutím okresního národního výboru, pokud odpadl 

důvod provedení pozemkových úprav nebo vstupem samostatně hospodařícího rolníka 

do JZD, popřípadě v souvislosti s opatřeními k zajištění výroby na zemědělské půdě.
458

 

 Právo dočasného uţívání bylo označováno za tzv. druhotné uţívací právo, 

odvozené ze všech výše uvedených uţívacích institutů, od kterých se odlišovalo 

časovou omezeností, úplatností (byla zásadou, nikoli podmínkou) a smluvním 

způsobem vzniku.
459

 Právo dočasného uţívání půdy ve státním socialistickém 

vlastnictví bylo upraveno v hospodářském zákoníku, občanském zákoníku, jakoţ i ve 

zvláštních zákonech zemědělsko – druţstevních a v předpisech tyto zákony 

provádějících. Státní socialistická organizace mohla státní majetek, který měla ve 

správě a který nepotřebovala k plnění svých úkolů přenechat do dočasného uţívání jiné 

socialistické organizaci nebo občanovi, za předpokladu, ţe jej vyuţije k osobním 

potřebám.
460

 Obdobná úprava ohledně přenechání půdy do dočasného uţívání platila  

i pro JZD, která mohla půdu nevhodnou pro socialistickou zemědělskou velkovýrobu 

přenechat na základě smlouvy ve prospěch členů nebo pracovníků druţstva, státní nebo 

druţstevní organizace, jiné společenské organizace nebo jiných občanům.
461

 Právo 

dočasného uţívání pozemků občany upravoval občanský zákoník jako právo omezené 

dobou trvání i osobní povahou, která vymezovala účel dočasného uţívání půdy 

k uspokojování osobních potřeb při exploataci půdy ve společenském socialistickém  

i individuálním vlastnictví.
462
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 Srov. § 9 odst. 2 vládního nařízení 47/1955 Sb. 
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 Srov. § 9 odst. 1, § 12 vládního nařízení 47/1955 Sb. 
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 Fábry, V., Drobník, J. Vlastnictví a uţívání půdy a pozemková správa, Academia, Praha, 1983,  

str. 268 
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 Kolesár, J.: Československé pozemkové právo, Panorama, Praha, 1987, str. 130 
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 Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. aktualizované a doplněné vydání, Eva Rozkotová, Praha, 

2007, str. 90 
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 Srov. § 71, § 348 zákona 109/1964 Sb. (v původním znění), §13 vyhlášky 90/1984 Sb. 
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 Srov. § 63 zákona 90/1988 Sb. 
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 Srov. § 397 – 398 zákona 40/1964 Sb. (v původním znění) 
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 Záhumenkové uţívání půdy představovalo specifické uţívací právo zaloţené na 

členství v JZD, které bylo jedním z nástrojů kolektivizace venkova.
463

 Předmětem 

záhumenkového uţívání byla zemědělská půda druţstva a nebylo rozhodující, zda se 

jednalo o půdu člena JZD nebo jiného subjektu (jako záhumenek mohla být přidělena 

půda nejen v soukromém či druţstevním vlastnictví, ale i půda ve vlastnictví státu, 

pokud bylo druţstvo jejím uţivatelem). Právo záhumenkového uţívání bylo právem 

osobním (jeho subjektem byl výlučně člen druţstva nebo rodina člena) a zároveň 

striktně účelově vymezeným, jelikoţ bylo zřizováno k omezenému doplňování osobních 

potřeb drobnou zemědělskou výrobou na pozemcích malé výměry.
464

    

 Výše nastíněný systém uţívacích práv přetrval v československém právním řádu 

aţ do roku 1989, kdy si zásadní změny společenských poměrů vyţádaly jejich zrušení, 

popřípadě nahrazení jinými pro demokratickou právní kulturu typičtějšími uţívacími 

instituty.
465

 Jedním z nejdůleţitějších zákonů z pohledu transformace uţívacích práv 

k půdě byl zákon ze dne 1. května 1991 č. 229/1991 Sb., o vlastnických vztazích k půdě 

a jinému zemědělskému majetku (dále zákon o půdě). Ke dni účinnosti tohoto zákona 

zaniklo ex lege právo druţstevního uţívání pozemků vlastníků, kteří nebyli členy 

druţstva,
466

 právo uţívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby, 

právo uţívání k zajištění výroby a jiných funkcí lesa, právo bezplatného uţívání 

rybníků, právo trvalého uţívaní nemovitostí ve vlastnictví státu
467

 a právo hospodaření 

k nemovitostem ve vlastnictví státu.
468

 Takto derogované uţívací vztahy byly 

automaticky transformovány v nájemní vztah mezi bývalým uţivatelem a vlastníkem 
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 Fábry, V., Drobník, J. Vlastnictví a uţívání půdy a pozemková správa, Academia, Praha, 1983,  
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 Kolesár, J.: Československé pozemkové právo, Panorama, Praha, 1987, str. 155 ve spojení s § 43 
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 Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. aktualizované a doplněné vydání, Eva Rozkotová, Praha, 

2007, str. 90 
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 Právo druţstevního uţívání k pozemkům, jejichţ vlastníci byli členy druţstva, zaniklo později 

v souvislosti s přeměnami druţstev na základě zákona 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a 

vypořádání majetkových nároků v druţstvech (Srov. § 14 – 17 cit. zákona) 
467

 U ostatního majetku, který byl v trvalém uţívání jiných neţ zemědělských a společenských organizací, 

byl transformační proces ukončen aţ s přijetím zákona 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích (blíţe viz Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 2. aktualizované a 

doplněné vydání, Eva Rozkotová, Praha, 2007, str. 93) 
468

 Nemovitý zemědělský majetek ve vlastnictví státu, ke kterému bylo zřízeno právo hospodaření, byl 

zákonem převeden do správy Pozemkového fondu ČR (viz § 17 zákona 229/1991 Sb.) a definitivní 

úpravu přinesl aţ zákon 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích 
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uţívaného pozemku.
469

 Zánik práva náhradního uţívání, byl původně spojen se dnem 

schválení pozemkových úprav,
470

 avšak přijetím zákona 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, ve znění pozdějších 

předpisů, se právo náhradního uţívání měnilo na nájemní vztah mezi vlastníkem 

pozemku a uţivatelem.
471

 Právo osobního uţívání pozemku bylo novelou občanského 

zákoníku změněno ke dni 1. ledna 1992 na vlastnické právo fyzické osoby.
472

 Právo 

dočasného uţívání zaniklo buďto uplynutím doby, na kterou bylo zřízeno, nebo se 

přeměnilo na nájem nebo výpůjčku pozemků.
473
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 Srov. § 22 odst. 1, odst. 2 zákona 229/1991 Sb.  
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7. Vývoj  pozemkového vlastnictví  po roce 19 89 

Politické přeměny v souvislosti s tzv. „sametovou revolucí“ umoţnily 

československé společnosti návrat nejen k systému pluralitní demokracie a trţního 

hospodářství, ale také k principům právního státu respektujícího přirozená práva 

člověka a občana. Polistopadový zákonodárce měl před sebou nelehký úkol spočívající 

v transformaci právního řádu takovým způsobem, aby odpovídal zásadám demokratické 

společnosti a umoţnil rekonstrukci trţního hospodářství. Spojení těchto dvou cílů 

vyţadovalo vyrovnání se s rezidui minulosti spočívajícími v nápravě nebo alespoň 

zmírnění křivd napáchaných předchozím reţimem a zároveň odstátnění velké části 

národního hospodářství.
474

 Uskutečnění výše uvedených sociálních a právních přeměn 

mělo být provedeno prostřednictvím tří základních způsobů. První se zaměřil na 

nápravu některých majetkových křivd a to formou přijetí celé řady tzv. restitučních 

zákonů. Druhý způsob odstraňování důsledků totalitního a centralistického reţimu 

spočíval v privatizaci státního majetku a třetí v transformaci některých právních vztahů 

do podoby vyhovující novému právnímu a ekonomickému prostředí a obnově 

tradičního pojetí vlastnického práva.
475, 476

       

 Z důvodu rozsáhlosti a sloţitosti dané problematiky není moţné se v této práci 

zabývat dopodrobna všemi způsoby demokratizace právního řádu a obnovy trţního 

hospodářství. Na skladbu pozemkového vlastnictví měly a stále mají rozhodující vliv 

restituce zemědělského a lesního pozemkového majetku, proto jim bude věnován 

největší prostor v následujících kapitolách. Problematika privatizace bude pro 

přehlednost velmi stručně nastíněna s odkazy na příslušné zákony a popřípadě literaturu 

v závěrečné části této kapitoly. 

7. 1. Přehled restituční legislativy 

Nastolení demokratického reţimu po listopadu 1989 si vyţádalo rozsáhlou 

majetkovou restituci, neboli navrácení do původního stavu či obnovení, v rovině právní 

pak pojem restituce označuje náhradu škody, tedy újmy způsobené protiprávním 
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 Blíţe Bičovský, J.: Poznámky k filosofii rehabilitačních a restitučních zákonů, In: Právník, 12/1993, 

str. 1113 – 1119  
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 Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 3. aktualizované a doplněné vydání, Eva Rozkotová, Praha, 

2010, str. 55 
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 O způsobu transformace uţívacích vztahů se svém závěru velmi stručně zmiňuje kapitola 6. 3. Uţívací 

práva k půdě bez rozlišení vlastnictví 
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chováním.
477

 V oblasti restituce bylo přijato mnoho právních norem upravujících 

přechod vlastnického práva k věcem (movitým i nemovitým) na tzv. oprávněné osoby. 

Jak jiţ bylo naznačeno, zákonodárce nezvolil cestu jednoho či dvou obecných 

restitučních předpisů a na ně navazujících speciálních pro jednotlivé oblasti nebo 

subjekty, ale naopak roztříštil úpravu mezi mnoho zákonů, které měly sice stejnou 

osnovu,
478

 ale rozcházely se ve vymezení základních pojmů, lišil se proces uplatňování 

nároků a rozhodování o nich. Tato nesourodnost byla předmětem kritiky odborné 

veřejnosti a příčinnou nejednoho soudního sporu.
479

 Nekoncepčnost a jistou neobratnost 

legislativní práce dokazují i četné novelizace restitučních zákonů a to z iniciativy 

zákonodárce i v důsledku činnosti Ústavního soudu.
480

      

 První polistopadová restituční norma se týkala majetku Československé obce 

sokolské, která se ještě před prvními svobodnými volbami dokázala zorientovat 

v otázce majetkových restitucí a jiţ v květnu 1990 dosáhla přijetí zákona 173/1990 Sb., 

kterým se zrušuje zákon 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se 

upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací. 

Tento zákon umoţnil ve sledovaném období nejširší majetkovou restituci, neboť se jím 

Československé obci sokolské a ostatním znovu vzniklým dobrovolným organizacím 

navracela majetková práva, která jim byla odňata dle stavu ke dni 31. března 1948.
481

 

Vlastnické právo vzniklo dohodou, a pokud se strany na restituci nedohodly, 

rozhodnutím tehdejší hospodářské arbitráţe.
482, 483

       

 Jen s malým zpoţděním byl přijat další restituční předpis ve prospěch 

právnických osob, tentokrát jím byl kontroverzní zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě 

                                                           
477

 Pejchal, A.: Restituční zákonodárství v Československu a České republice, In: Bulletin advokacie, 

2/2004, str. 65; obdobně definoval restituce i Ústavní soud, kdyţ vymezoval rozdíl mezi vyvlastněním a 

restitucí, srov.: nález pléna Ústavního soudu České republiky ze dne 24. května 1994 sp. zn. Pl. ÚS 16/93 
478

 Osnova restitučních norem: vymezení účelu (odstranění některých majetkových křivd), stanovení tzv. 

rozhodného období (tedy období, na které se daný zákon vztahuje), stanovení okruhu oprávněných osob a 

podmínek, za kterých se stanou vlastníky dotčeného majetku na úkor osob povinných; Srov.: Karfík, Z., 

Karfíková, M., Spáčil, J.: Pozemky a právo, Orac, Praha, 2001, str. 37, Drobník, J.: Základy 

pozemkového práva, 3. aktualizované a doplněné vydání, Eva Rozkotová, Praha, 2010, str. 54 
479

 Pejchal, A.: Restituční zákonodárství v Československu a České republice, In: Bulletin advokacie, 

2/2004, str. 65 – 73  
480

 Např. zákon 229/1991 Sb. byl novelizován 17 krát z toho 5 krát nálezem Ústavního soudu 
481

 Srov. § 2 zákona 173/1990 Sb. 
482

 Srov. § 2 zákona 232/1991 Sb.  
483

 Blíţe k problematice majetkové restituce ve prospěch tělovýchovných organizací např. Faldyna, F.: 

K restitucím majetku dobrovolných tělovýchovných organizací, In: Obchodní právo, 11/1993, str. 93 a 

násl., Kurka, V.: K judikatuře v restitučních věcech podle zákonů č. 173/1990 Sb. a č. 232/1991 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, In: Soudní rozhledy 4/1998, str. 77 a násl. 
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některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství 

olomouckého, který byl postaven na zcela odlišné koncepci spočívající na konkrétním 

výčtu nemovitostí,
484

 ke kterým se ke dni účinnosti zákona prohlásilo vlastnictví ve 

prospěch taxativně vyjmenovaných církevních právnických osob.
485

 Zároveň s účinností 

tohoto zákona zanikly případné nároky oprávněných církevních právnických osob na 

náhradu škody, neoprávněného majetkového prospěchu nebo nájemného vůči 

dosavadním vlastníkům nebo uţivatelům.
486

 Problematika církevního majetku bude 

podrobněji zmíněna v podkapitole 7. 3. Několik poznámek k tzv. historickému majetku 

církví.            

