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Úvod 

Tématem mé diplomové práce jsou pozemkové reformy v �eských zemích ve 

20. století. Mým zám�rem je nastínit obecný vývoj postoje státu k pozemkovému 

vlastnictví v podob� jím vytvá�ené právní úpravy, a to výlu�n� na území, které je v 

sou�asné dob� státním územím �eské republiky. Rozhodné období jsem si pro ú�ely 

práce vymezila od roku 1918, tj. vytvo�ení samostatné �eskoslovenské republiky, až po 

90. léta 20. století, kde byly odstran�ny rezidua dob minulých a sou�asn� položeny 

základy dnešní právní úpravy v oblasti pozemkového vlastnictví.  

Mým cílem, s ohledem na výše uvedené, je sou�asn� zjistit a popsat okolnosti a 

podmínky umož�ující a vyvolávající ze strany státu p�ijetí právních p�edpis� zakládající 

vznik, zm�nu ale i zánik jednotlivých právních vztah�, jejichž obsahem je vlastnické 

právo osob, zejména pak fyzických, a p�edm�tem je pozemek, jenž se pro své specifické 

vlastnosti ve zna�né mí�e odlišuje od ostatních v�cí v právním smyslu a v d�sledku toho 

vyžaduje i zvláštní právní úpravu, a to zejména v p�ípad� úpravy nakládání s ním.       

Domnívám se, že mnou zvolené téma diplomové práce je velmi široké, proto 

bych se cht�la zam��it zejména na pr�b�h tzv. první a tzv. druhé pozemkové reformy, 

zvlášt� pak na okolnosti podmi�ující p�ijetí st�žejních právních p�edpis�. Sou�asn� 

bych se ráda v krátkosti zabývala otázkou p�evodu vlastnictví majetku rodu 

Schwarzenberg� na stát, a to zejména z toho d�vodu, že pozemkový majetek 

šlechtických rod� na našem území byl již od vzniku �eskoslovenska v roce 1918 po 

dobu n�kolik desítek let st�edobodem zájmu státu. Dalším d�vodem je, že pocházím 

z regionu jižních �ech, kde je poz�statek vlivu šlechtického rodu Schwarzenberg� 

patrný až do dnešních dob, a� už v rámci rybníká�ství, p�ístupu k lesnímu hospodá�ství a 

k p�írod� obecn�, nebo i v rámci návšt�v jednotlivých bývalých panství.     

P�edpokládám, že b�hem vypracování mé diplomové práce zjistím d�sledky 

uskute�n�ných zm�n v pozemkovém vlastnictví, p�i�emž se domnívám, že zásahy ze 

strany státu budou mít spíše negativní dopad, a to jak na sociální pom�ry a celkové 

vztahy ve spole�nosti, tak i v užším pohledu na život na venkov� a na možnosti �ádného 

obhospoda�ování p�dy. 
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Prameny a literaturu mám v úmyslu získat zejména z knižního fondu Národní 

knihovny a knihovny Právnické fakulty Univerzity Karlovy, a dále z archivního fondu 

Pozemkového ú�adu Prachatice, který obsahuje �etné množství listin zachycujících 

pr�b�h �ízení v rámci jednotlivých pozemkových reforem. Cht�la bych se vyvarovat 

zdroj� z internetových stránek, které jsou dle mého názoru �asto nekvalitní a 

neodpovídají v plném rozsahu skute�nosti. Myslím, že problém by mohla p�edstavovat 

dostupnost starší literatury. 
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1. P�edm�t pozemkového vlastnictví  

 P�dou rozumíme jeden z hlavních výrobních prost�edk� v oblasti zem�d�lství a 

lesnictví, který je typický pro svou nenahraditelnost a nezastupitelnost pro lidskou 

�innost, množstevní omezenost, nerozmnožitelnost, nespot�ebovatelnost, 

neopot�ebovatelnost, nezni�itelnost, polyfunk�nost a nep�enosnost. Kvalita p�dního 

substrátu je ovlivn�na jednak p�írodními vlivy, jednak �inností �lov�ka. Jedná se o 

rezervoár užitných hodnot. Vedle funkce ekonomické, napl�uje i funkci ekologickou a 

spole�enskou. Omezené množství p�dy je jednou z  p�í�in politických a ozbrojených 

konflikt� již po tisíciletí. 1  

Výše uvedené specifické vlastnosti p�dy je nutné promítnout do právní regulace, 

která by m�la mimo jiné upravovat její zachování jako složky životního prost�edí, 

odlišné zp�soby využívání v ur�itém území a nakládání s ní jako s výrobním 

prost�edkem. 2  

Zákonodárce vystavil sou�asné pozemkové právo na n�kolika hlavních 

východiscích, mezi které pat�í nap�íklad zásada zajišt�ní p�ístupu k pozemku každému, 

institut územního plánování, komplexní systém prost�edk� ochrany p�dy, racionální 

obhospoda�ování a také vypo�ádání se s právními a politickými rezidui z dob minulých 

formou restitu�ních a privatiza�ních právních p�edpis�.    

 V �eské republice je vlastnické právo v sou�asné dob� zakotveno s nejvyšší 

právní silou v Listin� základních práv a svobod �lánkem �. 11 jako ,,právo každého 

vlastnit majetek, p�i�emž vlastnické právo všech vlastník� má stejný zákonný obsah a 

ochranu. Vlastnictví zavazuje a nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v 

rozporu se zákonem chrán�nými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské 

zdraví, p�írodu a životní prost�edí nad míru stanovenou zákonem. Vyvlastn�ní nebo 

nucené omezení vlastnického práva je možné ve ve�ejném zájmu, a to na základ� zákona 

a za náhradu“ 3.  

���������������������������������������� �������������������
�
��DROBNÍK J. Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a dopln�né vydání. Praha: Eva Rozkotová, 

2010. ISBN 978-80-904209-8-4.�
2 Tamtéž. 
3 �esko. Usnesení �. 2 ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A 
SVOBOD jako sou�ásti ústavního po�ádku �eské republiky. In Sbírka zákon� �eské republiky. 1993, 
�ástka 1, s. 17. 



	�

�

Pozemkové vlastnictví obsahuje prvek, který jej formuje jako zvláštní institut, a 

to specifický p�edm�t. Nikoliv p�da, ale pozemek jako individualizovaná �ást zemského 

povrchu, je zp�sobilá stát se p�edm�tem pozemkového vlastnictví. Zákonné vymezení 

pozemku je možné v sou�asnosti nalézt v  § 27 písm. a) zákona �. 344/1992 Sb., o 

katastru nemovitosti �eské republiky, v platném zn�ní (dále jen ,,katastrální zákon“), tj. 

,,pozemkem se rozumí �ást zemského povrchu odd�lená od sousedních �ástí hranicí 

územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí 

držby, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí druh� pozemk�, pop�. rozhraním 

zp�sobu využití pozemk�“ 4.  

Je nutné doplnit, že a�koliv se výše zmín�ná definice pozemku používá obecn� 

v souvislosti s institutem pozemkového vlastnictví, z textu zákona vyplývá, že pojem 

byl upraven pouze pro ú�ely katastrálního zákona (a jinde v právní úprav� se výslovn� 

nevyskytuje).  

Vlastnické právo se m�že v sou�asnosti vázat pouze k pozemk�m, které jsou 

evidovány ve form� parcel v evidenci katastru nemovitostí. Podle ustanovení § 27 písm. 

b) katastrálního zákona se parcelou rozumí ,,pozemek, který je geometricky a polohov� 

ur�en, zobrazen v katastrální map� a ozna�en parcelním �íslem“ 5.  

Rozsah vlastnického práva k pozemku není ur�ován pouze vyty�enou plochou 

na zemském povrchu, ale vlastnictví se vztahuje i na prostor, který je nad a pod 

p�edm�tnou plochou. Hloubka ani výška není vymezená obecn�, hranice mohou být 

stanoveny n�kterými ve�ejnoprávními p�edpisy, nap�. zákonem o letectví (ur�ující 

mimo jiné i výšku staveb), zákonem o ochran� p�írody a krajiny (podle kterého ,,jeskyn� 

nejsou sou�ástí pozemku a nejsou p�edm�tem vlastnictví“ 6), nebo horním zákonem 

(vy�le�ující ložiska vyhrazených nerost� ve vlastnictví státu).  

Pozemek je naším sou�asným právním �ádem chápán jako v�c v právním 

smyslu. Dle ustanovení § 119 zákona �. 40/1964 Sb., v platném zn�ní (dále jen 

,,Ob�anský zákoník“) se považuje za nemovitost. Jeho sou�ástí je vše, co k n�mu podle 
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������

 
4 Zákon �. 344 ze dne 7. kv�tna 1992 o katastru nemovitosti �eské republiky, v platném zn�ní. In Sbírka 
zákon�. 1992, �ástka 72, s. 1981. 
5 Tamtéž.�
�
�Zákon �NR �. 114 ze dne 19. února 1992 o ochran� p�írody a krajiny, v platném zn�ní. In Sbírka 

zákon�. 1992, �ástka 28, s. 666. 
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jeho povahy náleží a nem�že být odd�leno, aniž by se tím pozemek znehodnotil. 