 Prvním polistopadovým předpisem, který umoţnil restituci fyzickým osobám, 

byl zákon 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, na jehoţ 

základě byl oprávněným osobám vydáván soukromý majetek odňatý na základě 

vládního nařízení č. 15/1959 Sb., o opatřeních týkajících se některých věcí uţívaných 

organizacemi socialistického sektoru, podle zákona č. 71/1959 Sb., o opatřeních 

týkajících se některého soukromého domovního majetku a majetek zestátněný po roce 

1955.
487

 Převáţně se jednalo o navracení drobnějšího majetku, jehoţ spravování bylo 

pro stát obtíţné a nerentabilní. Pozemků, zvláště pak zemědělských a lesních, se 

restituce dle tohoto zákona dotkla jen okrajově.
488

       

 Opravdu rozsáhlou restituci umoţnil aţ zákon 87/1991 Sb., o mimosoudních 

rehabilitacích, na jehoţ základě byl oprávněným osobám (fyzickým)
489

 vydáván 

majetek odňatý v důsledku občanskoprávních, pracovněprávních úkonů nebo správních 

aktů učiněných v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 učiněných v rozporu se 

zásadami právního a demokratického státu.
490

 Ovšem ani tento zákon nebyl z pohledu 

vývoje pozemkového vlastnictví příliš relevantní, jelikoţ ze své působnosti vylučoval 

takový majetek, který byl předmětem restituce podle zvláštního zákona, tedy i následně 

přijatého zákona 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
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 V důsledku novely provedené zákonem 338/1991 Sb. byl předmět restituce rozšířen i na movitý 

majetek pokud v ke dni účinnosti zákona existoval a nacházel se v nemovitostech zákonem 

vyjmenovaných ke dni 10. dubna 1951; Srov. bod 2. Zákona 338/1991 Sb.  
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 Srov. § 1 zákona 298/1990 Sb. 
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 Srov. § 2 zákona 298/1990 Sb. 
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 Srov. § 1 zákona 403/1990 Sb. 
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 Pejchal, A.: Restituční zákonodárství v Československu a České republice, In: Bulletin advokacie, 

2/2004, str. 70 
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 Srov. § 3 zákona 87/1991 Sb. 
490

 Srov. § 1 zákona 87/1991 Sb. 
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zemědělskému majetku (dále jen zákon o půdě).
491

 Zákon o mimosoudních 

rehabilitacích tak dopadal jen na nezemědělské pozemky,
492

 v takových případech byla 

k přechodu vlastnického práva k pozemku nutná registrace dohody mezi oprávněnou  

a povinnou osobou státním notářstvím a později vkladu do katastru nemovitostí.
493

 

 Mezi restituční předpisy lze podřadit i zákon 172/1991 Sb., o přechodu 

některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí a to v části věnované tzv. 

historickému majetku obcí, tedy takovému, který byl ve vlastnictví obcí ke dni 31. 12. 

1949 nebo takovému, který byl obcím přidělen jako přídělcům dle dekretů prezidenta 

republiky nebo v souvislosti s druhou pozemkovou reformou.
494

 Vlastnické právo 

vzniklo obcím ex lege ke dni účinnosti zákona 172/1991. Obcím byla pouze stanovena 

povinnost do jednoho roku podat návrh na zápis těchto skutečností do evidence 

nemovitostí, jednalo se však o lhůtu pořádkovou, s jejímţ nesplněním nespojoval zákon 

ţádné sankce.
495, 496

         

 Dalším restitučním předpisem byl jiţ výše avizovaný zákon o půdě, který 

nejenţe upravoval celou oblast tzv. „zemědělských restitucí“, ale zároveň umoţnil 

transformaci některých uţívacích vztahů k půdě a nahradil je nájmem (viz závěr 

kapitoly 6. 3. Uţívací vztahy k půdě bez rozlišení vlastnictví).
497

 Pro oblast vlastnické 

pozemkové skladby v Československu a posléze České republice byl zákon o půdě 

klíčovým předpisem a proto mu bude věnována samostatná podkapitola, ve které budou 

zmíněny některé problémy spojené s jeho aplikací včetně tzv. blokačního ustanovení ve 

vztahu k církevnímu majetku.      

 Účelem výše uvedených zákonů (snad s výjimkou zákona 172/1991 Sb., který 

spíše reagoval na obnovení samosprávy a morální rozměr zde nebyl prioritou)
498

 bylo 

odstranit některé majetkové křivdy vzniklé po 25. únoru 1948. Nedořešena zůstávala 

problematika křivd, ke kterým došlo v souvislosti s druhou světovou válkou. Na tento 

nedostatek částečně reagoval zákon 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky 
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 Srov. § 1 odst. 3 zákona 87/1991 Sb. 
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 Srov. § 1 zákona 229/1991 Sb. 
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 Srov. § 5 odst. 3 zákona 87/1991 Sb. ve spojení s § 133 odst. 2 zákona 40/1964 ve znění účinném před 

a po účinnosti zákona 344/1992 Sb. 
494

 Srov. § 2, § 2a zákona 172/1991 Sb. 
495

 Srov. § 8 zákona 172/1991 Sb. 
496

 Srov. Kišš, P.: Restituce majetku obcí, Eurolex Bohemia s.r.o., Praha, 2005 
497

 Srov. § 22 zákona 229/1991 Sb. 
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 Pejchal, A.: Restituční zákonodárství v Československu a České republice, In: Bulletin advokacie, 

2/2004, str. 71 
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související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, kdyţ rozšířil restituční tituly na zemědělský majetek, který 

fyzická osoba ztratila konfiskací na základě dekretů prezidenta republiky 12/1945 Sb. 

nebo 108/1945 Sb. a zároveň dostála podmínkám týkajících se „státní spolehlivosti“  

a občanství.
499

 Ovšem náprava toho nejhoršího, co po sobě 20. století zanechalo, tedy 

holocaustu na sebe nechala dlouho čekat. Téměř s desetiletým zpoţděním za prvními 

restitučními předpisy byl přijat zákon 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových 

křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují 

některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů  

k půdě a jinému zemědělskému majetku. Ve své první části zákon reagoval zejména na 

majetkové křivdy způsobené ţidovským obcím, maticím a spolkům.
500

 Druhá část 

novelizovala zákon 243/1992, oprávněnou osobou se nově stal občan České republiky, 

který pozbyl majetek v období od 29. září 1938 do 8. května 1945 a vznikly mu 

majetkové nároky podle dekretu prezidenta republiky 5/1945 Sb. nebo zákona  

128/1946 Sb..
501, 502

          

 Stále otevřená zůstává otázka církevního majetku, kde doposud nebyl přijat 

restituční předpis rušící blokační ustanovení v zákoně o půdě zakazující dispozice 

s tímto majetkem, ačkoli návrh zákona byl poslanecké sněmovně předloţen jiţ v roce 

2008
503

 a nečinnost zákonodárce v této oblasti řešil v nedávné době i Ústavní soud.
504

 

Blíţe o problematice církevního majetku v podkapitole 7. 3. Několik poznámek k tzv. 

historickému majetku církví.    

7. 2 .  Zákon o půdě   

Jak jiţ bylo zmíněno, zákon o půdě představuje pro vývoj skladby pozemkového 

vlastnictví na území České republiky nejdůleţitější restituční předpis, coţ potvrzují  

i statistiky Ústředního pozemkového úřadu ministerstva zemědělství, podle kterých bylo 
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 Srov. § 2 odst. 1 zákona 243/1992 Sb. 
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 Srov. § 1 – 5 zákona 212/2000 Sb. 
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 Srov. § 6 zákona 212/2000 Sb., 2 odst. 2 zákona 243/1992 Sb. 
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 Podrobněji k restituci ţidovského majetku např.: Kindl, M.: Restituce „arizovaného“ majetku v 

současnosti; In: Právník 12/1993, str. 1120 – 1122; Kuklík, J.: Aktuální problémy právního postavení 

menšin v České republice – Sborník příspěvků z odborného semináře Menšiny a právo v České republice, 

Úřad vlády ČR, Praha, 2010, str. 88 – 101  
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 Viz oficiální webové stránky ministerstva kultury; http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2855 
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 Srov. Nález Ústavního soudu 242/2010 Sb. 
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oprávněným osobám ke dni 31. 12. 2009 vydáno jiţ 1.333.180 hektarů půdy.
505

 V této 

podkapitole bude nastíněna základní osnova zákona (účel a působnost, vztah k obecným 

předpisům, rozhodné období, osoby oprávněné a povinné) a bude poukázáno na některé 

problémy vznikající při jeho interpretaci a aplikaci.      

 „Smyslem a účelem zákona o půdě dle jeho preambule je zmírnění následků 

některých majetkových křivd, k nimž došlo vůči vlastníkům zemědělského a lesního 

majetku v období let 1948 až 1989, zlepšení péče o zemědělskou a lesní půdu obnovením 

původních vlastnických vztahů k půdě, jakož i úprava vlastnických vztahů k půdě 

v souladu se zájmy hospodářského rozvoje venkova i v souladu s požadavky na tvorbu 

krajiny a životního prostředí.“
506

 Z takto vymezeného účelu vyplývá restituční 

charakter normy a spolu s ním i obecné principy restituční legislativy, které ačkoli 

nebyly vtěleny do textu zákonů, vyplývají z jejich výkladu, aplikace i rozhodovací 

činnosti soudů. Mezi obecné restituční principy právní teorie řadí princip speciality, 

priority restituce před jinými formami privatizace a transformace, priority restituce před 

reparací, časové determinovanosti (problematika rozhodného období) a soudní 

ochrany.
507

 Nejdiskutovanějším a rozhodovací činností soudů nejdotčenějším je 

nepochybně princip speciality. Projevuje se ve dvou rovinách, zaprvé ve vzájemných 

vztazích mezi samotnými restitučními předpisy (kde nedochází k častým problémům, 

jelikoţ zákony často upravují svůj vzájemný poměr),
508

 zadruhé vzhledem k právním 

předpisům nerestitučního charakteru, zejména vůči obecné úpravě ochrany vlastnického 

práva v občanském zákoníku a Listině základních práv a svobod.
509

    

 Problematika uplatnění zásady lex specialis derogat generali ve vztahu 

restitučních a nerestitučních právních předpisů, zejména moţnosti uplatnění obecných 

vlastnických ţalob (ţaloba na vydání věci a určení právního stavu)
510

 namísto 

restitučních nároků byla často předmětem rozdílných soudních rozhodnutí a diskusí 

mnoha právních teoretiků. Poměrně rychle došlo ke sjednocení judikatury v případech, 
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 Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 3. aktualizované a doplněné vydání, Eva Rozkotová, Praha, 

2010, str. 56 
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 Nález Ústavního soudu 531/2005 Sb. 
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 Blíţe obecným principům restitučního zákonodárství viz: Průchová, I.: Poznámky k principům 
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blíţe např.: Pekárek M., Několik poznámek k restitucím podle zákona o půdě, In: Restituce podle zákona 

o půdě (sborník příspěvku z konference), Masarykova univerzita, Brno, 1999, str. 56 a násl. 
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 Srov. zejména § 126 zákona 40/1964 Sb., čl. 11 Listiny základních práv a svobod (2/1993 Sb.) 
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 Srov. § 126 zákona 40/1964 Sb., § 80 zákona 99/1963 Sb. 
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kdy vlastnické právo v rozhodném období přešlo na stát nebo jinou právnickou 

osobu,
511

 čímţ byly splněny subjektové i objektové předpoklady aplikace předpisů 

restitučních a nic nebránilo pouţití výše zmíněné derogační zásady, která ve svém 

důsledku znamenala zamítnutí obecných vlastnických ţalob, s tím ţe existuje speciální 

úprava v zákoně o půdě
512

 (obdobě tato teze platí i pro jiné restituční předpisy, ty ovšem 

nejsou relevantní z pohledu daného tématu) a je nezbytné posupovat podle ní, k tomu se 

vyslovil i Nejvyšší soud: „Jak vyplývá ze záměrů restitučních předpisů, tak i soudní 

praxe, která tyto předpisy vykládá, nelze při uplatnění práva na vydání věci obejít 

postup, který tyto předpisy stanoví. Nejde totiž o uplatnění obecné úpravy podle 

občanského zákoníku (tedy právo na reivindikaci), ale o uplatnění speciálního postupu 

stanoveného restitučními předpisy, které jsou vůči obecnému předpisu ve vztahu 

speciality, a je proto nutné je aplikovat přednostně.“
513

 Zákon o půdě obdobně jako 

ostatní restituční zákony uvádí výčet tzv. restitučních titulů, na jejichţ základě mohou 

oprávněné osoby vznášet své nároky, pro většinu z nich platí, co bylo napsáno výše  

o vztahu obecného a zvláštního, jinak je tomu ovšem v případech, kdy stát převzal 

nemovitost bez právního důvodu.
514

 Vznikla tak otázka, zda v případě, ţe fyzické osobě 

nebyla řádně vydána věc, ke které uplatnila restituční nárok, umoţňuje platné právo 

vlastnickou ţalobu na vydání věci, která by se opírala o tvrzení, ţe stát se v tomto 

případě nestal vlastníkem a ţalobcovo vlastnické právo tudíţ nikdy nezaniklo. Obdobný 

problém je moţné vysledovat i ve vztahu k věcem, kde oprávněná osoba v dané lhůtě 

restituční nárok neuplatnila vůbec.
515

 Dlouhou dobu panovala v judikatuře soudů 

(včetně soudu Nejvyššího a Ústavního) názorová nejednotnost ohledně těchto nároků. 