Sou�ást pozemku tvo�í nap�. trvalé travní porosty. Podle platné ob�anskoprávní úpravy 

sou�ástí pozemku není stavba.7 Od �ímskoprávní zásady superficies solo cedit se u nás 

upustilo v roce 1950. K jejímu op�tovnému zavedení by mohlo dojít p�ijetím nového 

ob�anského zákoníku v ustanovení § 499: ,,Sou�ástí pozemku je prostor nad povrchem i 

pod povrchem, stavby z�ízené na pozemku a jiná za�ízení (dále jen „stavba“) s výjimkou 

staveb do�asných, v�etn� toho, co je zapušt�no v pozemku nebo upevn�no ve zdech. 

Není-li podzemní stavba nemovitou v�cí, je sou�ástí pozemku, i když zasahuje pod jiný 

pozemek.“ 8 Sou�ástí pozemku nejsou dále dle sou�asné právní úpravy podzemní vody 

ani jeskyn�.  

Jak jsem již výše nastínila, návrh nového ob�anského zákoníku se navrací 

k n�kterým �ímskoprávním zásadám, ze kterých z v�tší �ásti vycházelo naše ob�anské 

právo v celé první polovin� minulého století, a to na základ� právní úpravy 

Všeobecného ob�anského zákoníku z roku 1811, ,,který svými formulacemi, 

zakotvujícími nedotknutelnost soukromého vlastnictví, dokonale vyhovoval pot�ebám 

rozvoje kapitalismu“ 9 . 

Po roce 1848 Všeobecný ob�anský zákoník prod�lal �adu novelizací zejména 

s ohledem na nežádoucí rezidua vlastnického práva z dob feudalismu, a to zejména 

zákonem �. 103/1862 �. z., o zrušení lenních vztah�. Dalšími významnými díl�ími 

novelizacemi v oblasti pozemkového vlastnictví byly od roku 1848 zejména: 

a) zákony �. 93/1869 �. z., �. 117/1884 �. z., aj. umož�ující realizaci vodních 

staveb, 

b) zákony �. 30/1878 �. z., �. 147/1902 �. z., �. 151/1912 �. z. v oblasti 

výstavby a provozu železnice,  

c)  zákon �. 86/1912 �. z., který nap�íšt� stanovil právo stavby jako 

zcizitelné a zd�ditelné v�cné právo, 

���������������������������������������� �������������������
�
�Zákon �. 40 ze dne 26. února 1964 o ochran� p�írody a krajiny, v platném zn�ní. In Sbírka zákon�. 1964, 
�ástka 19, s. 201.  
8 Ministerstvo spravedlnosti �R. Nový ob�anský zákoník [online zdroj]. Dostupný z WWW: 
<http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/2011/Navrh_zakona_s_obsahem_04052011_final.pdf> 
9 MALÝ K. a kol. D�jiny �eského a �eskoslovenského práva do roku 1945. Praha: Linde Praha, a.s. - 
Právnické a ekonomické nakladatelství Bohumily Ho�ínkové a Jana Tulá�ka, 2003. s. 289 a násl. ISBN 
80-7201-433-1. 
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d) zákony �. 12/1889 �. z., �. 68/1908 �. z., jejichž cílem bylo zabránit 

p�ílišné rozdrobenosti hospodá�ských celk�, 

e) císa�ské na�ízení �. 208/1915 �. z., �. 69/1916 �. z., dotýkající se hranic 

pozemk� a obecn� v�cných práv, a další. 10   

 

Všeobecný ob�anský zákoník byl do právního �ádu �eskoslovenské republiky 

p�evzat na základ� zákona �. 11/1918 Sb. z. a na�., tzv. recep�ní normou, a v oblasti 

právní úpravy vlastnického práva byl pro �eské zem� platný až do 31. prosince 1950 (na 

Slovensku byla p�evzata uherská právní úprava), kdy byla p�ijata nová z p�evážné �ásti 

komplexní úprava ob�anského práva (avšak n�která ustanovení, týkající se nap�. 

služební smlouvy, z�stala v platnosti až do roku 1965). V oblasti evidence katastru 

nemovitostí je v této souvislosti významný zejména zánik intabula�ní povinnosti.  

 

2. První pozemková reforma v �SR 

2.1. Okolnosti p�ijetí právní úpravy 
�

��Základní význam pro rozvoj zem�d�lství a sociálních pom�r� zem�d�lského 

obyvatelstva v �eských zemích v nastupujících v prvních dvou desetiletích 20. století 

p�edstavoval celkový charakter spole�enského vývoje, v n�mž rozhodující úlohu sehrály 

kapitalistické vztahy. Ty podmi�ovaly a urychlovaly rozvoj výrobních sil, ur�ovaly 

charakter sociální struktury zem�d�lského obyvatelstva, postavení jednotlivých vrstev 

zem�d�lc� a mnohdy složité vztahy mezi nimi. V souvislosti s rozší�ením a upevn�ním 

kapitalismu na p�elomu 19. a 20. století úzce souvisely otázky pachtu a zadlužení 

v zem�d�lství. P�i hodnocení pachtu, úv�ru a zadlužení t�eba vzít v úvahu specifické 

podmínky v zem�d�lství, jakož i jednotlivé zem�d�lské podniky, v nichž se r�zn� 

uplat�ovaly. Další stránkou byla i da�ová politika státu, zejména p�sobení pozemkové 

dan� a p�irážek na ní spo�ívajících….“11    

 
���������������������������������������� �������������������
10 MALÝ K. a kol. D�jiny �eského a �eskoslovenského práva do roku 1945. Praha: Linde Praha, a.s. - 
Právnické a ekonomické nakladatelství Bohumily Ho�ínkové a Jana Tulá�ka, 2003. s. 289 a násl. ISBN 
80-7201-433-1. 
11 BERANOVÁ M., KUBA�ÁK A. D�jiny zem�d�lství v �echách a na Morav�. 1. Vydání. Praha: 
nakladatelství Libri, 2010. s. 307. ISBN 978-80-7277-113-4. 
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Na po�átku 20. století okolo 15% všech zem�d�lských hospodá�ství v �eských 

zemích zaujímalo rozlohu zhruba do 0,5 ha. P�i�emž okolo 48,3% ze všech 

zem�d�lských hospodá�ství m�lo vým�ru maximáln� 2 ha, tento po�et po skon�ení 

první sv�tové války navíc tém�� o 10% vzrostl.12 

Tato drobná hospodá�ství byla ve v�tšin� p�ípad� ryze rodinnou záležitostí. Jen 

na malém zlomku z nich byla zam�stnána cizí pracovní síla. Pouze jejím obd�láváním 

by se rodina t�žko uživila, proto jejich obhospoda�ování bylo spíše jistou dopl�kovou 

�inností. Muži v�tšinou sou�asn� pracovali i v pr�myslu, proto se tato malá 

hospodá�ství �asto ozna�ovala jako ,,kovorolnická“. Nejlevn�jší pracovní sílu tvo�ily 

ženy a d�ti. P�da byla v�tšinou užívána za pachtovné, které se hradilo nej�ast�ji 

naturáliemi a výkonem práce. Celková produktivita byla �asto velmi nízká i s ohledem 

na skute�nost, že druhy zem�d�lských stroj�, které se používaly v této kategorii 

hospodá�ství, byly p�evážn� pohán�ny lidskou silou. Výjime�n� se používala 

k obd�lávání p�dy a k tahu zví�ata. 

Velikost zem�d�lského hospodá�ství se za�átkem 20. století stávala rovn�ž 

jistým ukazatelem, od kterého se odvíjela, zejména na vesnici, struktura spole�enských 

vrstev. Malorolník (chalupník) užíval p�du o rozloze mezi 2-5 ha. Vztah k p�d� a 

chápání její hodnoty mu bylo p�edáváno z generace na generaci. Hospodá�ství o vým��e 

5-20 ha náležela sedlák�m a hospodá�ství o vým��e 20-50 ha tzv. velkým sedlák�m. 

V rámci t�chto hospodá�ství se již na rozdíl od hospodá�ství chalupník� objevuje 

obhospoda�ování les�. Mnohem �ast�ji je využívána cizí pracovní síla. K obd�lávání 

jsou více používány stroje, v�etn� t�ch, které využívaly ke svému pohonu i jinou sílu 

než lidskou �i zví�ecí, nap�. stacionární mláti�ky, lokomobily, první traktory, motorové 

pluhy,…  

O kapitalistickém podnikání v zem�d�lství lze mluvit až v p�ípad� 

obhospoda�ovaní 50-100 ha p�dy.  

Velkostatky o vým��e 100-200 ha (tj. 5,6% rozlohy veškeré p�dy, tvo�ící tzv. 

samostatné hospodá�ské jednotky) a velkostatky o vým��e 200-500 ha (tj. 5,8% rozlohy 
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veškeré p�dy) p�edstavovaly kapitalistické statky ve vlastnictví ob�an�, pop�. tzv. nové 

šlechty, jmenované v 50. letech 19. století císa�em za zásluhy. 13 

  V této dob� stále ješt� z doby feudalismu existovala sou�asn� i panství šlechty 

tvo�ené celými soubory velkostatk�, tzv. latifundia. Jen 0,04% všech držitel� p�dy v 

�eských zemích byli vlastníci latifundií o rozloze nad 1.000 ha. V souhrnu jejich 

vlastnictví však tvo�ilo až cca 30,81% veškeré p�dy. 14 Navíc z�ízením fideikomisu si 

šlechtické rody zajistily, aby pozemky p�echázely na d�dice jako celistvý, nezcizitelný a 

ned�litelný soubor.15  

Nejv�tším latifundistou v �eských zemích byla v roce 1902 katolická církev. 