Některá rozhodnutí se klonila k názoru, ţe není moţné uplatňovat vlastnickou ţalobu 

v případech, kdy bylo moţné nárokovat vydání věci podle restitučních předpisů, jakoţto 

předpisů speciálních. A jelikoţ zákonodárce mezi restituční tituly zařadil i převzetí 

nemovitosti bez právního důvodu, zavedl tak speciální úpravu, která vylučuje úpravu 
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 Srov. § 6 odst. 1 písm. p) zákona 229/1991 Sb. 
515

 Spáčil, J.: Vztah práva na vydání věci podle restitučních předpisů a podle občanského zákoníku, In: 

Právní zpravodaj, 8/2003 Str. 1 a násl.  
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obecnou.
516

 Tomuto právnímu názoru bylo mnohdy vytýkáno, ţe dostatečným 

způsobem neřeší, na základě jakého právního důvodu pozbyl původní vlastník své 

vlastnické právo a pokud jej tedy nepozbyl, z jakého důvodu by se nemohl domáhat 

ochrany standardním způsobem. Za těchto okolností se nelze divit, ţe mnozí ţalobci, 

kteří nebyli úspěšní se svými nároky v restitučním řízení, podávali reivindikační ţalobu 

podle obecných předpisů. U některých se moţná jednalo o snahu vyuţít případné 

mezery v restitučních zákonech k získání dávno pozbytého majetku, ale u většiny byla 

tato podání logickým důsledkem toho, ţe aţ během soudního řízení řešícího jejich 

restituční kauzu vyšlo najevo, ţe z různých důvodů nedošlo k přechodu vlastnického 

práva k danému majetku na stát (např. proto, ţe kupní smlouva, která měla být uzavřena 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, byla absolutně neplatná).
517

 Z čehoţ 

vyplývá, ţe nebyl naplněn restituční titul, ţalobci nebyli osobami oprávněnými ve 

smyslu zákona o půdě (k tomuto pojmu viz následující text) a jejich restituční návrhy 

byly zamítány.
518

 Je tedy pochopitelné, ţe povaţovali za správné pouţít ochrany 

vlastnického práva, kterou poskytuje občanský zákoník vlastníku vůči detentorovi.
519

 

Tento názor několikrát podpořila i judikatura Nejvyššího soudu: „Restituční zákony nic 

nezměnily na tom, že na základě absolutně neplatného úkonu nelze pozbýt ani nabýt 

vlastnictví k věci. Pokud žalobce nepozbyl vlastnictví k nemovitostem ke dni nabytí 

účinnosti restitučních předpisů, nelze ze skutečnosti, že nadále nemohl uplatnit  

i restituční nárok, dovozovat, že již nemůže uplatňovat právo na ochranu vlastnictví.“
520

 

Obdobnou argumentaci je moţné vysledovat i v odborné literatuře, např. v práci Milana 

Pekárka, který v restitučním titulu spočívajícím v převzetí věci bez právního titulu, vidí 

snahu zákonodárce ulehčit procesní postavení osob oprávněných, ale zároveň jim 

neodpírá moţnost hájit své vlastnické právo dle obecných předpisů.
521

  

 Pomyslnou tečku za těmito spory učinilo klíčové rozhodnutí velkého senátu 

občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11. září 2003,  

                                                           
516

 Viz rozhodnutí uvedená v poznámce pod čarou číslo 510 
517

 Srov. § 6 odst. 1 písm. k) zákona 229/1991 Sb. 
518

 Srov. § 4 zákona 229/1991 Sb. 
519

 Balák, F.: K otázce restitučních a obecných předpisů z jiného pohledu, In: Právní zpravodaj, 8/2004, 

str. 1 a násl.  
520

 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2163/2000, obdobně rozhodnutí Nejvyššího soudu 

sp. zn. 22 Cdo 2326/98, obdobně se k problematice vyjádřil Ústavní soud nálezem IV. ÚS 403/98, nutno 

ovšem podotknout, ţe tento právní názor je v rozporu s nálezem I. ÚS 117/96 
521

 Srov. Pekárek, M.: Nad jedním soudním rozhodnutím, In: Právní rozhledy, 10/1996, str. 459 a násl. 
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sp. zn. 31 Cdo 1222/2001,
522

 které tam, kde bylo moţno uplatnit restituční nárok, 

vyloučilo pozdější uplatnění vlastnické ţaloby nebo ţaloby na určení vlastnického práva 

v případech, kdy věc přešla na stát bez právního důvodu: „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 § 126 odst. 1 ObčZ ), a to ani formou určení vlastnického práva podle 

§ 80 písm. c) OSŘ.“
523

 Odůvodnění daného rozsudku bylo postaveno jednak na výše 

popsaném principu lex specialis derogat generali, jednak se odvolávalo na účel zákona, 

kterým podle jeho preambule bylo nejenom zmírnění některých majetkových křivd, ale 

i úprava vztahů k půdě, která mimo jiné spočívá v jejich narovnání a nastolení právní 

jistoty a stability vlastnických vztahů k pozemkům. Dosaţení tohoto účelu by nebylo 

moţné, pokud by zákon umoţňoval podání obecné ţaloby poté, co nebylo vyhověno 

restitučním nárokům nebo v případech, kdy restituční nárok vůbec uplatněn nebyl. 

Taková situace by pak vytvářela nejistotu na trhu s půdou a ohroţovala investory, kteří 

v rámci privatizace nabyli půdu od státu. Ohledně práv původních vlastníků dané 

rozhodnutí Nejvyššího soudu konstatuje, ţe tento výklad nikterak nenarušuje jejich 

práva, jelikoţ jim byla poskytnuta dostatečně dlouhá lhůta k uplatnění jejich práv  

a pokud tak neučinili, zaniklo jejich vlastnické právo obdobně jako při aplikaci institutu 

vydrţení.
524

 Přijetí tohoto rozhodnutí vzbudilo vlnu odporu v části odborné veřejnosti. 

Odpůrci tohoto klíčového rozhodnutí se dovolávali zejména nepromlčitelnosti 

vlastnického práva,
525

 poukazovali na okolnost, ţe postup podle restitučních předpisů 

představuje pouze jednodušší procesní postup, jak se domoci svých práv, nikoli 

povinnost a odkazovali na předchozí rozdílnou judikaturu Nejvyššího i Ústavního 

soudu.
526

 Nutno podotknout, ţe Ústavní soud podpořil předmětné rozhodnutí velkého 

senátu ve Sdělení Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2005.
527

  Tento přístup lze 

povaţovat za konformní s účelem zákona vyjádřeným v jeho preambuli, spočívajícím 

v náhradě některých (nikoli všech) majetkových křivd a úpravě majetkových vztahů 

                                                           
522

 Odlišný právní názor můţe být vysloven opět jen velkým senátem Nejvyššího soudu; srov. § 20 

zákona 6/2002 Sb. 
523

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 1222/2001 
524

 Blíţe odůvodnění rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 1222/2001 
525

 Srov. 100 odst. 2 zákona 40/1964 Sb.  
526

 Srov. Pekárek, M.: Nad jedním soudním rozhodnutím, In: Právní rozhledy 10/1996, str. 459 a násl., 

Kindl, M.: Restituce v soudní praxi – Beckovy právnické sešity, 3/1997, stanovisko Nejvyššího soudu zn. 

Cpjn 36/95, Nález Ústavního soudu sp. zn. I ÚS 154/95,  
527

 Srov. Sdělení Ústavního soudu 477/2005 Sb.  

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mjzgy2f6nbql5ygmmjsgy&conversationId=408924
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mjzgy2f6nbq&conversationId=408924
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mjzgyzv6ojz&conversationId=408924
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k půdě a nikterak neodporující zásadám právního státu respektujícího základní práva  

a svobody, mezi které nepochybně patří i právní jistota a princip legitimního 

očekávání.
528

          

 Věcná působnost zákona o půdě, je explicitně uvedena v jeho úvodních 

ustanoveních tak, ţe se vztahuje na půdu, která tvoří zemědělský nebo lesní půdní fond, 

obytné a hospodářské budovy patřící k původní zemědělské usedlosti popřípadě slouţící 

k zemědělské nebo lesní výrobě nebo vodnímu hospodářství (včetně zastavěných 

pozemků). Do působnosti zákona o půdě, byl na rozdíl od zákona 243/1992 Sb. zahrnut 

i ţivý a mrtvý inventář.
529

 Takto široce zákonodárcem pojatý rozsah působnosti zákona 

o půdě byl příčinou obcházení účelu zákona a vyuţívaní počáteční benevolence 

příslušných úřadů a nárokování staveb, které svou zásadní přestavbou ztratily svůj 

původní stavebně – technický charakter a jiţ nesouvisely se zemědělskou výrobou. Na 

nezákonnosti, ke kterým docházelo při aplikaci zákona o půdě, upozorňovala odborná 

literatura uţ na konci 90. let.
530

        

 Dalším charakteristickým rysem restituční normotvorby a zároveň základním 

principem restitučních předpisů vůbec, tedy i zákona o půdě, je princip časové 

determinovanosti, neboli vymezení časového období či konkrétního okamţiku právně 

významného pro restituovatelnost majetku.
531

 V případě zákona o půdě tak zákonodárce 

učinil formou vymezení tzv. rozhodného období, a to od 25. února 1948 do 1. ledna 

1990.
532

 Vymezené období pokrývá temnou etapu československých dějin spojenou 

s totalitním komunistickým reţimem porušujícím základní lidská práva včetně práv 

majetkových. Stranou tedy zůstaly majetkové křivdy, ke kterým došlo před 25. únorem 

1948, ať uţ v souvislosti s rasovými persekucemi v období druhé republiky nebo ne 

zcela demokratickou politikou Národní fronty. S touto skutečností se musel vypořádat  

i Ústavní soud, a to při řešení ústavní stíţnosti a sní spojeným návrhem na zrušení té 

části zákona o půdě vymezující rozhodné období. Stěţovatelka svou argumentaci 

zakládala na tvrzení, ţe počátek tzv. rozhodného období je vůči ní diskriminační 

                                                           
528

 Srov. preambule zákona 229/1991 Sb. 
529

 Srov. § 1 zákona 229/1991 Sb.  
530

 Ondruš, R.: Zemědělské restituce a státní zastupitelství, In: Restituce podle zákona o půdě – sborník 

příspěvků z konference, Masarykova Univerzita, Brno, 1999, str. 16 – 17  
531

 Průchová, I.: Poznámky k principům zemědělského restitučního zákonodárství v ČR, In: Restituce 

podle zákona o půdě – sborník příspěvků z konference, Masarykova Univerzita, Brno, 1999,  

str. 77 – 78  
532

 Srov. § 4 odst. 1 zákona 229/1991 Sb. 



94 

 

povahy, jelikoţ její právní předchůdkyně o svůj majetek přišla na základě zákona 

143/1947, o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi 

Českou, a to před 25. únorem 1948. Ústavní soud stíţnost i s návrhem na zrušení 

daného ustanovení zákona o půdě zamítl a v souladu s účelem restitučních zákonů své 

rozhodnutí odůvodnil: „Po zvážení všech výše uvedených skutečností dospělo plénum 

Ústavního soudu k závěru, že v ustanovení § 4 odst. 1 zákona o půdě nelze spatřovat 

nic, co by nasvědčovalo protiústavní povaze tohoto ustanovení. Ústavní soud ostatně již 

ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 59/93 konstatoval, že po listopadu 1989 řešil tehdejší 

československý stát prostřednictvím svého nejvyššího zastupitelského sboru otázku 

odčinění majetkových křivd, které nastaly po 25. únoru 1948, a že se nepostavil na 

stanovisko, že budou odčiněny všechny křivdy, nýbrž pouze křivdy některé, a to  

v rozsahu a za podmínek, které stanoví zákon. Bylo věcí suverénního rozhodnutí státu, 

zda vůbec, a pokud ano, v jakém rozsahu budou majetkové křivdy odčiněny. Lze 

konstatovat, že stanovení tzv. rozhodného období, konkrétně pak jeho počátku, se opírá 

o „rozumné a objektivní důvody“, když zákonodárce byl nucen jasně vymezit časovou 

hranici, za kterou v zásadě již nelze jít bez nebezpečí dalšího řetězení odškodnění až do 

doby předmnichovské republiky či ještě dále. Z pohledu legislativně – technického třeba 

konečně zmínit i to, že vyhovění návrhu by znamenalo, bez pozitivní úpravy, neexistenci 

jakékoli spodní časové hranice pro uplatnění restitučních nároků.“
533

    

 Osoby, jejichţ majetkové křivdy mají být napraveny, označuje většina 

restitučních zákonů jako osoby oprávněné.
534

 Přesné a jednoznačné vymezení osobní 

působnosti zákona je pro jeho aplikaci nezbytností. Příliš široké pojetí okruhu 

oprávněných osob by mělo za následek rozsáhlou vlnu restitučních nároků a ohroţení 

stability vlastnických vztahů, coţ by sníţilo atraktivnost trhu pro případné investory  

a ve svém důsledku by mohlo negativně ovlivnit makroekonomické faktory národního 

hospodářství. Naopak pokud by zákonodárce vymezil rozsah osobní působnosti zákona 

příliš úzce, hrozilo by, ţe některé skupiny osob nesplňující některou ze zákonných 

podmínek, se budou dovolávat porušení svých práv z důvodu diskriminace. Druhé 

z obou krajních variant se dopustil zákonodárce v původním znění zákona o půdě. 