Její pozemkové dominium p�edstavovalo zhruba 380.000 ha. 16 Její majetek m�žeme 

�lenit do dvou hlavních skupin:  

1. majetek far a jiných malých obro�í a  

2. církevní velkostatky, p�i�emž nap�. velkostatky o nejv�tší rozloze 

p�ipadaly olomouckému a pražskému arcibiskupství.  

 

Vlastníci latifundií v této dob� vytvá�eli sob�sta�né zem�d�lské podniky. 

Podnikali nejen v potraviná�ském pr�myslu, ale i ve stavebnictví a d�eva�ském 

pr�myslu. Spravovali lomy, uhelné a rudné doly, pily, mlýny, lihovary, cukrovary, 

vina�ství, hut� a sklárny. Do jejich hospodá�ství p�ipadaly i rybníky a lesy s loveckými 

revíry. Zárove� p�i svých sídlech shromaž�ovaly p�edm�ty zna�né um�lecké i duchovní 

hodnoty.  To vše se m�lo brzo stát p�edm�tem pozemkové reformy. 

 

� � ��������������������������

 

V roce 1918 za�alo být více než z�ejmé, že postavení �eských zemí již nebude 

stejné jako doposavad. V souvislosti s tím vyvstala pot�eba �ešit n�které vnit�ní pom�ry 

v zemi. Vzhledem k tomu, že se nacházela v�tšina lesních a zem�d�lských pozemk� 
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nejen u nás, ale i v celé st�ední Evrop�, na za�átku 20. století navzdory rostoucímu 

hladu po p�d� v rukách neúm�rn� malého po�tu vlastník�, bylo nanejvýš pochopitelné, 

že s koncem první sv�tové války bylo nutné tuto neudržitelnou situaci do budoucna 

za�ít �ešit. 17  

I p�esto, že nebylo jisté, jakým sm�rem se vývoj zem� bude dále ubírat, zda 

k úplnému osamostatn�ní, nebo pouze k posílení autonomie uvnit� Rakouska-Uherska, 

objevil se již uvnit� �íšské rady první nástin myšlenky radikální zm�ny v pozemkové 

držb�. P�edkladatelem byl v lednu 1918 František Udržal, �len agrární strany. V krátké 

dob� jej následoval a myšlenky zradikalizoval Jan Auerhan. Ten již prosazoval 

vyvlastn�ní velkostatk� a znárodn�ní lesních pozemk�. Otázkou pozemkové reformy se 

posléze za�al zabývat v lét� 1918 i �eskoslovenský zahrani�ní odboj. Až nakonec 16. 

�íjna téhož roku T.G. Masaryk v ustanoveních Washingtonské deklarace p�edur�il další 

vývoj pozemkové držby v již samostatném státu, a to s cílem zrušení výsad aristokracie, 

která byla v o�ích ve�ejnosti v�tšinou n�mecká �i prorakousky zam��ená, a s cílem 

vyvlastn�ní velkostatk� ve prosp�ch domácí kolonizace. 

 Revolu�ní euforie na podzim roku 1918 ješt� více radikalizovala na venkov� 

touhu a hlad po p�d�. Velkostatky byly vnímány jako poz�statek zkostnat�lého 

mocná�ství, které bylo v té dob� již mrtvé. Mimo jiné i proto byl Národním výborem již 

dne 9. listopadu 1918 (jako jeden z prvních zákon� samostatné �eskoslovenské 

republiky v�bec) p�ijat zákon o obstavení velkostatk� zapsaných v zemských deskách. 

Cílem výše uvedeného zákona bylo zabránit p�ípadnému zcizování velkostatk� a 

zajišt�ní t�chto velkostatk� pro ú�ely budoucí pozemkové reformy.  

Majetek pat�ící mocná�ov� rodu p�ipadl na základ� smluvních mírových 

ujednání státu a nesl ozna�ení ,,státní lesy a státní statky“. Naložení s velkostatky bylo 

t�eba upravit co nejd�íve zákonnou úpravou, proto byly vytvo�eny t�i základní koncepce 

možného budoucího vývoje, a to následující: 

(1) jednou z možností bylo vyvlastnit velkostatky a p�em�nit je na státní 

podniky p�i správ� zem�d�lských d�lník�, nebo 

(2) je na dlouhou dobu pronajímat družstv�m malovýrobc�. 

���������������������������������������� �������������������
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(3) Sou�asn� od ledna 1919 za�ala kampa� agrární strany prosazující 

parcelaci velkostatk� a následné p�id�lení dot�ené p�dy rolník�m do 

soukromého vlastnictví.18 

 

Podoba zákonného rámce první pozemkové reformy byla nakonec jistým 

kompromisem politických stran (zejména agrární strany, sociální demokracie a národní 

demokracie). Pro co nejvíce radikální �ešení pak v rámci politického spektra 

vystupovali zejména sociální demokraté a socialisté. Od 27. února 1919 nastala státní 

krize, když sociální demokraté pohrozili vlád� odchodem, pokud do dvou týdn� od 

tohoto dne nebude p�ijat zákon upravující vyvlastn�ní velkostatk�. Nejvíce spornou 

otázkou se nakonec stalo stanovení vým�ry pozemku, které se bude budoucí zábor 

týkat. Pojem zábor navrhl pro danou situaci profesor Karlovy univerzity v Praze, Jan 

Kr�má�.  Po dlouhém vyjednávání byl s kone�nou platností p�ijat návrh, který p�edložil 

Rudolf Bechyn�, stanovující klí�ovou hranici vým�ry pozemku pro zábor na 150 ha 

zem�d�lské p�dy a 250 ha p�dy veškeré. Dne 16. dubna 1919 byl tedy nakonec p�ijat 

rámcový tzv. záborový zákon s tím, že stanovení výše náhrady za zabraný majetek, 

pop�. zp�sob jejího výpo�tu, stanoví jiný zákon. Zábor nelze chápat i v souladu 

s pozd�jší judikaturou Nejvyššího správního soudu (konkrétn� pak nap�. s nálezem ze 

dne 9. 11. 1921) ve smyslu vyvlastn�ní. Jednalo se pouze o jistou formu 

ve�ejnoprávního omezení. 

Dalším zákonem, který pom�rn� výrazn� zasáhl do stávající držby p�dy, byl dne 

27. kv�tna 1919 p�ijatý zákon �. 318/1919 Sb., o zajišt�ní p�dy drobným pastý��m. 

Svými d�sledky se jednalo o jistou formu malé pozemkové reformy. Zákon umožnil 

pastý��m zem�d�lské p�dy zažádat si o postoupení obd�lávaného pozemku za náhradu 

do vlastnictví, pop�. ponechání jim v pachtu. Lze �íci, že šlo vlastn� o možnost výkupu 

dlouhodobých pacht�. Vykupované pozemky nesm�ly mít rozlohu v�tší než 8 ha. 

Oprávn�ní k výkupu byli pouze dlouhodobí pachtý�i, kte�í m�li p�du v nájmu 

maximáln� s jednoro�ní p�estávkou od 1. �íjna 1901. Využití práva na výkup pak 

v nejv�tší mí�e zasáhlo zejména církevní majetek. Realizace t�chto opat�ení byla ješt� 
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posílena p�ijetím zákona o automatickém prodloužení dlouhodobých pacht� o jeden rok 

v p�ípadech, kdy by tento pacht jinak v roce 1920 skon�il. Možnost uplatnit sv�j nárok 

na výkup propachtovaného pozemku byla tak u dot�ených malorolník� prodloužena. 

Jako sou�ást první pozemkové reformy je pot�eba pro úplnost uvést i tzv. 

úv�rový zákon, prost�ednictvím kterého stát zájemc�m o odkup pozemk� zaru�oval 

nevypov�ditelnost poskytnutého úv�ru a sou�asn� poskytoval finan�ním ústav�m za 

tyto úv�ry zajišt�ní ve form� ru�ení. 

Lze �íci, že k dovršení tvorby právního základu pro první pozemkovou reformu 

došlo dne 8. dubna 1920 p�ijetím tzv. náhradového zákona. Jeho obsah nastíním 

v následující kapitole.   

 

2.2. Právní úprava první pozemkové reformy 
 

Mezi hlavní faktory, které ovlivnily p�ijetí právních p�epis� zakotvující tzv. 

první pozemkovou reformu, která se v �eskoslovenské republice uskute�nila mezi léty 

1918 až 1936, pat�il hlavn� neukojený hlad po p�d�, nerovnom�rné rozd�lení držby 

p�dy, dogmatická propaganda politických stran p�evážn� na venkov� (zejména agrární 

strany a sociáln� demokratické strany), snaha o oslabení politické síly a kapitálu 

velkých vlastník� p�dy a touha po ur�ité form� nápravy událostí po Bílé ho�e, kdy došlo 

ve velké mí�e k p�evzetí pozemk� tzv. cizí šlechtou. 