V původním znění zákona o půdě byl osobou oprávněnou státní občan České  

a Slovenské Federativní Republiky, který měl trvalý pobyt na jejím území, a jehoţ 
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 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 45/97 
534

 Srov. např. § 2 zákona 243/1992 Sb., § 1 zákona 403/1990 Sb. 
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půda, budovy a stavby, patřící k původní zemědělské usedlosti, přešly na stát nebo na 

jiné právnické osoby v rozhodném období, a to naplněním jednoho z restitučních 

titulů.
535

 Právě podmínka trvalého pobytu byla Ústavním soudem zrušena pro svou 

neústavnost spočívající v omezování základního lidského práva vlastnit majetek bez 

opory v zákonu,
536

 v odůvodnění se Ústavní soud dovolával svého dřívějšího 

derogativního rozhodnutí rušící tutéţ podmínku v zákoně 87/1991 Sb.
537

 Neústavnost 

dané podmínky byla vyvozována jednak z čl. 14 Listiny základních práv a svobod (dále 

jen LZPS), který zaručuje svobodu pohybu a pobytu a jednak z čl. 11 odst. 2 LZPS, 

který sice omezuje nabývání určitých věcí do vlastnictví pouze některými subjekty, ale 

jak správě Ústavní soud konstatoval: “Tato úprava se však u fyzických osob týká pouze 

podmínky státního občanství České republiky, a to ještě nikoli obecně, nýbrž jen 

ohledně určitých věcí v zákoně stanovených. Listina v uvedeném ustanovení pak 

nezmocňuje zákonodárce k stanovení dalších podmínek nabytí vlastnictví (ať už v rámci 

restitučního procesu či obecně), totiž podmínky trvalého pobytu na území České 

republiky. Takové zmocnění nelze nalézt ani v jiných ústavních předpisech českého 

státu“.
538

 Jelikoţ k odstranění této podmínky došlo aţ po pěti letech účinnosti zákona  

o půdě, bylo nutné upravit i proces uplatňování nároků těchto osob, zejména 

stanovením dodatečných lhůt k uplatnění svých nároků a řešení případných kolizí 

nároků jiţ uspokojených a nově vznešených.
539

       

 Vzhledem k tomu, ţe k některým majetkovým křivdám docházelo jiţ na počátku 

rozhodného období (tedy na konci 40. let 20. století) a k jejich nápravě mělo dojít téměř 

o půl století později, nebylo vţdy moţné restituovat vţdy ve prospěch té osoby, na které 

bylo bezpráví spácháno. Zákonodárce přechod restitučních nároků podle zákona o půdě 

upravil speciálně a vyloučil tak obecnou úpravu dědění dle občanského zákoníku,
540

 a to 

v zásadě ve prospěch závětního dědice, který nabyl celé dědictví. „Univerzální dědic“ 

má poté prioritní postavení před dalšími skupinami oprávněných, jejichţ vzájemný 

poměr upravuje zákon o půdě rovněţ s odchylkami od dědických skupin uvedených 
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 Srov. § 4 odst. 1 zákona 229/1991 Sb. v původním znění 
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 Nález ústavního soudu 29/1996 Sb. 
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 Srov. odůvodnění nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 3/94 
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 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 3/94 
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 Srov. § 13 odst. 5, § 14a zákona o půdě 
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 Vyloučení aplikace ustanovení obecné občanskoprávní úpravy dědického práva vyloučil ve své 

judikatuře i Ústavní soud, srov. nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 408/01 
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v občanském zákoníku.
541

        

 Pokud zákon nadal osoby oprávněné nárokem na vydání majetku, popřípadě 

jinou formu kompenzace, musel také identifikovat subjekty, vůči kterým mají být tyto 

nároky vznášeny, slovy restitučních zákonů osoby povinné.
542

 Za osoby povinné dle 

zákona o půdě zákonodárce označil stát nebo právnické osoby, které ke dni účinnosti 

zákona nemovitost drţely, s výjimkou podniků se zahraniční účastí, některých 

obchodních společností a cizích států.
543

 Podmínka drţby byla zákonodárcem 

definována odlišně od obecného občanskoprávního pojetí, za drţitele zákon označuje 

právnickou osobu, která měla ke dni účinnosti zákona o půdě k nemovitosti ve 

vlastnictví státu zřízené právo hospodaření nebo trvalého uţívání (viz podkapitola 6. 1. 

Uţívací vztahy k půdě ve vlastnictví státu) u nemovitostí v jiném neţ státním vlastnictví 

jejich vlastník.
544

 Legální definicí pojmových předpokladů povinných osob se 

zákonodárce snaţil ulehčit oprávněným osobám pozici, jelikoţ tyto osoby měly 

souběţně s uplatněním svých nároků na vydání nemovitosti u pozemkového úřadu 

vyzvat povinnou osobu k vydání předmětu nároku a v zákonné lhůtě s ní uzavřít dohodu 

o vydání věci.
545

 I přes tato legislativní opatření vznikaly v praxi problémy s identifikací 

povinných osob. Příčinnou těchto aplikačních nesnází byla spletitá soustava uţívacích 

vztahů k půdě a nepřehlednost evidence nemovitostí. Často docházelo k nárokování 

nemovitého majetku na zemědělských druţstvech, která sice byla faktickými uţivateli 

daných nemovitostí, nikoli však drţiteli ve smyslu zákona o půdě. Jelikoţ na pozemcích 

hospodařila většinou z titulu práva uţívání pro zajištění zemědělské výroby, které bylo 

moţné zřídit jen k nemovitostem v soukromém vlastnictví, a tudíţ nebyly splněny 

zákonné poţadavky drţby dle zákona o půdě.
546, 547 

Nesprávné určení osoby povinné 

způsobilo vţdy neplatnost jakýchkoliv dohod o vydání nemovitosti, a to i v případech, 

ţe takováto dohoda byla schválena pozemkovým úřadem.
548

 Za subjekt povinný 

k vydání nemovitosti označil zákonodárce primárně stát nebo právnickou osobu, 

nicméně za určitých okolností se oprávněná osoba mohla domáhat vydání nemovitosti  

                                                           
541

 Srov. § 4 odst. 1, 2 a úpravu dědictví v části sedmé zákona 40/1964 Sb. 
542

 Srov. např. § 5 zákona 229/1991 Sb., § 4 zákona 403/1990 Sb.  
543

 Srov. § 5 odst. 1 zákona 229/1991 Sb.  
544

 Srov. § 5 odst. 2 zákona 229/1991 Sb.  
545

 Srov. § 9 odst. 1, 2 zákona 229/1991 Sb.  
546

 Srov. zákona 123/1975 Sb. 
547

 Pekárek, M.: Nad jedním soudním rozhodnutím – K problematice výkladu ust. § 5 odst. 1 zákona 

229/1991 Sb., In: Právní praxe, 8/1993, str. 483 a násl.  
548

 Srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 430/2010 
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i vůči osobě fyzické. A to za předpokladu, ţe danou nemovitost nabyla od státu nebo 

jiné právnické osoby, na kterou by se vztahovalo právo na vydání podle zákona o půdě, 

pokud k převodu došlo, buď v rozporu s tehdy platnými předpisy, nebo za cenu niţší 

neţ cenu odpovídající tehdy platným cenovým předpisům, nebo na základě 

protiprávního zvýhodnění nabyvatele.
549

 Nutno podotknout, ţe tyto fyzické osoby 

nebyly nikdy osobami povinnými ve smyslu zákona o půdě a rozhodování o nárocích na 

vydání nemovitosti nesvěřil zákonodárce pozemkovému úřadu, ale pouze soudu.
550

 

Pokud fyzická osoba vydala nemovitost oprávněné osobě, vznikl jí nárok vůči státu na 

vrácení kupní ceny a úhradu nákladů účelně vynaloţených na nemovitost.
551

 Nutno 

podotknout, ţe částky odpovídající těmto nárokům většinou nepředstavují adekvátní 

kompenzaci a mnohdy nepokryjí ani náklady nutné k zajištění jiného ubytování. 

Z tohoto důvodu byla proti České republice podána stíţnost u Evropského soudu pro 

lidská práva pro porušení práva na ochranu vlastnictví. Stěţovatelé danou kauzu vyhráli 

a bylo jim přiznáno finanční odškodnění.
552

       

 K zajištění restitučních nároků oprávněných osob, omezil zákonodárce dispozice 

s danými nemovitostmi pod sankcí neplatnosti takovýchto právních úkonů a navíc uloţil 

osobám povinným pečovat o nemovitosti s péčí řádného hospodáře. Obnova dispoziční 

volnosti je spojena s marným uplynutím lhůt pro podání restitučních nároků (pokud 

nebyl nárok na vydání vůbec podán), pravomocným negativním rozhodnutím o nároku 

nebo vydáním nemovitosti oprávněné osobě.
553, 554

 Aplikace tohoto ustanovení zákona 

vyvolala celou řadu soudních řízení, ve kterých se oprávněné osoby domáhaly 

neplatnosti převodů jimi nárokovaných nemovitosti na třetí osoby nebo náhrady škody 

vzniklé z důvodu porušení povinnosti péče řádného hospodáře.
555

 K neméně zajímavým 

sporům docházelo v případech, kdy povinné osoby sice neporušily blokační ustanovení 

nezákonným převodem vlastnického práva, nicméně pokračovaly ve svých stavebních 

                                                           
549

 Srov. § 8 zákona 229/1991 Sb.  
550

 Srov. § 8 odst. 1, stanovisko Nejvyššího soudu 16/1996 sb. rozh. K výkladu některých dalších 

ustanovení zákona 229/1991 Sb. a jejich aplikaci v praxi soudů  
551

 Srov. § 8 odst. 3 
552

 Srov. Rozsudek II. sekce ESLP ze dne 5. listopadu 2002, sp. zn. 36548/97; Blíţe: Pomahač, R.: 

Blaţena Pincová a Jiří Pinc v. Česko, In: Evropské právo, 2/2003,  

str. 11 a násl.  
553

 Srov. § 5 odst. 3, § 13 zákona 229/1991 Sb. 
554

 Srov. Stanovisko Nejvyššího soudu 16/1996 sb. rozh. K výkladu některých dalších ustanovení zákona 

229/1991 Sb. a jejich aplikaci v praxi soudů 
555

 Srov. Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 630/06, rozhodnutí nejvyššího soudu  

sp. zn. 25 Cdo 853/2003 



98 

 

nebo jiných aktivitách, čímţ docházelo ke zhodnocení restituované nemovitosti a po 

jejím vydání si povinné osoby nárokovaly kompenzaci svých vynaloţených nákladů 

zejména s odvoláním na bezdůvodné obohacení. Osoby oprávněné naopak 

argumentovaly speciálním ustanovením zákona o půdě, které vylučuje uplatňování 

finančních nároků povinných osob vůči osobám oprávněným, které by souvisely 

s vydávanými věcmi.
556

 Protiargumenty lez uvést vůči oběma uvedeným názorům. Proti 

teorii o bezdůvodném obohacení lze argumentovat tím, ţe pokud byl majetek po právu 

restituován, těţko lze dovozovat, ţe by osoba oprávněná na úkor osoby povinné získala 

nějaký majetkový prospěch z titulu plnění bez právního důvodu, plněním z neplatného 

právního úkonu, plněním z právního důvodu, který odpadl, nebo ţe by snad získala 

majetkový prospěch z nepoctivých zdrojů.
557

 Vůči obraně oprávněných osob  

o zákonném vyloučení jakýkoliv nároků, lze uvést, ţe tato exempce se týká jen hlavního 

restitučního vztahu, nicméně nárok plynoucí z investice do restituované nemovitosti je 

vztahem odvozeným a nic nebrání tomu, aby neuspokojená pohledávka (z nároku do 

investice) byla vymáhána cestou civilní ţaloby.
558

 Ještě k větším komplikacím 

docházelo tehdy, kdy dosavadní vlastník (slovy zákona o půdě osoba povinná) 

pokračoval ve stavebních pracích, čímţ se pozemek stal zastavěným a na takové 

pozemky se jiţ nevztahuje povinnost vydání.
559

 K podobným praktikám se vyjádřil 

ústavní soud takto: „Jestliže stěžovatel (jeho právní předchůdce) protiprávním 

způsobem vytvořil faktický stav odporující již samotnému zákonu a navíc jednáním s 

nepominutelnými rysy svévole, je z ústavního hlediska vyloučeno, aby takto contra 

legem vytvořenému stavu byla poskytnuta ústavní ochrana.“
560

 Odůvodnění tohoto 

judikátu Ústavního soudu dává také odpověď na otázku, jak posuzovat výsledek 

stavební činnosti na restituovaném pozemku a jak řešit kauzy vznikající v souvislosti 

s investicemi do předmětu restitucí. V první řadě je na obecném soudu, aby v rámci 

předběţné otázky vyřešil, zda stavba je samostatným předmětem občanskoprávních 

vztahů, nebo tvoří součást věci hlavní. Pokud by daná stavba byla samostatnou věcí, 

                                                           
556

 Srov. § 28 zákona 229/1991 Sb. 
557

 Srov. § 451 zákona 40/1964 Sb. 
558

 Vrcha, P.: Investice do (restituované) nemovitosti povinnou osobou po uplatnění restitučního nároku, 

In: Právní rozhledy, 2/2000, str. 61 a násl.  
559

 Srov. § 11 odst. 1 písm. c) zákona 229/1991 Sb. (ve znění účinném do 20. června 1994), následnou 

novelizací, byl poţadavek zastavěnosti upřesněn, velký význam má podmínka, ţe aby byl pozemek 

povaţován za zastavěný, musela stavba započít před účinností zákona o půdě, srov. § 11 zákona 229/1991 

Sb. (v platném znění) 
560

 Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 269/96 
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bude se na daný případ analogicky aplikovat ustanovení občanského zákoníku o stavbě 

na cizím pozemku.
561

 V případě, ţe stavební činnost nevedla ke vzniku samostatné věci, 

rozlišuje Ústavní soud dvě varianty. Pokud by oprávněná osoba uplatnila řádně 

restituční výzvu a dané činnosti by nebyly nezbytně nutné k zajištění běţného provozu, 

nelze takovému protiprávnímu stavu poskytnout právní ochranu. Ovšem v případě, ţe 

oprávněná osoba hodlá výsledek stavební činnosti dále vyuţívat nebo ve stavebních 

pracích pokračovat, je nutné aplikovat ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném 

obohacení.
562

           

 Předmětem úpravy zákona o půdě je rovněţ úprava samotného procesu uplatnění 

restitučních nároků, tedy tzv. restituční řízení. Účastníky tohoto řízení jsou oprávněná 

osoba, která uplatnila nárok na vydání nemovitosti, osoba povinná a Pozemkový 

fond.
563

 Pozemkový fond ČR je právnickou osobou vzniklou ex lege,
564

 do jehoţ 

působnosti bylo svěřeno provádění restituce, privatizace pozemků a správa pozemků 

podle zákona o půdě.          

 Iniciace restitučního řízení byla zákonodárcem ponechána zcela na aktivitě osob 

oprávněných, které musely své nároky jednak uplatnit u pozemkového úřadu,
565

 jednak 

vyzvat povinnou osobu k vydání nemovitosti, a to vše v prekluzivních lhůtách.
566

 Do 60 

dnů od uplatnění výzvy k vydání nemovitosti měla povinná osoba s osobou oprávněnou 

uzavřít dohodu o vydání nemovitosti, která podléhala schválení pozemkového úřadu. 

Jen pokud pozemkový úřad dohodu neschválil, podrobil ji zákonodárce soudnímu 

přezkumu (k návrhu účastníka), pokud ani soud dohodu neschválil, měla být věc 

vrácena pozemkovému úřadu k rozhodnutí v meritu. V případech, kdy k dohodě mezi 

oprávněnou a povinnou osobou nedošlo vůbec, měl rozhodovat o vydání nemovitosti 

pozemkový úřad.
567

 Vedle primárního nároku na vydání nemovitosti přiznává zákon  

o půdě různým skupinám osob celou řadu náhrad (např. za nevydané pozemky, trvalé 

porosty, ţivý a mrtvý inventář),
568

 které spočívají v převedení náhradního pozemku 
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 Srov. § 853, § 135c zákona 40/1964 Sb. 
562

 Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 269/96 
563

 Srov. § 9 odst. 8 zákona 229/1991 Sb., působnost a pravomoc pozemkového fondu upravuje zákon  
564

 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky 
565

 Působnost a pravomoc pozemkových úřadů upravuje zákon 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a 

pozemkových úřadech a o změně zákona 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 
566

 Srov. § 9 odst. 1, § 13 zákona 229/1991 Sb. 
567

 Srov. § 9 odst. 1 – 7 zákona 229/1991 Sb.  
568

 Srov. § 16, § 15, § 20 zákona 229/1991 Sb. 
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nebo ve finanční kompenzaci.
569

        

 Vydání nemovitosti, tedy navrácení vlastnického práva oprávněným osobám 

představuje hlavní účel všech restitučních zákonů, zákon o půdě nevyjímaje. Za 

určitých okolností by však reálné navrácení majetku znamenalo ohroţení konkrétního 

veřejného zájmu nebo práv třetích osob v rozsahu převyšujícím samotný účel restituce 

(takovými překáţkami vydání jsou např. zastavěnost pozemku stavbou, zřízení 

tělovýchovného nebo sportovního zařízení, zřízení hřbitova, atp.).
570

 Tyto případy 

vyřešil zákonodárce alternativním nárokem oprávněné osoby na převedení náhradního 

lesního pozemku, přiměřené výměry a ceny, popřípadě jiného zemědělského pozemku 

pozemkovým fondem na základě veřejných nabídek.
571

 Pokud nebylo moţné 

poskytnout náhradní pozemek, měla být pozemkovým fondem poskytnuta finanční 

náhrada.
572

 V praxi se brzy objevila tendence k obcházení účelu zákona o půdě 

spočívající ve snaze povinných osob extenzivním výkladem rozšiřovat okruh zákonných 

překáţek vydání pozemku.         

 Danou problematikou se několikrát zabýval i Ústavní soud, který ve své 

judikatuře podporuje takovou interpretaci: „která by směřovala k maximálnímu 

naplnění účelu restituce a současně by respektovala proporcionalitu mezi omezením 

restitučního nároku na vydání původních pozemků a prosazením konkrétního zájmu.“
573

 

Tato zásada byla potvrzena i v jednom z nejnovějších judikátů Ústavního soudu ze dne 

29. dubna 2010, který zrušil rozhodnutí Nejvyššího soudu jako soudu dovolacího 

v kauze týkající se právě extenzivního výkladu výjimek z vydání pozemku v restituci 

podle zákona o půdě. V dané kauze šlo o pozemky, které přešly na stát v souvislosti 

s revizí pozemkové reformy bez patřičné náhrady (tím byl naplněn restituční titul 

zákona o půdě).
574

 Oprávněné osoby v souladu se zákonem uplatnily svůj restituční 

nárok výzvou ze dne 26. března 1992 a pozemkový úřad s konečnou platností rozhodl  

o obnovení jejich vlastnického práva dne 8. července 2002 (více neţ deset let po 
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 Blíţe k problematice náhrad dle zákona o půdě např.: Barešová, E.: Zemědělské restituce 

v rozhodování Nejvyššího soudu (2. část) – věnováno problematice náhrad dle zákona 229/1991 Sb., In: 

Soudní rozhledy 1/2000 str. 1 a násl., Brzobohatý, A.: K problematice naturální náhrady podle § 11 odst. 

2 zákona 229/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků za pozemek, který nelze vydat – příspěvek 

z praxe, In: Restituce podle zákona o půdě (sborník příspěvku z konference), Masarykova univerzita, 

Brno, 1999, str. 6 a násl. 
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 Srov. § 11 odst. 1 zákona 229/1991 Sb. 
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 Srov. § 11 odst. 2, § 11a zákona 229/1991 Sb. 
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 Srov. § 14 odst., § 16 zákona 229/1991 Sb. 
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 Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 176/03 
574

 Srov. § 6 odst. 1 písm. b) zákona 229/1991 Sb.  
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uplatnění nároku). Povinná osoba tedy Regionální muzeum se sídlem v Kouřimi (které 

na daných pozemcích vybudovalo Muzeum lidových staveb), podala proti rozhodnutí 

ţalobu, ve které namítala, ţe vydané pozemky tvoří celek bez ohledu na to, jsou-li 

fakticky zastavěny či nikoliv. Okresní soud v Kolíně rozsudkem ze dne 12. 10. 2005 

ţalobu zamítl. V odůvodnění uvedl, ţe se nejedná o stavby, které by ve smyslu 

ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona o půdě bránily vydání pozemku (stavby byly 

přeneseny na pozemky v letech 1972 - 1976, avšak stavební řízení bylo zahájeno aţ dne 

21. 1. 1993). Proti rozhodnutí krajského soudu bylo řádně a včas podáno odvolání,  

o kterém Krajský soud v Praze rozhodl rozsudkem ze dne 19. 12. 2006, kterým změnil 

rozsudek soudu 1. stupně tak, ţe stěţovatelé nejsou spoluvlastníky předmětných 

pozemků. V odůvodnění uvedl, ţe stavby nacházející se na předmětných pozemcích 

jsou stavby nemovité, nejedná se o stavby dočasné, jednoduché ani drobné (na tom nic 

nemění to, ţe se jedná o stavby nepovolené, pokud u nich probíhá řízení o dodatečném 

stavebním povolení). Dále argumentoval tím, Muzeum lidových staveb Kouřim tvoří 

jednotný urbanistický celek plnící funkci vědecko – výzkumnou, dokumentační  

a památkovou, kulturní, osvětovou a vzdělávací a jeho zachování je ve veřejném zájmu. 

Přestoţe tato argumentace nerespektuje taxativní výčet výjimek z vydání pozemku,
575

 

ani ustálenou judikaturu Ústavního soudu,
576

 Nejvyšší soud jako soud dovolací 

rozhodnutí krajského soudu 25. září 2009 potvrdil. Proti tomuto postupu podaly 

oprávněné osoby ústavní stíţnost, na základě které bylo rozhodnutí Nejvyššího soudu 

zrušeno 29. dubna 2010. Ačkoli hlavním důvodem derogujícího nálezu bylo porušení 

práva na spravedlivý proces (spočívající v nedostatečném zjištění skutečného stavu  

a omezení procesních práv účastníků) a Ústavní soud nemohl předjímat následné 

rozhodnutí soudů obecných, uvedl své stanovisko ohledně výkladu výjimek z vydání 

nemovitosti a zohlednění případného veřejného zájmu a zároveň zdůraznil pořadí 

jednotlivých způsobů nápravy majetkových křivd dle zákona o půdě: „… restitučními 

zákony se demokratický právní stát snaží alespoň částečně zmírnit následky minulých 

majetkových křivd, přičemž státní orgány jsou povinny postupovat podle příslušného 

restitučního zákona v souladu se zákonnými zájmy osob, jejichž újma, způsobená za 

totalitního komunistického režimu, má být alespoň částečně kompenzována. Tuto 
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 Srov. § 11 odst. 1 zákona o půdě 
576

 Samotná existence staveb bez příslušných povolení vytváří fakticky protiprávní stav, viz Nález 

Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 269/96; k restriktivnímu výkladu § 11 odst. 1 zákona o půdě viz nález 

Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 176/03 
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částečnou kompenzaci nelze spatřovat pouze v tom, že by byl restituční nárok sice 

shledán důvodným, ale oprávněné osobě by byly bezúplatně převedeny jiné pozemky ve 

vlastnictví státu, popř. že by jí byla přiznána finanční náhrada. Vůdčím principem musí 

být vždy výše uvedený účel restitučního zákona, při jehož výkladu je zásadně nutno 

preferovat vydání původního pozemku či pozemků, pokud o to restituenti usilují a pokud 

to zákon nevylučuje. Restituční zákon č. 229/1991 Sb. tedy sleduje v prvé řadě ten cíl, 

aby byl původní majetek oprávněným osobám reálně vydán. Pouze výjimečně, jsou-li 

beze všech pochybností splněny předpoklady stanovené tímto zákonem v ust. § 11, 

pozemky vydat nelze.“
577

 V dané kauze doposud nebylo vydáno pravomocné 

rozhodnutí, coţ jen dokládá skutečnost, ţe restituční proces nebyl téměř po dvaceti 

letech účinnosti zákona o půdě ukončen. Nutno podotknout, ţe po výše citovaném 

judikátu Ústavního soudu došlo k jistému posunu v judikatuře Nejvyššího soudu, který 

nyní upřednostňuje restriktivní výklad výjimek z vydání pozemku a důraz klade na účel 

zákona o půdě a tím je nepochybně navrácení původního majetku oprávněným 

osobám.
578

          

 Zákon o půdě představuje z pohledu restitucí zemědělského pozemkového 

majetku primární právní předpis, jehoţ interpretace a aplikace stále rozpoutává debaty 

v odborných kruzích a je předmětem rozhodování soudů všech instancí. Na některé 

z nich bylo poukázáno výše. V závěrečných ustanoveních zákon obsahuje úpravu 

několika zajímavých institutů, které přesahují problematiku běţné zemědělské restituce, 

a to tzv. „blokační ustanovení“ ohledně církevního majetku (viz podkapitola  

7.3. Několik poznámek k tzv. historickému majetku církví) a § 22 upravující zánik 

některých uţívacích práv (viz závěr podkapitoly 6. 3. Uţívací práva k půdě bez rozlišení 

vlastnictví). 

7. 3. Několik poznámek k  tzv. historickému majetku církví   

V rámci nápravy a zmírňování majetkových křivd po roce 1989 nemohl 

zákonodárce ponechat stranou bezpráví, kterého se komunistický reţim dopustil vůči 

církvím a jiným náboţenským subjektům. K zásahům vůči církevnímu majetku 

docházelo jak v souvislosti s prováděním druhé pozemkové reformy, tak v rámci 

                                                           
577

 Nález Ústavního soudu sp. zn. 2896/09 
578

 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 2777/2008  
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„poúnorové“ normotvorby - zákonné i podzákonné.
579

 K definitivnímu zbavení 

institucionální svobody církví došlo na základě zákona 218/1949 ze dne 14. října 1949, 

o hospodářském zabezpečení církví a náboţenských společností státem, který učinil 

církve zcela závislé na příjmech ze státního rozpočtu.
580

      

 Po roce 1989 byl zahájen proces obnovy náboţenské svobody, coţ 

předpokládalo obnovu autonomie náboţenských subjektů a s ní spojené majetkové 

narovnání. Jak jiţ bylo zmíněno výše, k částečné restituci církevního majetku došlo jiţ 

na počátku devadesátých let, zákonem 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových 

vztahů řeholních řádů a kongregací arcibiskupství olomouckého.
581

 Jednalo se o zákon 

výčtový, jehoţ cílem bylo navrácení nemovitostí nejnutnějších k obnově činnosti 

řeholních komunit, ještě před přijetím obecného restitučního předpisu. Interpretace  

a aplikace tohoto provizoria (za které byl tento zákon všeobecně povaţován)
582

 byla 

provázena četnými komplikacemi. Jelikoţ se lišil od ostatních restitučních norem, nebyl 

zpočátku obecnými soudy ani soudem Ústavním povaţován za zákon speciální, který by 

vylučoval pouţití běţných ţalob na ochranu vlastnictví.
583

 Coţ vyvolalo celou řadu 

ţalob na určení vlastnictví k majetku nezařazenému do zákonného výčtu. Ke změně 

došlo aţ v roce 2006 kdy, Ústavní soud vydal stanovisko, ve kterém potvrdil restituční 

povahu zákona 298/1990 Sb. a zároveň vyloučil moţnost aplikace obecných právních 

předpisů.
584

 Provizornost úpravy restituce církevního majetku dle zákona 298/1990 Sb. 

potvrdil i zákon o půdě, do jehoţ textu vloţil zákonodárce tzv. blokační § 29, který zní: 

„majetek, jehož původním vlastníkem byly církve, náboženské řády a kongregace, nelze 

                                                           
579

 Srov. např. zákon 185/1948 Sb., o zestátnění léčebných a ošetřovacích ústavů a o organisaci státní 

ústavní léčebné péče, zákona 169/1949 Sb., o vojenských újezdech, zákona 95/1948 Sb., o základní 

úpravě jednotného školství (školský zákon), zákona 125/1948 Sb., o znárodnění přírodních léčivých 

zdrojů a lázní a o začlenění a správě konfiskovaného lázeňského majetku, vyhlášky 351/1950 Ú. l. I., o 

převzetí správy některých majetkových podstat náboţenským fondem 
580

 Blíţe k povaze církevního majetku a právní subjektivity církví viz např.: Kindl, M.: O nárocích 

zejména církevních, mimo restituce, In: Právník, 2/1994, str. 150 a násl., Kindl, M.: Malá poznámka 

k majetku církví, In: Právní rozhledy, 7/1997, str. 368 a násl. 
581

 Rozsah restituce provedený zákonem 298/1990 Sb. se ukázal jako nedostatečný k plné obnově 

řeholního ţivota, proto byl o rok později novelizován a výčet navrácených nemovitostí rozšířen zákonem 

338/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů 

řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého 
582

 Srov. diskusi k tisku 272 týkajícím historického církevního majetku ze dne 28. listopadu 1990, 

uveřejněné na htpp://www.psp.cz  
583

 Srov. Nález Ústavního soudu IV. ÚS 298/05 
584

 Srov. Stanovisko Ústavního soudu 13/2006 Sb. 
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převádět do vlastnictví jiným osobám do přijetí zákonů o tomto majetku.“
585

 Tímto 

paragrafem se zákonodárce zavázal přijmout v budoucnu normu, která by provedla 

systematickou nápravu majetkových křivd týkajících se církví a náboţenských 

společností. V návaznosti na toto ustanovení došlo k několika pokusům o přijetí 

příslušné právní úpravy, nicméně doposud neúspěšně.
586

     

 Rozsah majetku, který by měl být předmětem zvláštního restitučního zákona, 

není přesně znám, na počátku devadesátých let mluvily odhady ministerstva kultury  

o 48.280 hektarech zemědělské půdy, 174.790 hektarech lesa, 1.002 hektarech rybníků 

a 1.420 hektarů zahrad a parků.
587

 Jedná se však jen o odhady vycházející jak 

z pozemkových knih, výpisů z geodézie, tak vzpomínek pamětníků. I tato skutečnost 

byla důvodem koncepce návrhu zákona o majetkovém vypořádání církví z jara 2008, 

který vycházel z částečné naturální restituce, doplněné finanční kompenzací, jenţ by 

byla uskutečněna dle splátkového kalendáře obsaţeného v dohodě s jednotlivými 

církvemi a jinými církevními subjekty a vyloučila by jakékoli další restituční nároky.
588

 

Nicméně ke schválení tohoto návrhu nedošlo a jistota v právních vztazích 

k blokovanému majetku nebyla nastolena.        