Na tzv. první pozemkovou reformu lze tedy i s ohledem na výše uvedené 

nahlížet z n�kolika hledisek, a to z:  

1) národního hlediska, které p�edstavuje satisfakci za události po Bílé ho�e, 

2) národohospodá�ského hlediska, ztvár�ující cíl pozemkové reformy, tj. rozd�lení 

p�dy mezi obyvatelstvo zem� a sou�asn� zám�rné vytvo�ení ur�itého pom�ru 

velkostatk�, drobných a st�edních statk� tak, aby nov� daný status quo zvýšil míru 

zem�d�lské produkce a v souvislosti s tím, zabezpe�il zásobování obyvatelstva a 

umožnil co nejv�tší míru sob�sta�nosti národního hospodá�ství, 

3) sociálního hlediska, jímž je hlad obyvatel po p�d�, který je ovlivn�n i nízkými 

p�íd�lovými cenami a 
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4) státopolitického hlediska ztvár�ující obranyschopnost a vnit�ní stabilitu státu vlivem 

sob�sta�nosti v oblasti výživy obyvatel a ,,potla�ení n�meckého živlu“ v souvislosti 

s vlastnictvím zem�d�lské a lesní p�dy.19  

 

První pozemkovou reformu odstartovalo dne 9. listopadu 1918 p�ijetí zákona �. 

32/1918 Sb., o obstavení velkostatk�, zabra�ující vlastník�m nakládat s pozemky do 

doby p�ijetí zákona �. 215/1919 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového (dále jen 

,,záborový zákon“) a napln�ní jeho ustanovení pomocí dalších souvisejících právních 

p�edpis�.  

St�žejním právním p�edpisem v p�erozd�lování p�dy se stal záborový zákon. 

Vzhledem k okolnostem p�ijetí záborového zákona, tj. neudržitelná situace ve 

spole�nosti, agitace politických stran na venkov� posilující nátlak ob�an� na co 

nejrychlejší zahájení p�erozd�lování p�dy, ultimativní požadavek sociální demokracie 

okamžitého p�ijetí záborového zákona, a to pod pohr�žkou vystoupení z koalice, 

vyvstává otázka, zda tento právní p�edpis nebyl vytvo�en v p�íliš krátké dob� pouze 

jako politický zmar. A sou�asn� zda byly v tomto zákon� skute�n� zohledn�ny všechny 

relevantní skute�nosti. 

Ustanovení § 2 záborového zákona vymezilo tzv. velký majetek pozemkový 

jako ,,soubor nemovitostí s právy, která jsou spojena s jejich držením, jestliže vým�ra 

náležející v území �eskoslovenské republiky vlastnicky jediné osob� nebo týmž 

spoluvlastník�m je v�tší než 150 ha p�dy zem�d�lské (rolí, luk, zahrad, vinic, chmelnic), 

nebo 250 ha p�dy v�bec“ 20. Nerozvedení manželé se považovali za jedinou osobu. 

Záborový zákon nebral také žádný ohled na po�etnost rodin, což podle mne m�lo být 

jednozna�n� p�i p�ijetí této zákonné úpravy zohledn�no.   

Velký majetek pozemkový ležící v území �eskoslovenské republiky se spolu 

s tzv. velkým majetkem vázaným zabíral na základ� záborového zákona státem. Vklad 

vlastnického práva pro stát �eskoslovenské republiky se však provedl až na základ� 

návrhu u�in�ného pozemkovým ú�adem s odvoláním na § 1 záborového zákona, a to 
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vše na základ� ustanovení § 26 zákona �. 329/1920 Sb., o p�evzetí a náhrad� za zabraný 

majetek pozemkový (dále jen ,,náhradový zákon“). Tento p�evzatý majetek mohl stát 

jednak na základ� § 10 záborového zákona podržet pro všeobecn� prosp�šné ú�ely, 

anebo mohl pozemkový ú�ad p�id�lit zabranou p�du v souladu se stejným ustanovením 

zákona zejména malým zem�d�lc�m, domká��m, bezzemk�m, drobným živnostník�m, 

a dále r�zným družstv�m, obcím a jiným ve�ejným svazk�m k ú�el�m všeobecn� 

prosp�šným a v�deckým a humanitním ústav�m. V p�ípad� záborového zákona se 

jednalo pouze o rámcovou úpravu, proto i podmínky následného p�íd�lu byly stanoveny 

zvláštním zákonem �. 81/1920 Sb..   

Ustanovení § 4 záborového zákona sou�asn� umožnilo zábor, jestliže se po 

vyhlášení tohoto zákona soust�edil u jednoho vlastníka, spoluvlastník�, nerozvedených 

manžel� nebo u rodi�� s d�tmi prvého stupn� soubor majetku, který byl záborovým 

zákonem ozna�en jako p�edm�t záboru a sou�asn� p�ekra�oval tímto zákonem 

stanovenou vým�ru ur�enou pro zábor. Zábor byl tedy možný i u majetku nabytého po 

ú�innosti záborového zákona. 

Byla-li naléhavá místní pot�eba p�dy a sou�asn� nesta�ily pozemky zabrané, 

nebo pokud tak žádalo obecné blaho, mohl pozemkový ú�ad na základ� § 14 

záborového zákona vyvlastnit p�du i pod vým�ru, která byla tímto zákonem v § 2 pro 

ú�ely záboru stanovena.   

Ze záboru tento zákon vylou�il objekty, které byly právn� i hospodá�sky 

samostatné a nesloužily k hospoda�ení na zabraných nemovitostech. Dále byl vylou�en 

majetek zemský, okresní a obecní.  

Kritici �asto mimo jiné upozor�ovali na skute�nost, že d�vod nabytí vlastnictví 

pozemkového majetku byl pro ú�ely záboru irelevantní, nap�. nabyvatelé p�dy, kte�í se 

zapojili do národních osvobozeneckých hnutí a ze stejného titulu p�du obdrželi, byli 

záborem postiženi stejným zp�sobem jako rodinní p�íslušníci tzv. n�mecké šlechty. Na 

plošný dopad pozemkové reformy bylo tak �asto nazíráno jako na jeden z hlavních 

nedostatk� záborového zákona, nap�. proklamované národní hledisko bylo b�hem 

realizace tzv. první pozemkové reformy zatla�eno do pozadí.  

P�edm�tem kritiky tzv. první pozemkové reformy se stal i pom�rn� široký okruh 

výjimek, který umož�oval propušt�ní ze záboru. Osobn� však tento okruh výjimek ze 

záboru nepovažuji za nedostatek v právní úprav� první pozemkové reformy, ale za 
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pozitivní prvek odstra�ující tvrdost právních p�edpis� týkající se této reformy, nap�. 

v podob� p�íliš nízké hranice vým�ry pozemku ur�ené pro zábor. Kup�íkladu v souladu 

s ustanovením § 11 a § 15 záborového zákona byla pozemkovému ú�adu dána možnost 

dle jeho uvážení osobám, jejichž majetek byl na základ� záborového zákona zabrán, 

pop�. i jejich d�dic�m, ze zabraného majetku p�id�lit majetek nep�esahující vým�ry 

uvedené v § 2 téhož zákona. Navíc se m�lo jednat o majetek, pokud možno, který si 

sami zvolí. Doty�ným osobám mohl být za ur�itých okolností propušt�n pozemkový 

majetek i v�tší vým�ry, maximáln� však do 500 ha p�dy. Státní pozemkový ú�ad 

zpo�átku zastával stanovisko, že p�dy mohlo být využito t�eba v budoucnu pro realizaci 

pozemkové reformy, proto se možnost propušt�ní ze záboru ve v�tší mí�e nevyužívalo. 

Výše uvedené ustanovení § 11 záborového zákona mimo jiné také v budoucnosti 

umožnilo obnovení a revizi první pozemkové reformy. 

Oproti tomu vytvá�ení tzv. zbytkových statk�, které bylo umožn�no 

ustanoveními § 24 a § 25 zákona �. 81/1920 Sb., kterým se vydávají po rozumu §u 10 

zákona ze  dne 16. dubna 1919, �.  215 Sb.  zák. a  na�.,  ustanovení  o p�íd�lu  zabrané 

p�dy  a upravuje se právní pom�r ku p�id�lené p�d� (dále jen ,,zákon p�íd�lový“), bylo 

využíváno v mnohem hojn�jším po�tu p�ípad�. ,,Sou�asn� však tento zákon umožnil 

v p�ípadech, kdy d�lení p�dy nebylo z d�vod� hospodá�ských vhodné, vytvá�ení tzv. 

zbytkových statk�. Jejich celkový po�et, s pr�m�rnou vým�rou okolo 100 ha, nakonec 

dosáhl �ísla 2 055. Zákon také umožnil pozemkovým ú�ad�m uzavírání dohod 

s vlastníky zabraného majetku na odložení jeho p�evzetí státem o 20 až 30 let.“ 21   

Vytvo�ením tzv. zbytkových statk� byly vy�ešeny z �ásti námitky odborník�, 

kte�í se obávali poklesu produkce v zem�d�lství a snížení efektivity výroby. 