 Blokace historického majetku církví s sebou přináší mnoho problémů, a to jak na 

straně církví, které daný majetek potřebují k ekonomické soběstačnosti, tak na straně 

zaknihovaných vlastníků, kteří se „svým“ majetkem nemohou volně nakládat. Ačkoli 

větší část historického majetku církví přešla v době nesvobody na stát (a nyní se nachází 

ve správě Pozemkového fondu ČR s právem hospodaření Lesů České republiky, s. p., 

Vojenských lesů a statků ČR, s. p. a Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových),
589

 zbylá je majetkem obcí, popřípadě jiných fyzických a právnických 

osob. U obcí tato blokace můţe ve svém důsledku znesnadňovat územní plánování  

a vyskytla se i argumentace nemoţnosti vyuţití dotčeného majetku pro projekty 
                                                           
585

 Obdobné ustanovení obsahuje i zákon 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné 

osoby, viz § 3 tohoto zákona 
586

 K jediným převodům majetku ve prospěch církve došlo na konci devadesátých let, a to tzv. exekutivní 

formou, tedy na základě usnesení vlády, kterými se převedlo necelých 100 nemovitostí, blíţe na 

oficiálních internetových stránkách ministerstva kultury ČR týkajících se majetkového narovnání církví 

(http://www.mkcr.cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/majetkove-narovnani/default.htm) 
587

 Srov. Benda, A.: Církevní majetek: Vrátit, či nevrátit, In: Ekonom, 18/1993, tabulka č. 1, str. 37  
588

 Srov. text návrhu zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a 

náboţenským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi 

a náboţenskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém narovnání s církvemi a 

náboţenskými společnostmi) uveřejněný na internetových stránkách ministerstva kultury ČR 

(http://www.mkcr.cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/majetkove-narovnani/default.htm) 
589

 Nález Ústavního soudu 242/2010 Sb., odůvodnění bod 41  
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čerpající finance z veřejných zdrojů a fondů Evropské unie.
590

 Kromě těchto problémů 

si nelze nevšimnout chátrajících kulturních památek, k jejichţ obnově nejsou zapsaní 

majitelé motivováni, jelikoţ v důsledku legislativního očekávání předpokládají pozbytí 

tohoto majetku.           

 Mlčení zákonodárce si vyţádalo celou řadu soudních sporů, které s konečnou 

platností řešil aţ Ústavní soud, a to jak v rámci abstraktní kontroly ústavnosti 

blokačního paragrafu zákona o půdě, tak v rámci individuálních stíţností 

zaknihovaných vlastníků nebo církevních právnických osob. Ve stručnosti zmiňme dva 

důleţité, dalo by se říci aţ průlomové, judikáty z loňského a letošního roku.   

 Prvním z nich je nález Ústavního soudu z 1. července 2010,
591

 jehoţ předmětem 

byl návrh skupiny senátorů na zrušení § 29 zákona o půdě a vyslovení porušení  

čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR a čl. 4 odst. 1, čl. 11 odst. 1, odst. 4 Listiny v důsledku 

dlouhodobé nečinnosti zákonodárce a nenaplnění legitimního očekávání na straně 

církevních právnických osob. V odůvodnění se Ústavní soud dopodrobna zabýval 

povahou blokačního paragrafu, odkazoval na svou předchozí judikaturu a velmi dobře 

dovodil, ţe zrušení daného ustanovení by umoţnilo převod „blokovaného“ majetku 

třetím osobám, čímţ by bylo prakticky znemoţněno majetkové narovnání mezi státem a 

církví prostřednictvím naturální restituce. S konečnou platností tedy Ústavní soud 

potvrdil konformitu § 29 zákona o půdě s ústavním pořádkem: „Ústavní soud shledal, 

že napadené ustanovení § 29 zákona o půdě není samo o sobě protiústavním, neboť 

sleduje ústavně konformní účel a neobsahuje excesivní prostředky pro jeho 

dosažení.“
592

 Za protiústavní však označil dlouhodobou nečinnost zákonodárce  

a nenaplnění legitimního očekávání církevních právnických osob. V souladu 

s judikaturou Evropského soudního dvora vyslovil Ústavní soud pojetí ochrany 

legitimního očekávání jako specifického majetkového nároku, který jiţ byl 

individualizovaný v příslušné právní úpravě, a proto nesplnění příslibu majetkového 

vypořádání porušuje nejen čl. 11 Listiny, ale také záruky náboţenské svobody zaručené 

čl. 16 Listiny: „Jinými slovy řečeno, dopady nečinnosti zákonodárce se tak projevují 

nejen toliko v úzké majetkové sféře (historických) církví a náboženských společností (čl. 

11 Listiny, čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě), nýbrž i ve faktickém omezení 
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 Tamtéţ bod 6 
591

 Nález Ústavního soudu 242/2010 Sb. 
592

 Odůvodnění nálezu Ústavního soudu 242/2010 Sb., část XII. 
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samostatnosti a nezávislosti na státu (církevní autonomie) zaručených čl. 16 odst. 2 

Listiny k výkonu svobod zaručených čl. 16 odst. 1 a čl. 15 odst. 1 Listiny.“
593

 

 Druhým z výše avizovaných judikátů je nález Ústavního soudu z 22. února 2011 

prolamující blokační ustanovená zákona o půdě, a to na základě individuální stíţnosti. 

Stěţovatel se domáhal zrušení rozhodnutí obecných soudů, která prohlásila kupní 

smlouvu k pozemkům, které v dobré víře uţíval po dobu sedmi let k podnikatelským 

účelům za absolutně neplatnou.
594

 V rámci své podnikatelské činnosti stěţovatel zřídil 

na dotčených pozemcích stavby, které jsou v důsledku zásady superficies solo non cedit 

samostatnou věcí a jeho vlastnictvím. Daným rozhodnutím obecných soudů došlo 

k oddělení a střetu dvou vlastnických práv, které jedno bez druhého ztratilo svou 

ekonomickou funkčnost. Ústavní soud ve svém odůvodnění uvedl, ţe vlastnické právo 

státu (Pozemkového fondu ČR) má pouze formální charakter, jelikoţ jeho obsahem je 

pouze formální správa a navíc je zeslabené legitimním očekáváním církví na majetkové 

narovnání, na rozdíl od reálného vlastnického práva stěţovatele, které je právem 

základním a nezcizitelným, a proto mu je nutné poskytnout ochranu a v daném 

specifickém případě prolomit blokaci církevního majetku a zrušit napadená rozhodnutí 

obecných soudů.
595

 Nutno podotknout, ţe morální právo bylo jistě na straně stěţovatele, 

který v dobré víře předmětné pozemky uţíval, (zneplatněná kupní smlouva byla 

registrována Státním notářstvím a odsouhlasena všemi dotčenými orgány státu), 

nicméně jak správně uvádí odlišné stanovisko soudkyně JUDr. Ivany Janů, došlo zde 

k jakési desinterpretaci pojetí legitimního očekávání církevních subjektů uvedeného 

v nálezu Ústavního soudu 242/2010 Sb., který sice teoreticky připouští moţnost 

prolomení blokačního ustanovení zákona o půdě,
596

 ale ve vztahu k nositelům tohoto 

legitimního očekávání (tedy církevním subjektům) nebo k aktuálním evidovaným 

vlastníkům blokovaného majetku odlišným od státu, nikoli tedy nevlastníkům 

historického majetku církví.
597

 Tudíţ nemělo dojít ke zrušení rozhodnutí obecných 

soudů, protoţe stěţovatel není vlastníkem daných pozemků.    

 Vyslovení protiústavnosti dlouhodobé nečinnosti Parlamentu ČR, který doposud 

                                                           
593

 Odůvodnění nálezu Ústavního soudu 242/2010 Sb., bod 106 
594

 Kupní smlouva byla uzavřena v rámci tzv. malé privatizace; Blíţe ke skutkovému stavu viz nález 

Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2166/10 
595

 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2166/10, odůvodnění bod 30 
596

 Nález Ústavního soudu 242/2010 Sb., odůvodnění bod 54 
597

 Odlišné stanovisko soudkyně JUDr. Ivany Janů k nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2166/10  
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nenaplnil legitimní očekávání ohledně majetkového narovnání státu a církví, bylo 

impulsem k vytvoření Komise pro narovnání vztahu mezi státem a církvemi  

a náboţenskými společnostmi, která má usilovat o přijetí zákonné úpravy restituce 

historického majetku církví.
598

  

7. 4. Privatizace z  pohledu pozemkového vlastnictví  a stručné shrnutí  

Privatizace představuje organizovaný proces převodu majetku státu na fyzické  

a právnické osoby s cílem zmenšit celkový rozsah veškerého a zvlášť určitého majetku 

ve vlastnictví státu.
599

 Z tohoto hlediska je moţné povaţovat restituci za jednu z forem 

privatizace, a to formu specifickou svým morálním účelem nápravy některých 

majetkových křivd vůči okruhu oprávněných osob a prioritní ve vztahu k privatizaci 

v uţším smyslu (dále jen privatizace).
600

 Priorita restituce spočívala ve vyloučení 

majetku, který podléhal restituci a byl na něj učiněn restituční nárok, z procesu 

privatizace.
601

          

 Prvním privatizačním předpisem byl zákon 427/1990 Sb., o převodech 

vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby (zákon o malé 

privatizaci). Zákon se vztahoval na věci ve vlastnictví státu, ke kterým měly právo 

hospodaření státní podniky, rozpočtové a příspěvkové organizace a národní výbory. 

Předmětem převodu byly movité a nemovité věci, které tvořily tzv. provozní jednotky 

působící v obchodu, sluţbách a výrobě (včetně pozemků), nikoli však výrobě 

zemědělské.
602

          

 Na malou privatizaci navazovala privatizace velká, provedená zákonem 92/1991 

Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Zákon se vztahoval zejména na 

státní průmyslové podniky středního a velkého rozsahu a od malé privatizace se 

                                                           
598

 Srov. usnesení vlády 204 ze dne 17. března 2011, obsah nařízení zveřejněn na oficiálních stránkách 

Ministerstva kultury ČR (http://www.mkcr.cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/majetkove-

narovnani/default.htm) 
599

 Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 3. aktualizované a doplněné vydání, Eva Rozkotová, Praha, 

2010, str. 58; obdobná definice viz Hendrych, D. a kol., Právnický slovník – 3. vydání, C. H. Beck, Praha, 

2009 
600

 Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 3. aktualizované a doplněné vydání, Eva Rozkotová, Praha, 

2010, str. 58; obdobě srov. Svoboda, C., Restituce v rámci privatizace v České republice, In: Právní 

praxe, 3/1994, str. 121 a násl.  
601

 Srov. např. § 2 zákona 427/1990 Sb., § 3 zákona 92/1991 Sb.  
602

 Srov. § 1, § 2 zákona 427/1990 Sb. 
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odlišoval zejména sloţitějšími metodami převodu vlastnického práva.
603

 Nutno 

podotknout, ţe první privatizační vlna z počátku 90. let se pozemkového vlastnictví 

státu dotkla jen okrajově.
604

         

 Určitou roli v privatizaci pozemkového bohatství sehrál jiţ zmiňovaný zákon 

172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, 

který je jak předpisem restitučním – ve vztahu k historickému majetku obcí (viz 

podkapitola 7. 1. Přehled restituční legislativy), tak privatizačním. Tento zákon umoţnil 

obcím privatizovat majetek státu, k němuţ příslušelo právo hospodaření národním 

výborům ke dni 23. listopadu 1990, anebo takový, se kterým národní výbory 

hospodařily obdobným způsobem po uvedeném datu. Jednalo se převáţně o obytné 

domy a pozemky tvořící s nimi funkční celek a o nezastavěné pozemky v katastrálním 

území obce.
605, 606

         

 Pro privatizaci zemědělské a lesní půdy bylo klíčové přijetí zákona 95/1999 Sb., 

o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné 

osoby. V úvodních ustanoveních zákon vymezuje pojem zemědělského a lesního 

pozemku.
607

 Dále definuje nabyvatele
608

 těchto pozemků a jejich vzájemné pořadí při 

uplatnění konkurujících nároků a způsoby úplatného převodu – veřejnou nabídkou nebo 

veřejnou obchodní soutěţí.
609, 610

 Rozhodující roli v procesu privatizace zemědělské  

a lesní půdy svěřil zákonodárce Pozemkovému fondu ČR, který svou působnost 

vykonává na základě zákona 569/1991 Sb.       