Prost�ednictvím zbytkových statk�, tak mohl být zachován provoz n�kterých velkých 

hospodá�ských statk�.  

P�íd�lový zákon sou�asn� umož�oval i další zvláštní výjimky ze záboru, a to i o 

v�tší ploše nad vým�ru stanovenou záborovým zákonem na základ� ustanovení § 20. 

Jednalo se o plochy park�, p�írodních park� pro zachování p�vodního krajinného rázu, 

a dále plochy pro zachování historických památek a okolí s tím související. Ve svém 

výsledku se jednalo o ochranu p�írodních, kulturních a historických památek. Vlastník 

���������������������������������������� �������������������
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�DROBNÍK J. Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a dopln�né vydání. Praha: Eva Rozkotová, 

2010.  s. 48. ISBN 978-80-904209-8-4. �
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se musel �ídit pravidly, které mu byly stanoveny pozemkovým ú�adem a sou�asn� 

musel zajistit p�ístup k t�mto pozemk�m ve�ejnosti a v�deckým a um�leckým 

pracovník�m.       

P�íd�lový zákon dále upravoval možnost pozemkového ú�adu poskytnout 

p�íd�lc�m p�du do vlastnictví, pachtu, nájmu a ke z�ízení práva stavby. M�lo se jednat 

o sob�sta�ný zem�d�lský celek p�dy o celkové ploše mezi 6-10 ha, výjime�n� i 15 ha.   

Realizací pozemkové reformy byl na základ� záborového zákona zákonem �. 

330/1919 Sb., o pozemkovém ú�ad�, pov��en a k tomu ú�elu z�ízen státní pozemkový 

ú�ad pro celé území �eskoslovenské republiky. Agenda pozemkového ú�adu byla 

natolik rozsáhlá, že by ospravedlnila vytvo�ení specializovaného ministerstva. Mezi 

nejv�tší nedostatky, pro které byl pozemkový ú�ad i �asto kritizován, spo�íval 

v personálním obsazení tohoto ú�adu, a to konkrétn� ve smyslu nedostate�ného 

množství odborník�. Namísto nich bylo vytvo�eno personální obsazení, které sledovalo 

zejména politické zájmy. Nejv�tší vliv zde uplat�ovala zejména republikánská strana. 

Kontrola pozemkového ú�adu vládou a parlamentem m�la spíše formální charakter. 

N�kte�í kritici ze strany národní demokracie zpochyb�ovali práci ú�adu i z hlediska 

napl�ovaní ú�elu pozemkové reformy, konkrétn� nedostate�né dbaní národního 

hlediska. 

Pozemkový ú�ad rovn�ž provád�l odhad ceny vyvlastn�né p�dy pro ú�el 

náhrady. Sou�asn� p�ebíral a p�id�loval zabraný majetek. Jak jsem již uvedla výše, 

samotným zabráním majetku nevznikalo automaticky vlastnické právo státu, nýbrž stát 

pouze m�l oprávn�ní s doty�ným majetkem disponovat a p�ípadn� p�i spln�ní 

zákonných podmínek jej nabývat do vlastnictví. 

Posledním zákonem dotvá�ející rámec první pozemkové reformy byl náhradový 

zákon, který stanovil mimo jiné zp�sob ocen�ní zabraného majetku pro pozemkový 

ú�ad. Náhradový zákon pro stanovení výše náhrady za zabraný majetek vycházel z cen 

pozemk� mezi léty 1913-1915 bez ohledu na devalvaci m�ny. Nebralo se v potaz 

množství investic, hodnota, za který se majetek v ur�ité dob� po�izoval, ani zhodnocení 

majetku. Použitý parametr pro stanovení náhrady ve výsledku zp�sobil, že výše této 

náhrady odpovídala zhruba jedné t�etin� ceny, za kterou by se dot�ené pozemky 

v pr�b�hu roku 1921 a následujících let jinak mohly v rámci b�žného obchodního styku 

prodat.   
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Sou�asn� náhradový zákon v ustanovení § 35 a § 36 stanovil výjimku z p�evzetí 

za náhradu. Bez náhrady se m�l dle zákona p�evzít majetek p�íslušník� nep�átelských 

stát� a majetek bývalé panovnické rodiny Habsbursko-Lotrinské. Jelikož však byly 

uzav�eny mírové smlouvy, tak se nakonec podle ustanovení náhradového zákona 

nepostupovalo a pro p�evzetí se použila úprava t�chto smluv. Majetek nadací, které byly 

ministerstvem zrušeny, a které spo�ívaly na právech tehdy již zrušeného šlechtictví, byl 

na základ� § 36 náhradového zákona p�evzat bez náhrady.  

Pro úplnost této podkapitoly bych ráda ješt� uvedla jeden z nedostatk� celkové 

právní úpravy tzv. první pozemkové reformy, a to nevytvo�ení ur�itého �asového 

harmonogramu pr�b�hu této pozemkové reformy. Tato skute�nost zakládala právní 

nejistotu, jež se mohla projevit ve zmenšení investic do výroby v jednotlivých 

hospodá�ských usedlostech a v kone�ném d�sledku i ve snížení hospodá�ské 

produktivity. V�tšina statká�� si musela pokládat otázku, zda se jim vyplatí �init 

investice do hospodá�ského za�ízení, nap�. zem�d�lských stroj�, pop�. i jiné investice 

spo�ívající ve zhodnocování pozemku, nap�. meliorace, pokud jejich pozemkový 

majetek nebyl b�hem jisté doby stále ješt� podroben záboru. 

 

2.3. Napln�ní první pozemkové reformy 

� � ���������� �!���"�#$"�����%�����$����%���&�����

 

,,O�ekávali jsme všichni, že pozemková reforma roz�eší d�ležité problémy: 

národní, hospodá�ský a sociální. Tento p�edpoklad nás zklamal: po stránce národní nás 

provád�ní pozemkové reformy poškodilo (p�íd�l dlouhodobých pacht� v zn�m�eném 

území), po stránce hospodá�ské rovn�ž, nebo� zmenšilo výrobu, stejn� tak i po stránce 

sociální, pon�vadž rozví�ilo po venkov� sociální boj, ba namnoze vyvolalo hnutí 

bolševické.“22  

 

Od roku 1919 doprovázely realizaci tzv. první pozemkové reformy zna�né 

stávky a demonstrace odborových hnutí. Nejaktivn�jší se stal v tomto sm�ru sociáln� 

���������������������������������������� �������������������
22 Úst�ední výkonný výbor �sl. Národní Demokracie za sou�innosti zem�d�lského odboru a Rolnické 

Jednoty. Anketa o pozemkové reform�. Praha: Tiskový odbor �sl. Národní Demokracie, 1922. s. 14.�
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demokratický odborový svaz zem�d�lského a lesnického d�lnictva, jehož stoupenci 

up�ednost�ovali znárodn�ní a následné p�id�lení zabrané p�dy družstv�m nad 

vyvlastn�ním za náhradu. 23  

Sociální tlak vyvrcholil o rok pozd�ji, kdy v n�kterých místech docházelo i 

k neoprávn�nému zabrání pozemk�, nap�. u Kolína, Brandýsu nad Labem �i Kou�imi.  

Pozemkový ú�ad pod vlivem okolností musel za�ít s p�íd�ly co možná 

nejrychleji, proto provád�ní tzv. pozemkové reformy rozd�lil do dvou fází, p�i�emž p�i 

první (nouzové) fázi bylo p�íd�ly rozd�leno na 10% ve výsledku celkov� p�id�lené 

p�dy, v�etn� p�id�lení pozemk� pro výstavbu sokoloven a jiných za�ízení 

spole�enských organizací. 

K provád�ní tzv. první pozemkové reformy pozemkový ú�ad vytvo�il jedenáct 

obvodových ú�adoven pro jednotlivé kraje. V Praze byly navíc z�ízené r�zné odbory, 

nap�. kuratorium fondu �ešící otázku zam�stnanc� z velkostatk� p�ipadajících do 

záboru, nebo kuratorium fondu �eskoslovenských legioná��, a dále rozhod�í komise a 

poradní sbor. 

V prvé �ad� bylo nutné u�init soupis veškerého majetku, který bude zabrán, 

v�etn� p�ípadných výjimek ze záboru. P�i samotném p�id�lování p�dy byl kladen d�raz 

zejména na formu tzv. drobného p�íd�lu, tzn. p�íd�l malorolník�m, bezzemk�m a 

sedlák�m. 

Vytvá�ení tzv. zbytkových statk� a nakládání s nimi sledovalo mimo jiné zájmy 

legioná��, �len� organizací a r�zných tzv. zvláš� zasloužilých osobností (nap�. Rudolfa 

Bechyn�, který byl v roce 1915 zat�en a obvin�n za velezradu, pozd�ji stanul ve vedení 

sociáln� demokratické strany a stal se ministrem; Jaroslava Preisse podporujícího 

�eskoslovenské odbojové hnutí, který byl pozd�ji jmenován na post �editele 

Živnobanky, a mnoha dalších). Ve svém d�sledku se však rovn�ž jednalo p�evážn� o 

politický nástroj zohled�ující sou�asn� i zájmy vládnoucích stran. 