 Úkolem polistopadového zákonodárství v právně – ekonomické oblasti bylo 

zejména odstranění deformací soukromého vlastnictví, ke kterým došlo v období 

komunistické totality a obnova trţního charakteru hospodářství. Pro pozemkověprávní 

vztahy to znamenalo zejména deetizaci zemědělských a lesních pozemků, která 

způsobila značné rozdrobení pozemkového vlastnictví, jak ve vztahu k subjektům 
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 Blíţe k metodám velké privatizace např.: Plíva, S.: Privatizace majetku státu, Prospektum, Praha, 

1991, Kuklík, J.: Znárodněné Československo; Od znárodnění k privatizaci – státní zásahy do 

vlastnických a jiných majetkových práv v Československu a jinde v Evropě, Auditorium, Praha, 2010 
604

 Pekárek, M., Průchová, I.: Pozemkové právo, Masarykova Univerzita, Brno, 2004, str. 99 
605

 Srov. § 1, § 3 zákona 172/1991 Sb. (majetek uvedený v § 3 rozšířen novelou 10/1993 Sb.) 
606

 Podrobněji k působnosti zákona 172/1991 Sb. viz Kišš, P.: Restituce majetku obcí, Eurolex Bohemia 

s.r.o., Praha, 2005 
607

 Srov. § 1, § 17 zákona 95/1999 Sb. 
608

 Srov. § 4 a násl. zákona 95/1999 Sb.  
609

 Srov. § 8, § 9 zákona 95/1999 Sb.  
610

 Blíţe k zákonu 95/1999 Sb. viz např. Karfík, Z., Karfíková, M., Spáčil, J.: Pozemky a právo, Orac, 

Praha, 2001, str. 57 a násl., Pekárek, M.: Pozemkové právo, Aleš Čeněk s.r.o., Plzeň, 2010, str. 48 a násl. 
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vlastnického práva, tak k velikosti výměry jednotlivých vlastnických jednotek.
611

 Tato 

skutečnost si vyţádala obnovu tradičního pojetí nájemního vztahu, který umoţňuje 

efektivnější vyuţití těchto pozemků osobami odlišnými od vlastníků.   

 Restituce i privatizace jsou dlouhodobé procesy, které ani po dvaceti letech 

neztrácejí na aktuálnosti. Pokud se týká restitucí, ačkoli zákonné prekluzivní lhůty pro 

uplatnění restitučních nároků jiţ uplynuly, nelze povaţovat proces restitucí za relikt 

minulosti. Doposud nebylo pravomocně rozhodnuto o některých restitučních 

nárocích,
612

 pozemkový fond kaţdoročně poskytuje náhrady dle zákona o půdě – 

finanční i naturální (k 31. 12. 2009 byly vydány náhradní pozemky v celkové výměře 

10.718,60 hektarů, z toho v roce 2009 ve výměře 177,87 hektarů).
613

 Dokončení 

procesu restituce brání mimo jiné i blokace církevního majetku (jedná se o téměř 

200.000 hektarů půdy, blíţe viz podkapitola 7. 3. Několik poznámek k tzv. historickému 

majetku církví). Přes tyto komplikace bylo v restituci vydáno na 1.333.350 hektarů 

zemědělské a 1.255.666 hektarů lesní půdy.
614

 A proces restituce směřuje ke svému 

završení.          

 Pokud se týká privatizace zemědělského a lesního pozemkového majetku 

představuje zákon 95/1999 Sb. stále aktuální normu, na jehoţ základě neustále probíhá 

a v budoucnu probíhat bude proces odstátnění pozemkového vlastnictví.
615

 Coţ mimo 

jiné dokládá i tisková zpráva Pozemkového fondu ČR ze dne 17. 1. 2011, vytyčující cíle 

na rok 2012: „Jedním z klíčových úkolů Pozemkového fondu ČR do roku 2012 je prodej 

státní půdy dle zákona o převedení zemědělských a lesních pozemků. Od roku 1999, kdy 

zákon o prodeji půdy nabyl účinnosti, bylo Pozemkovým fondem ČR převedeno celkem 

753 tisíc pozemků o výměře 521 tisíc hektarů.“
616
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 Drobník, J.: Základy pozemkového práva, 3. aktualizované a doplněné vydání, Eva Rozkotová, Praha, 

2010, str. 59 
612

 K 31. 12. 2009 bylo podáno přes 28.000 odvolání proti rozhodnutí o restitučních nárocích; Údaje 

zveřejněné na oficiálních internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR 

(http://eagri.cz/public/web/file/26149/restituce___stav_k_31._12._2009.pdf) 
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 Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2009 

(http://www.pfcr.cz/pfcr/page.aspx?KategorieID=1304) 
614

 Údaje zveřejněné na oficiálních internetových stránkách Ministerstva zemědělství ČR 

(http://eagri.cz/public/web/file/26149/restituce___stav_k_31._12._2009.pdf) 
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 Ke dni 31. 12. 2009 spravoval Pozemkový fond ČR zemědělskou půdu o celkové rozloze 273.000 

hektarů viz výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2009 

(http://www.pfcr.cz/pfcr/page.aspx?KategorieID=1304) 
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 Tisková zpráva Pozemkového fondu ČR ze dne 17. 1. 2011 uveřejněná na oficiálních internetových 

stránkách Pozemkového fondu ČR (http://www.pfcr.cz/pfcr/page.aspx?OdkazyID=923) 
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Závěr  

 Předchozí kapitoly této práce se pokusily chronologicky postihnout 

nejdůleţitější momenty ve vývoji pozemkověprávních vztahů na území České republiky 

a blíţe poukázat na některé historicky – právní skutečnosti relevantní z pohledu dalšího 

vývoje.          

 Za více neţ devadesát let své existence prošla Česká republika celou řadou 

celospolečenských revolučních událostí, ve kterých mělo pozemkové vlastnictví vţdy 

svou úlohu a nejednou i hlavní roli. Coţ je důsledkem specifičnosti půdy, zejména její 

omezenou rozlohou a nezastupitelnou rolí při všech lidských činnostech. Změny  

v pozemkovém vlastnictví se na území České republiky odehrávaly většinou formou 

pozemkových reforem a restitucí, ale nelze opominout ani konfiskaci, vyvlastnění  

a privatizaci. Ačkoli je cíl pozemkových reforem a restitucí totoţný - spočívá ve změně 

vlastnických vztahů k pozemkům, nejedná se o totoţné procesy. Liší se v příčině, účelu 

i způsobu provedení.          

 Pozemková reforma je obecně spojena s mimoekonomickými zásahy do 

pozemkového vlastnictví na území celého státu. Většinou reaguje na neuspokojivou 

hospodářskou a společenskou situaci, která často pramení mimo jiné i z nerovnoměrné 

skladby pozemkových vlastníků zejména zemědělské a lesní půdy.
617

 Cílem pozemkové 

reformy je tento stav vyřešit a v neposlední řadě upevnit pozici politické strany, která ji 

prosazuje. Nástrojem ke změně pozemkových poměrů jsou především zákony, které 

vymezují okruh subjektů, jejichţ půda reformě podléhá a osob, kterým má být půda 

přidělena (tzv. přídělci) a v neposlední řadě tyto zákony stanovují výměru půdy 

podléhající reformě, vymezují podmínky pro určení velikosti přídělu a samozřejmě 

stanoví cenu, a to jak náhradovou, tak přídělovou. Právě úplatnost přesunů 

pozemkového vlastnictví by měla být základním znakem pozemkových reforem.  

 Restituce se od pozemkových reforem odlišují zejména svým účelem, jelikoţ 

nejsou politickým východiskem z hospodářsko – sociálních problémů, ale představují 

snahu odčinit některé majetkové újmy, ke kterým došlo často nezákonným nebo 

nedemokratickým způsobem. Dalším odlišujícím prvkem od pozemkových reforem, je 

stanovení rozhodného období a preklusivních lhůt, ve kterých mohou osoby oprávněné 
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 Srov. dílo cit. v poznámce pod čarou č. 23a č. 24 této práce 



111 

 

uplatnit své nároky.
618

         

 První pozemková reforma byla revolučním počinem nově vzniklé 

Československé republiky, avšak její původní radikální podoba byla postupně zmírněna, 

aţ vyústila v politický kompromis, který neuspokojil ani jednu stranu. Navíc bylo její 

provádění přerušeno nejdříve velkou hospodářskou krizí a krátce na to germanizační 

politikou fašistického Německa a druhou světovou válkou. Snaha o překonání tohoto 

politického kompromisu a vědomí nedokončenosti vedla jiţ v naprosto odlišných 

společenských a politických podmínkách k tzv. revizi pozemkové reformy 

v poválečných letech. Na revizi první pozemkové reformy navazovala nová pozemková 

reforma, která ovšem stála na zcela odlišných základech, ačkoli spolu tvořily jednotný 

komplex. Obě pozemkové reformy byly prováděny na základě zákonů a dalších 

prováděcích předpisů, ovšem v případě poválečné reformy bez respektu k zásadě 

suverenity zákona. Zatímco první pozemková reforma byla prováděna intra lege 

s respektování jeho primátu a za účinné soudní kontroly (coţ dokazuje zejména 

judikatura prvorepublikového Nejvyššího správního soudu), druhá pozemková reforma 

se stala nástrojem komunistické strany k získání moci a ve svém důsledku znamenala 

konec soukromého pozemkového vlastnictví.      

 K prvním restitucím pozemkového majetku došlo v novodobé historii České 

republiky krátce po skončení druhé světové války. Jejich legislativním podkladem byl 

zejména dekret prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. a zákon k jeho provedení 128/1946 

Sb., prohlašující neplatnost majetkově – právních jednání, která byla učiněna 

v rozhodném období z důvodů národností nebo rasové persekuce. Uskutečnění 

poválečné restituce bylo komplikováno rozsáhlým znárodňováním
619

 a skutečností, ţe 

problematika restitucí byla součástí rozsáhlejšího záměru na uskutečnění komplexní 

poválečné a vlastně i socialistické pozemkové reformy v reţii komunistické strany. 

Obecně lze konstatovat, ţe poválečné restituce byly uskutečněny za podmínek 

diskontinuity práva s obdobím nesvobody a kontinuitou práva s obdobím před 29. zářím 

1938,
620

 k jejich největším negativům patří projevy hospodářsky motivovaného 
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 K dalším typickým znakům restituční normotvorby viz Průchová, I.: Poznámky k principům 

zemědělského restitučního zákonodárství v ČR, In: Restituce podle zákona o půdě – sborník příspěvků z 

konference, Masarykova Univerzita, Brno, 1999, str. 77 a násl. 
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 Takto bylo vymezeno rozhodné období v ústavním dekretu prezidenta republiky 11/1944 Úř. věst. čsl.  
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antisemitismu a národnostní xenofobie, které zabránily odškodnění ţidovského 

obyvatelstva postiţeného arizací.
621

 Druhá vlna restitučního zákonodárství je spojena 

s obnovou demokracie a právního řádu po roce 1989. Cílem polistopadového 

zákonodárce bylo odstranění některých majetkových křivd, ke kterým došlo po  

25. únoru 1948. Na rozdíl od poválečných restitucí nedošlo k vyslovení diskontinuity 

práva s právem totalitního reţimu ve formálním smyslu, hlavním důvodem byla 

skutečnost, ţe většina předpisů z minulého období, byť v novelizované podobě, tvořila 

základy stále platného právního řádu a také období, kterého by se diskontinuita týkala. 

Zatímco ústavní dekret prezidenta republiky 11/1944 Úř. věst. čsl. vyjadřoval 

diskontinuitu s pouhými šesti lety nacistické okupace, zákon 480/1991 Sb. o době 

nesvobody se vyrovnával s více neţ 40 lety komunistické totality. Z těchto důvodů 

zvolil zákonodárce cestu materiální neboli hodnotové diskontinuity s totalitním právním 

řádem a zejména socialistickými hodnotami.
622

 Důsledkem tohoto řešení je nejen 

samotné konstatování protiprávnosti komunistického reţimu zákonem 480/1991 Sb., ale 

také soubor restituční legislativy. Zákonodárce nepřistoupil k vydání jednoho 

restitučního předpisu a na něj navazující prováděcí normy (jak tomu bylo po skončení 

druhé světové války), ale zvolil cestu přijetí celé řady restitučních zákonů, coţ mělo za 

následek roztříštěnost úpravy, nejednoznačnost a v neposlední řadě nutnost četných 

novelizací. Vedle morálního aspektu spočívajícího v odčinění některých majetkových 

křivd nelze přehlédnout určité ekonomické cíle spočívající v odstátnění tedy 

privatizaci.
623

 Zejména v souvislosti s naplňováním tohoto účelu docházelo v praxi 

k mnohým nezákonnostem, jejichţ příčinnou byla zejména skutečnost, ţe nebyl zřízen 

orgán či instituce, která by hájila finanční zájmy státu a upozorňovala orgány veřejné 

správy a samosprávy, státní orgány a organizace na porušování zákona při jejich 

postupu, nebo mohla v zájmu obrany zákonnosti na úseku restitucí vstoupit do soudního 

řízení či napadnout nezákonná soudní rozhodnutí.
624

 Předmětem časté kritiky zůstává 

skutečnost, ţe prvními oprávněnými restituenty byly právnické osoby spolkového typu 

– tj. Československá obec sokolská a Římskokatolická církev, přestoţe v jiných 
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 Blíţe viz Jančík, D., Kubů, E., Kuklík, J.: Arizace a restituce ţidovského majetku v českých zemích  
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 Svoboda, C., Restituce v rámci privatizace v České republice, In: Právní praxe, 3/1994, str. 121 a násl. 
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 Ondruš, R.: Zemědělské restituce a státní zastupitelství, In: Restituce podle zákona o půdě – sborník 

příspěvků z konference, Masarykova Univerzita, Brno, 1999, str. 16 a násl. 
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případech byly restituční nároky právnických osob vyloučeny. Aţ poté byla umoţněna 

restituce osobám fyzickým. Tato skutečnost by se snad dala omluvit revoluční dobovou 

atmosférou a lobbystickým tlakem určitých subjektů, co se ale omluvit nedá, je absence 

úpravy odstranění nebo zmírnění majetkových křivd vzniklých na základě holocaustu, 

ke které zákonodárce přistoupil s téměř desetiletým zpoţděním.
625

    

 Ve většině případů jiţ bylo o uplatněných restitučních nárocích pravomocně 

rozhodnuto, nové nemohou být vznášeny z důvodu uplynutí prekluzivních lhůt. 