B�hem n�kolika prvních let tzv. první pozemkové reformy se neustále vedly 

spory o skute�ný zám�r této reformy a podobu její realizace, v�etn� neustálého se 

vracení k myšlence, že majetek o ur�ité vým��e bude odebrán bez náhrady. Sou�ástí 

���������������������������������������� �������������������
��
�Mezi další významné svazy z té doby pat�ily Svaz �eskoslovenských velkostatká��, Svaz n�meckých 

velkostatká��, Republikánský svaz �eskoslovenských statká�� a nájemc�. Tyto svazy kritizovaly zejména 

pozemkový ú�ad a celkové zpolitizování pozemkové reformy. 
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propagandy Antonína Švehly a jeho agrární strany se na po�átku první pozemkové 

reformy stalo heslo ,,Parcelace šmahem!“. Toto heslo je pom�rn� vystihující pro 

p�ípravu a napln�ní samotné pozemkové reformy. P�ijetí zákonné úpravy v rámci 

porevolu�ní hore�ky i v d�sledku radikalizujících vliv� bylo p�íliš uspíšeno a ve 

výsledku tak nebyly dostate�n� promyšleny hranice vým�r pro zábor, výše p�íd�lové 

ceny, d�sledek záboru pro zam�stnance velkostatk�, aj. Napjetí ve spole�nosti okolo 

t�chto sporných otázek a samotného zvolání ,,Parcelace šmahem!“ vyvrcholilo 

v prezidentov� novoro�ním projevu v roce 1922, kde mimo jiné T.G. Masaryk 

kritizoval p�íliš rychlé parcelování p�dy, jeho d�sledky pro hospodá�ství, postavení 

zam�stnanc� zabraných velkostatk� a politizované vedení pozemkového ú�adu. 

Novoro�ní projev zdvihl vlnu nesouhlasu republikánské a agrární strany. Dvanáct dní 

poté prezident p�ijal na Hrad� p�ti�lennou delegaci a své prohlášení poupravil do 

uhlazen�jší a mírn�jší podoby.24    

Pokud bych shrnula p�ípadné nedostatky tzv. první pozemkové reformy, jednalo 

by se v prvé �ad� o problematiku p�ílišné parcelace zem�d�lské p�dy, která sebou vždy 

p�ináší zna�né obtíže p�i obhospoda�ování. Nap�íklad hospodárné využití motorových 

pluh� se v té dob� týkalo vým�ry v�tší než 300 ha, parních pluh� pak od 600 ha výše. 

Dále boj se šk�dci je mnohem více efektivní na v�tší plošné vým��e, a to i z d�vodu, že 

vlastník jednoho pozemku nemá �asto ú�inné právní nástroje k ovlivn�ní chování 

vlastníka sousedního pozemku v�etn� povinnosti �ádného hospoda�ení. P�íliš velká 

rozdrobenost m�že snížit také zem�d�lskou produktivitu a sou�asn� mít vliv i na pokles 

pr�myslové výroby, která je vázaná na dostate�né množství zem�d�lské p�dy a s tím 

spojené produkce (nap�. lihovary, cukrovary). Ve svém d�sledku m�že tedy ovliv�ovat 

i celkový hospodá�ský r�st. Také proto se z�ejm� již krátce po p�ijetí právní úpravy tzv. 

první pozemkové reformy za�ala objevovat politická vize budoucí nutné právní úpravy 

týkající se dobrovolných zem�d�lských družstev (svým zp�sobem navrácení se 
���������������������������������������� �������������������
24 Pozd�ji (dne 28. �íjna 1927) prezident republiky prohlásil v poselství sn�movn� a vlád�, že ,,reforma 

vedle státního p�evratu, je nejv�tším �inem republiky, je dovršením p�evratu a jeho vlastním 

uskute�n�ním. Naše pozemková je vskutku nejv�tší sociální reformou nové doby v�bec, jí provádí se 

konsolidace republiky do zna�né míry, a tím naše republika prokázala centrální Evrop� a Evrop� v�bec 

velkou službu“ (zdroj DOSTÁL V. Agrární strana. Její rozmach a zánik. Brno: ATLANTIS, 1998. s. 119. 

ISBN 80-7108-133-7) 
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k velkostatká�ské form� hospoda�ení). V p�ípad� lesní a rybníká�ské p�dy je 

rozdrobenost i neú�elná, navíc zna�ná �ást rybník� p�ipadla b�hem první pozemkové 

reformy obcím, které jsou obecn� v�tšinou horšími hospodá�i než jednotliví soukromí 

vlastníci, protože nehledí tolik na efektivitu a hospodárnost.  

Sou�asn� se záborem velkostatk� bylo t�eba rovn�ž za�ít �ešit situaci 

propušt�ných zem�d�lských d�lník�, kterým bylo sice umožn�no podílet se na 

p�íd�lech, ale jejich finan�ní možnosti jim to až na n�které p�ípady stejn� nedovolily.  

Dalším nastalým problémem v souvislosti s rozpadem latifundií (a s tím 

souvisejícím úbytkem finan�ních zdroj�) byla i v mnoha p�ípadech ukon�ená �ádná 

údržba zámk� a jiných kulturních památek, které za�aly tak zna�n� chátrat. 

I v této dob� se s ohledem na zásahy politických stran do pr�b�hu samotné 

pozemkové reformy (nap�. strany republikánské v p�ípad� ovliv�ování vedení 

pozemkového ú�adu) tato pozemková reforma �áste�n� stala politickým nástrojem.  

Na druhou stranu tím, že v d�sledku tzv. první pozemkové reformy zaniklo do té 

doby dominující postavení aristokratické spole�enské vrstvy a její rozsáhlé vlastnictví 

latifundií, bylo posíleno postavení drobných rolník�, kovorolník� a statká��, kte�í byli 

nadále již oprošt�ní od pachtu. Jejich vazba na vesnici pouze posílila a zlepšila 

postavení �eskoslovenského venkova. Sou�asné z�ízení r�zných potraviná�ských 

družstev a závod� posílilo sob�sta�nost zpracovatelského zem�d�lského pr�myslu. 

V �eskoslovensku nastal zna�ný sociální i hospodá�ský rozvoj.  
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Na základ� údaj� pozemkového ú�adu v Praze z r. 1925 bylo k témuž roku 

v �eskoslovenské republice zabráno celkem 2.733.376 ha nezem�d�lské p�dy a 

1.229.688 ha p�dy zem�d�lské, p�i�emž záboru se netýkalo celkem 10.072.126 ha 

veškeré p�dy.  

�
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Na záv�r první pozemkové reformy, tj. koncem 30. let 20. století, hodnota 

veškeré zabrané p�dy ješt� mírn� vzrostla na celkovou vým�ru 4.066.221 ha, z toho 

1.309.536 ha �inila zabraná p�da zem�d�lská, ze které více než polovinu tvo�ila ostatní 

p�da, nap�. lesy, rybníky. Sou�asn� pod zábor spadalo celkem 786 velkostatk�, p�i�emž 

nejv�tší podíl na souhrnné vým��e veškeré zabrané p�dy m�lo 235 velkostatk� 

v rozmezí 1.000 až 5.000 ha, tvo�ící 22,4% zabrané p�dy, dále 47 velkostatk� 

s rozlohou 5.000 až 10.000 ha a zabírající 14,8% p�dy v záboru, a kone�n� 47 

velkostatk� s vým�rou 10.000 až 50.000 ha obhospoda�ující okolo 37,5% zabrané p�dy. 

Zbývajících 453 velkostatk� o maximální vým��e 1.000 ha se rozprostíralo na celkem 

8,8% zabrané veškeré p�d�. Nejv�tší latifundie o vým��e 50.000 ha a více pat�ilo 

�ty�em vlastník�m a jednalo se v souhrnu o 16,4% veškeré p�dy zabrané. Vlastníci výše 

uvedených velkostatk� byli nejen šlechtici, ale ve velké mí�e i katolická církev. V 

n�kolika p�ípadech, kde vým�ra velkostatk� nep�esáhla 1.000 ha, se jednalo i o tzv. 

ob�anský velkostatek.25 
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��KÁRNÍK Z. �eské zem� v é�e první republiky (1918-1938): Díl první Vznik, budování a zlatá léta 

republiky (1918-1929). 2. vyd. Praha: Nakladatelství Libri, 2003. s. 465. ISBN 80-7277-195-7. 
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Proklamovaným cílem tzv. první pozemkové reformy bylo zejména p�esun p�dy 

z rukou vlastník� latifundií k rukám drobných rolník� a bezzemk� tak, aby 

obhospoda�ovaná p�da umož�ovala plnohodnotné živobytí. Pokládám za d�ležité 

upozornit na skute�nost, že p�ed po�átkem realizace tzv. první pozemkové reformy 

obhospoda�ovaná p�da do maximální vým�ry 2 ha p�edstavovala v souhrnu okolo 

503.309 ha p�dy p�ipadající v celku na 1.049.457 držitel�. V roce 1925 pak p�ibylo po 

p�íd�lu drobným držitel�m p�dy s vým�rou nep�esahující 2 ha dalších 201.050 nových 

nabyvatel�. Viz následující grafy �.1,2,3. 

Graf �. 1 znázor�uje po�et držitel� v každé velikostní skupin� (pro �echy, Moravu a 

Slezsko)26 

 

Graf �. 2 znázor�uje vým�ru p�dy pat�ící k výše uvedeným jednotlivým velikostním 

skupinám (pro �echy, Moravu a Slezsko)27 

 
���������������������������������������� �������������������
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�Zdroj obrázku: Státní pozemkový ú�ad. �eskoslovenská pozemková reforma v �íslicích a diagramech. 

Praha: tiskem Rolnické tiskárny v Praze, 1925. s. 8, tabulka �.5 a).�
��Zdroj obrázku: Státní pozemkový ú�ad. �eskoslovenská pozemková reforma v �íslicích a diagramech. 
Praha: tiskem Rolnické tiskárny v Praze, 1925. s. 9, tabulka �.5 b).�
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Graf �. 3 znázor�uje po�et nabyvatel� p�dy po získání p�íd�lu o dané vým��e – stav k 

roku 1925 (pro �echy, Moravu a Slezsko)28 

 

 Z výše uvedeného lze dovozovat, že p�dní fond byl v �eskoslovensku pom�rn� 

rozt�íšt�n, bez dalšího by tak z�ejm� bylo dáno za pravdu �etným kritik�m tzv. první 

pozemkové reformy, že uskute�n�né zm�ny v držb� p�dy budou mít negativní dopad na 

r�st zem�d�lské produkce. Opak se však stal pravdou. Tato pozemková reforma nebyla 

provedena d�sledn�, což ve výsledku znamenalo pouze omezení velkostatk�, ale nikoliv 

jejich likvidaci. Dále m�la na r�st výnos� zem�d�lské výroby vliv rostoucí 

mechanizace, chemizace, používání šlecht�ného osiva a slu�ování vlastník� v r�zná 

nákupní, zpracovatelská a prodejní družstva. Zem�d�lská výroba tak i p�es provedenou 

zm�nu v držb� p�dy prudce stoupala.  

 V oblasti zabrání a následného p�id�lení p�dy byla ve výsledku tzv. první 

pozemková reforma p�es své velké po�áte�ní ambice napln�na do konce 30. let 20. 

století pouze �áste�n�. Bylo tomu tak zejména díky �ad� ud�lených výjimek ze záboru. 

Kup�íkladu, tím že si vlastník mohl požádat o ponechání si p�dy p�esahující vým�ru 

250 ha (maximáln� ale do 500 ha), bylo ze záboru vy�ato kolo 500.000 ha. Zákonná 

úprava reformy dále dovolila vlastník�m nechat si kulturní a p�írodní památky. Ve svém 
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d�sledku tato výjimka stanovila mimo zábor p�du o rozloze cca 1 milion ha. Sou�asn� 

bylo vytvo�eno až 2.000 tzv. zbytkových statk� s vým�rou okolo 100 ha.29  
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� Jak jsem již uvedla výše jedno z hlavních hledisek, které ovlivnilo p�ijetí a 

pr�b�h tzv. první pozemkové reformy bylo hledisko národní. Jedním z hlavních cíl�, 

které byly proklamovány již na po�átku této pozemkové reformy, tedy byla odveta 

pob�lohorských událostí. M�lo jít o odplatu n�kolikasetleté poroby ze strany habsburské 

monarchie a aristokrat�, kte�í dostali rozsáhlá panství za své služby panovníkovi. Na 

latifundisty bylo nahlíženo jako na n�meckou prorakousky smýšlející šlechtu. Ale bylo 

tomu skute�n� tak? Mnohé šlechtické rody již s ohledem na jejich p�esv�d�ení �i jejich 

vazby na �eské zem� lze jen t�žko výhradn� ozna�it za n�meckou aristokracii, nap�. rod 

Schwarzenberg�, Kinských, Lobkowicz� aj. 

Josef Peka�, který shrnul své úvahy týkající se role šlechty v tzv. první 

pozemkové reform� ve svém díle Omyly a nebezpe�í pozemkové reformy, poukazuje 

na skute�nost, že a�koliv byla zna�ná �ást statk�, které byly u nás po pob�lohorských 

událostech zkonfiskovány, skoupena p�evážn� šlechtici z �eských rod�, p�evažovalo v 

�eském národu chápání této p�dy jako p�dy uloupené �eskému lidu rukou n�meckou. 

Co se tý�e otázky projevování podpory šlechty habsburské monarchii nelze na 

problematiku nahlížet pouze povrchn�. Jak upozor�uje Peka�, šlechtické rody byly 

mnoho�lenné, a tak se nejednou stalo, že na konci pob�lohorské revoluce v letech 1618-

1620 jeden bratr, který bojoval proti Habsburskému rodu, stanul na popravišti, nebo 

odešel do exilu, kdežto druhý bratr téhož rodu získal podporou monarchy slávu a 

bohatství. Mezi takové aristokratické rody lze uvést jako p�íklad rod �ernín� nebo rod 

Kinských. 30  
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 Zákony tzv. první pozemkové reformy byly v letech 1919-1920 p�ijímány 

Revolu�ním národním shromážd�ním, které se skládalo výhradn� z �eských a 

slovenských politik� bez jakékoliv ú�asti n�meckých politických stran. Ti byli tak ve 

výsledku zcela vylou�eni z možnosti ovlivnit stanovení podmínek jejího budoucího 

pr�b�hu. Nebylo jim ani umožn�no, aby alespo� n�kte�í jejich zástupci stanuli do 

vedení pozemkového ú�adu. Mezi nejvýrazn�jší n�mecké strany z té doby lze za�adit 

radikáln�jší n�meckou sociální demokracii a Bund der Landwirte, tzv. n�mecké 

agrárníky. Tito n�me�tí agrárníci byli, oproti n�meckým sociálním demokrat�m, 

ochotni se v daném p�ípad� postavit na stranu jak drobného pachtý�e, tak i n�meckého 

velkostatká�e, ovšem s ohledem na konkrétní okolnosti. Zasazovali se o zrušení výsad 

aristokracie v lovu a ryba�ení. Trvali však na zachování velkostatk� za situace, že �ást 

majetku bude odprodejem p�enechána malým rolník�m, zem�d�lským d�lník�m ale i 

vojenským invalid�m.  

Jedním z argument�, pro� p�ipravit šlechtu o své postavení a vliv na jejich 

panství, bylo mimo jiné i to, že byla údajn� špatným hospodá�em. Na vysoké škole bylo 

nap�. K. Marušákem na po�átku tzv. první pozemkové reformy p�ednášeno v souvislosti 

se šlechtou a touto pozemkovou reformou následující: ,,Všude tam, kde jest silný 

velkostatek, jest slabý, chudý a zaostalý kraj a chudý lid. Velkostatek zam�stnává málo 

lidí trvale, pot�ebuje ponejvíce lidi sezonní a oboje platí pramizern�. I trvale 

zam�stnávaný personál, služebnictvo, ko�í a deputátníci sta�í opat�iti si ze svých p�íjm� 

jen to nejnutn�jší k živobytí a ošacení… Za poskytnutý výd�lek nemožno trvale žít, ani 

dost rychle um�ít… Známo jest na p�íklad, že �eský jih, kde p�evládá panství 

Švarcenberské, má lidnatost úžasn�, p�i tom ale nejv�tší vyst�hovalectví, chudobu a 

hospodá�skou zaostalost…“31 S tímto tvrzením zásadn� nesouhlasím. Lze v n�m velmi 

dob�e spat�ovat ú�elovost a dogmatismus. Kup�íkladu výše uvedený rod 

Schwarzenberg� vykonával nad svým panstvím odbornou a pe�livou správu, jak lze 

ostatn� dohledat nejen v archivních listinách. Zam�stnanci tohoto rodu byli d�sledn� 

vybíráni a po ur�ité dob� p�ezkušováni. Synové t�chto zam�stnanc� byli knížetem 

finan�n� podporováni na studiích. Do 30. let 20. století rodiny zam�stnanc� dokonce 

obdržely naturální byty, dostávalo se jim p�íd�l� mléka, piva, ryb, pšenice, soli aj. Platy 
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byly rozd�leny do n�kolika t�íd. O Vánocích dostávali zam�stnanci p�íplatek. Správa 

panství tohoto šlechtického rodu m�la i svou hierarchii. Na vrcholu stála úst�ední 

kancelá� knížete. Za rozpo�et, finan�ní správu a za nemocenské penzijní pojišt�ní m�la 

odpov�dnost úst�ední ú�tárna. Na oblasti správy, které se �lenily na základ� 

jednotlivých odv�tví, a to na pr�mysl, lesnictví, rybníká�ství a polní hospodá�ství, 

dohlížely tzv. inspektoráty. O špatné správ� ze strany šlechty lze tedy d�vodn� 

pochybovat. 