K dokončení procesu restituce, tedy zbývá dořešit zbylé soudní spory a přijmout 

příslušnou legislativu ohledně doposud blokovaného církevního majetku.   

 Pro úplnost forem, kterými docházelo ke změnám v pozemkovém vlastnictví, je 

na místě stručně zmínit zbylé instituty zmíněné výše. Konfiskace představuje nucené 

odnětí majetku bez náhrady do vlastnictví státu, které nastává buď přímo ze zákona, 

nebo na základě rozhodnutí státního orgánu, zpravidla soudu.
626

 V dějinách České 

republiky často představovala oblíbený nástroj totalitních reţimů k urychlení 

politických a společenských změn, v dobách klidnějších měla (a stále má) povahu 

trestněprávní. K prvním novodobým konfiskacím docházelo v souvislosti 

s národnostními a rasovými persekucemi ještě před zahájením druhé světové války při 

uplatňování nacistické politiky germanizace východoevropského prostoru. V poválečné 

normotvorbě byla konfiskace provedena dekretem prezidenta republiky 12/1945Sb., 

který představoval reakci na nacistické konfiskace a vyvlastňování „českého“ 

pozemkového vlastnictví. K dalšímu pouţití institutu konfiskace proti pozemkovým 

vlastníkům došlo ještě na počátku 50. let v souvislosti s kolektivizací venkova  

a vyháněním sedláků z půdy.
627

       

 Vyvlastnění obdobně jako konfiskace představuje nucené odnětí majetku, ovšem 

za náhradu a na základě individuálního právního aktu.
628

 V takovéto podobě bylo 

vyvlastnění zakotveno jiţ v ústavní listině z roku 1920.
629

 Coţ vytvářelo kompromis 

mezi ochranou vlastnického práva jako práva základního a nezcizitelného a zároveň 

ponechávalo prostor pro připravované změny v pozemkovém vlastnictví. Ovšem na 

pohyb pozemkového majetku neměl institut vyvlastnění v období první republiky velký 
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dopad. Změna nastala aţ v souvislosti s nacistickou okupací, kdy byl institut 

vyvlastnění zneuţíván proti českým pozemkovým vlastníkům a posléze komunistickou 

totalitou, která stavila vyvlastnění pro veřejné účely před soukromé vlastnictví. Aţ po 

roce 1989, kdy došlo k obnově původního pojetí vlastnického práva a vyslovení 

rovnosti všech vlastnických subjektů, byly opětovně nastaveny podmínky pro 

vyvlastnění,
630

 které odpovídají právnímu státu a mezinárodním standardům ochrany 

lidských práv. Na zneuţívání institutu vyvlastnění reagoval polistopadový zákonodárce, 

tak ţe mezi restituční tituly zařadil i případy vyvlastnění, ke kterým došlo v rozhodném 

období.
631

          

 Poslední formu ovlivňující strukturu vlastnických vztahů k pozemkovému 

majetku představuje privatizace, jakoţto proces převodu věcí z vlastnictví státu do 

vlastnictví fyzických a právnických osob, a to přímo ex lege nebo rozhodnutím na 

základě zákona.
632

 Rozsáhlou privatizaci si vyţádala transformace hospodářského 

systému státu z centrálně plánovaného na trţní po roce 1989. Privatizace pozemkového 

majetku zejména zemědělského a lesního byla umoţněna zákonem 95/1999 Sb., na 

jehoţ základě doposud probíhá odprodávání státní půdy fyzickým a právnickým 

osobám a to způsobem typickým pro trţní hospodářství – na základě nabídky  

a poptávky (samozřejmě při dodrţení všech podmínek stanovených zákonem na 

případné nabyvatele, včetně pořadí jejich uspokojování).     

 Budoucí vývoj pozemkového vlastnictví ovlivní konečná podoba dvou 

připravovaných právních předpisů – občanského zákoníku a zákona o majetkovém 

narovnání církví. Pokud se týká občanského zákoníku, mělo by jeho schválení být 

otázkou času, jelikoţ v dubnu tohoto roku byl připomínkovaný návrh kodexu odeslán 

do Legislativní rady vlády. Jeho schválením dojde k obnově římskoprávní zásady 

superficies solo cedit a nově bude moci vzniknout vlastnické právo jen k pozemku, 

jehoţ bude stavba spojená se zemí pevným základem součástí. Tam kde bude ke dni 

účinnosti nového zákoníku nesoulad mezi vlastníkem pozemku a stavby na něm stojící, 

bude situace řešena zákonným předkupním právem věcného charakteru vlastníka 

pozemku ke stavbě (zákonem nelze vlastnické právo sjednotit, jelikoţ takový zásah by 

                                                           
630

 Srov. čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (2/1993 Sb.) 
631

 Srov. § 6 odst. 1 písm. m), n) zákona 229/1991 Sb. 
632

 Hendrych, D. a kol., Právnický slovník – 3. vydání, C. H. Beck, Praha, 2009 
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se rovnal vyvlastnění).
633

 Spolu s obnovením této tradiční zásady bude obnoveno  

i právo stavby, které je koncipováno jako věcné právo k věci cizí a umoţní tak vyuţít 

cizího pozemku pro stavební účely (samozřejmě se souhlasem vlastníka pozemku).
634

  

 Přípravou zákona o majetkovém narovnání mezi státem a církví byla v březnu 

tohoto roku pověřena zvláštní komise, stalo se tak zejména v důsledku vyslovení 

protiústavnosti nečinnosti zákonodárce a nenaplnění legitimního očekávání
635

 na straně 

církví a „zaknihovaných“ vlastníků Ústavním soudem.
636

 Jaká bude konečná podoba 

majetkového narovnání, není tedy doposud známo, ale je pravděpodobné, ţe nová 

vládní komise jako podklad své práce vyuţije vládní návrh zákona o majetkovém 

narovnání z přelomu let 2007 – 2008, který byl zaloţen na částečné naturální a částečné 

finanční restituci. Přijetím tohoto zákona dojde k odblokování téměř 200.000 hektarů 

zemědělské a lesní půdy a napomůţe se ukončení procesu restituce.   

 Půda jako předmět občanskoprávních vztahů je věčná stejně jako vlastnické 

právo k ní, k jeho relativnímu zániku však docházelo a dochází neustále na základě 

různých právních skutečností dle účinného právního řádu. Na území České republiky  

s největší pravděpodobností neexistuje místo, kterého by se nedotkl ţádný zásah do 

pozemkových vztahů. Předmětem různých majetkových dispozic a zásahů bude půda 

jako specifický trţní artikl i v budoucnu, lze jen doufat, ţe se tomu bude dít v souladu se 

zásadami demokratického a právního státu a s respektem k základním lidským právům, 

mezi které tradičně patří právo kaţdého vlastnit majetek.  

 

 

 

 

                                                           
633

 Srov. § 482, § 3007 a násl. návrhu nového občanského zákoníku (text zveřejněn na oficiálních 

internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky; 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/navrh-zakona.html) 
634

 Srov. § 1221 a násl. návrhu nového občanského zákoníku 
635

 Legitimní očekávání bylo zaloţeno příslibem zákonodárce přijmout zvláštní právní předpis týkající se 

historického majetku církví, s nímţ je do té doby zakázáno disponovat; Srov. § 29 zákona 229/1991 Sb., 

§3 zákona 92/1991 Sb. 
636

 Srov. Nález Ústavního soudu 242/2010 Sb.; usnesení vlády 204 ze dne 17. března 2011, obsah 

nařízení zveřejněn na oficiálních stránkách Ministerstva kultury ČR (http://www.mkcr.cz/cirkve-a-

nabozenske-spolecnosti/majetkove-narovnani/default.htm) 
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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 comprehensive overview of 

the development of ownership relations to land in the Czech Republic, taking account 

the current state of land ownership. This issue is still very current and complicated. 

Land ownership in the Czech Republic has undergone intriguing evolution during 19
th

 

and 20
th

 century, which took place in many political and social changes, which 

influenced state of ownership relations to land in Czech Republic and also possession 

and use of land as such.         

 This thesis is composed of introduction, seven chapters focusing on specifics of 

land ownership and its development and finally conclusion.   

 Chapter One is introductory and describes peculiarities of land ownership. This 

passage is subdivided into two parts. The first one  characterises specific features of 

ownership right to land. Part Two focuses on land as separate object of ownership 

relations.          

 Chapter Two is concerned with development of right to land during the “First 

Czech Republic”. The chapter consists of four parts. Part One attends to the first large 

land reform in the years 1918 – 1935. Part Two analyses individual legislative acts. Part 

Three is addressed to competence State land offices. Part Four summarises results of the 

first land reform.        

 Chapter Three documents period before beginning of the Second World War. 

The Chapter is composed of three parts. Parts One illustrates period of Czech Republic 

history called “Second Czech Republic”. Part Two relates to epoch of Protectorate 

Bohemia and  Moravia and part Three points out to questions of Jewish property. 

 Chapter Four concentrates on problems resulting from the second land reform in 

the years 1945 – 1948 and consist of three parts. Each of ones provides characterization 

of individual stage of this process.        

 Chapter Five  discusses about development of ownership right to land during 

period of communist  totality and includes two parts. Both parts seek to explicate 

consequences of issuing new Constitutions and Civil codes and illustrates general 

principles of socialist  juristic theory  with the intention of many kinds of ownership right 

(state, personal and private).         
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 Chapter six analyses various sorts of usage rights of land, which are typical legal 

institution in socialism period. This chapter consists of three parts.  Part One deals with 

usage rights to land in state ownership, part Two is focused on usage rights to land in 

private ownership and part Three to land in both of them.      

 Chapter Seven relates to development of ownership rights to land after 

revolution in 1989 and discourses about difficult transformation change of economic 

and legal system, in particular process of restitution and privatization. This chapter is 

subdivided into four parts. Part one provides summary of legislation. Part Two 

interprets Land act, the most important enactment for ownership right to agricultural 

and forest land. Part Three concerns about historical church property and part Four 

reports on process privatization and contains a short summary of chapter seven.  

 The thesis is concluded with general summary which draws down all main 

methods used for changing of landed property and also some ideas de lege ferenda are 

presented. 
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Abstrakt 

Vývoj vlastnického práva k půdě v ČR  

 Účelem této diplomové práce je podat komplexní pohled na vývoj vlastnických 

vztahů k půdě  v České republice s přihlédnutím k současnému stavu pozemkového 

vlastnictví. Tato problematika je stále aktuální a komplikovaná. Pozemkové vlastnictví 

v České republice prošlo v devatenáctém a dvacátém století spletitým vývojem, 

odehrálo se několik společenských a politických změn, které ovlivnily nejen skladbu 

vlastnických vztahů k půdě, ale také drţbu a uţívaní půdy samé.    

  Tato práce se skládá z úvodu, sedmi kapitol, které jsou zaměřeny na specifika 

pozemkových vztahů a jejich vývoj a shrnujícího závěru.     

 První kapitola je uvozující a popisuje zvláštnosti pozemkového vlastnictví a je 

rozdělena do dvou částí. První z nich charakterizuje specifické rysy vlastnického práva 

k půdě. Druhá část se zaměřuje na pozemek jako samostatný předmět vlastnického 

práva.            

 Druhá kapitola se zabývá vývojem pozemkového vlastnictví v období první 

republiky a skládá se ze čtyř částí. První část se věnuje první pozemkové reformě, která 

se uskutečnila v letech 1918 – 1935. Druhá část analyzuje jednotlivé právní předpisy. 

Část třetí je zaměřena na postavení Státního pozemkového úřadu a část čtvrtá shrnuje 

výsledky první pozemkové reformy.        

 Třetí kapitola dokumentuje období před začátkem druhé světové války a je 

sloţena ze tří částí. Část první se věnuje období československé historie nazývanému 

„Druhá Československá republika“. Část druhá se vztahuje k éře Protektorátu Čechy  

a Morava a část třetí se zabývá otázkou ţidovského majetku.    

  Čtvrtá kapitola se věnuje problematice související s druhou pozemkovou 

reformou v letech 1945 – 1948 a skládá se ze tří částí. Kaţdá z těchto částí obsahuje 

charakteristiku jednotlivých fází reformy.       

 Pátá kapitola pojednává o vývoji vlastnických vztahů k půdě v období 

komunistické totality a obsahuje dvě části. Obě části se snaţí objasnit důsledky nově 

přijatých ústav a občanských kodexů a popsat hlavní principy socialistické právní teorie 

se zaměřením na jednotlivé druhy vlastnictví (státní, osobní a soukromé).   

 Kapitola šestá analyzuje uţívací vztahy k půdě, které jsou typickými právními 

instituty v období socialismu. Tato kapitola se skládá se tří částí. Část první se zabývá 
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uţívacími vztahy k půdě ve státním vlastnictví, druhá k půdě v soukromém vlastnictví  

a třetí k půdě bez rozlišení vlastnictví.       

  Sedmá kapitola se vztahuje k vývoji vlastnických vztahů k půdě po 

revoluci v roce 1989 a pojednává o sloţité transformaci ekonomického a právního 

systému, konkrétně o procesu restituce a privatizace. Tato kapitola je rozdělena do čtyř 

částí. První část poskytuje přehled legislativy. Druhá část interpretuje zákon o půdě, 

nejdůleţitější právní předpis pro vlastnické právo k zemědělské a lesní půdě. Část třetí 

se zabývá historickým majetkem církve a část čtvrtá pojednává o procesu privatizace  

a obsahuje krátké shrnutí sedmé kapitoly.       

 Diplomová práce je ukončena závěrem, který shrnuje hlavní formy pouţívané 

pro změny v pozemkovém vlastnictví a popisuje vývoj de lege ferenda.   
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