Další rozporuplnou oblastí se stala otázka zabrání lesní p�dy. M�lo se jednat o 

cca 2 a p�l milionu ha lesa, a dalších 700.000 ha lesní p�dy na Slovensku a 

Podkarpatské Rusi.32 Lesy m�ly být v prvotních návrzích p�id�leny obcím nebo 

n�kolika zájemc�m do spole�ného vlastnictví. Až následn� se za�alo uvažovat o státu 

jako novém nabyvateli. Zajímavá je skute�nost, že lesy byly v ostatních zemích Evropy, 

vyjma Ruska, ponechány svým vlastník�m. Kritici shledávali zábor les� jako neú�elný 

a ve výsledku pro národní hospodá�ství ztrátový. Stát bude vždy oproti soukromému 

vlastníkovi pasivn�jší hospodá�em. 

I když nebylo sporu, že jedním z nejd�ležit�jších proklamovaných cíl� realizace 

první pozemkové reformy byla odplata nebo od�in�ní k�ivd pob�lohorských, nelze 

opomenout i další cíle. Nap�íklad dr. Viškovský, p�edseda Pozemkového ú�adu, za 

jeden z hlavních cíl� ozna�il mimo úkol odvetný také vytvo�ení zcela nového systému 

zem�d�lství a s tím související nutnost zohlednit hospodá�skou a sociální pot�ebu.  

Bohužel obecn� nebyly ve v�tší mí�e vedeny konkrétní statistiky, které by 

proklamovaly kone�nou výši zabraného majetku n�meckým velkostatká��m. V díle 

Jiho�eské dominium Pavel Ju�ík uvádí, že n�mecké šlecht� v rámci záboru bylo obecn� 

odebráno 42% pozemkového majetku, více však dostupné zdroje neuvádí, proto se 

domnívám, že v rámci provád�ní reformy bylo národní hledisko zatla�eno do pozadí a 

velkostatky byly zabírání bez ohledu na národnost vlastníka. A�koliv je nutné doplnit, 

že p�i ud�lování výjimek ze záboru byli up�ednost�ováni �eští velkostatká�i. 33  
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Vliv šlechty byl tedy uskute�n�ním tzv. první pozemkové reformy spolu 

s p�ijetím zákona �. 61/1918 Sb., jímž se zrušují šlechtictví, �ády a tituly, výrazn� 

oslaben, ale nebyl zcela potla�en. Nesporná je ovšem likvidace aristokracie jako 

spole�enské elity. Odlišný národnostní p�ístup mohl mít nakonec i sv�j podíl na vývoji 

událostí ve 30. letech. 

Záv�rem této podkapitoly bych ráda uvedla slova Josefa Peka�e: ,,�eknete: 

revoluce! Vím jako historik, co dovede revoluce, zejména je-li to opravdová revoluce a 

nejenom imitace. Proto bych také porozum�l smyslu hesla: vezeme bohatým, �eho mají 

p�ebytek, a rozd�líme chudým; poznáte ostatn�, že nejsem nijak zásadn� proti 

pozemkové reform�. Ale nejde mi nikterak na mysl, pro� �eská revoluce ty pravé 

kapitalistické velryby a finan�ní a pr�myslové magnáty, zmohutn�lé v zemi teprv od p�l 

století, ty, kte�í celkem vždy a všude stáli v tábo�e proti�eském, nechala s Pánem Bohem 

na pokoji a pro� soust�edila svou revolu�ní horlivost jen proti velkostatká�ské šlecht�, 

která je vko�en�na v p�du �eskou od staletí a která po staletí nesla její d�jiny, proti 

šlecht�, jejíž statky byly v jistém smyslu dávno socializovány (generace ú�edník� a 

z�ízenc�, �asto d�di�né, sed�ly na nich tak�ka jako spoluuživatelé jejich), a která, p�es 

mnohé vady a h�íchy své, získala si o �eský národ veliké, nepopíratelné zásluhy?“ 34 , 

která mají dle mého názoru vypovídající hodnotu zejména pro po�áte�ní fázi tzv. první 

pozemkové reformy. Domnívám se však, že v pr�b�hu realizace této reformy bylo od 

proklamovaného národního hledisko ve zna�né mí�e upušt�no a zejména vlivem 

pragmatismu byla tato pozemková reforma nakonec uskute�n�na p�i zachování 

hospodá�ských celk� umož�ujících racionální obhospoda�ování. I když ú�elu oslabení 

postavení aristokratické vrstvy mohlo být dle mého názoru dosaženo i p�i zachování 

v�tší obhospoda�ované plochy než 500 ha, v�etn� les� a rybník�.  
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3. Doba nesvobody a její vliv na pozemkovou držbu a 

majetkové vlastnictví obecn� 

Nastolení totalitního režimu u nás se mimo jiné projevilo i v hospodá�ské 

oblasti. Využívání veškerých zdroj� bylo pod�ízeno cíl�m N�mecké �íše. V roce 1942 

byly vyklizeny �etné zem�d�lské oblasti ve st�edních �echách a na Morav�, nap�. okolí 

Sedl�an, Benešova a Vyškova. Místním obyvatel�m byly n�meckými okupa�ními 

orgány konfiskovány pozemky v�etn� postavených budov za ú�elem výcviku zbraní 

jednotek SS. Sou�asn� byla ve prosp�ch okupa�ní správy p�evedena p�evážná �ást 

�eskoslovenského státního majetku. Dále okupa�ní orgány konfiskovaly zejména 

židovskou p�du a ostatní majetek. Ve velké mí�e byly n�meckými okupa�ními orgány 

využívány n�mecké trestní normy a soudní rozhodnutí. K p�evod�m majetku docházelo 

nejednou i na základ� záborového zákona.35 

 Mezi první právní akty, které pak na již osvobozeném území upravily majetkové 

pom�ry, pat�ily zejména dekrety presidenta republiky, na�ízení vlády a vyhlášky 

ministerstev. Tyto dekrety se zabývaly otázkou majetkových vztah�, v nichž jako 

subjekty t�chto vztah� vystupovali n�kte�í N�mci, Ma�a�i a dále osoby ozna�ené jako 

,,osoby státn� nespolehlivé“, ,,zrádci“ nebo ,,kolaboranti“.  

Dekretem presidenta republiky �. 5/1945 Sb., o neplatnosti n�kterých majetko-

právních jednání z doby nesvobody a o národní správ� majetkových hodnot N�mc�, 

Ma�ar�, zrádc� a kolaborant� a n�kterých organizací a ústav�, byla prohlášena 

neplatnost veškerých majetkových p�evod� a majetkoprávních ujednání u�in�ných po 

29. zá�í 1938 pod tlakem okupace �i národní, rasové nebo politické perzekuce, a jejichž 

p�edm�tem byl a� už státní, obecní nebo soukromý, movitý �i nemovitý majetek. 

Ustanovením § 2 tohoto dekretu se pro ú�ely budoucí konfiskace nebo znárodn�ní nad 

majetkem tzv. osob státn� nespolehlivých, které byly blíže specifikovány v § 4 tamtéž, 
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stanovila národní správa. Obsahov� tento dekret navazoval na vládní prohlášení o 

majetkových p�evodech, provedených pod tlakem nep�átelské okupace ze dne 17. �íjna 

1941 a deklaraci uzav�enou spojenci dne 5. ledna 1943. 36  

Podle dekretu presidenta republiky �. 5/1945 Sb. se ve spojitosti se zákonem �. 

128/1946 Sb., o neplatnosti n�kterých majetkoprávních jednání z doby nesvobody a o 

nárocích z této neplatnosti a z jiných zásah� do majetku vzcházejících, m�lo za�ít 

uskute��ovat navracování majetku oprávn�ným osobám, kterým byl majetek b�hem 

okupace násiln� odebrán, anebo které byly majetko-právním jednáním jinak poškozeny.  

Konfiskace a urychlené rozd�lení zem�d�lského majetku N�mc�, Ma�ar�, jakož 

i zrádc� a nep�átel �eského a slovenského národa byla uskute�n�na na základ� dekretu 

presidenta republiky �. 12/1945 Sb. ze dne 21. �ervna 1945. Již v rámci p�ípravných 

prací bylo z�ejmé, že chystané zásahy do majetku vybraných skupin obyvatel budou 

muset být v souladu s budoucí pozemkovou reformou týkající se mimo jiné revize 

p�edvále�né pozemkové reformy. Dekret �. 12/1945 Sb. nabyl ú�innosti pouze v zemi 

�eské a Moravskoslezské. Na Slovensku byla p�ijata odlišná právní úprava, a to 

na�ízení p�edsednictva Slovenské národní rady (dále jen ,,SNR“) �. 104/1945 Sb. n. 

SNR. Rozdíl spo�íval nap�íklad v zohledn�ní státní p�íslušnosti. 37  

 

Na základ� ustanovení § 1 dekretu �. 12/1945 Sb. byla na našem území pro 

ú�ely budoucí pozemkové reformy konfiskovaná zem�d�lská p�da ve vlastnictví:  

,,a) všech osob n�mecké a ma	arské národnosti bez ohledu na státní p�íslušnost, 

b) zrádc� a nep�átel republiky jakékoliv národnosti a státní p�íslušnosti, 

projevivších toto nep�átelství zejména za krize a války v letech 1938 až 1945, 

c) akciových a jiných spole�ností a korporací, jejichž správa úmysln� a zám�rn� 

sloužila n�meckému vedení války nebo fašistickým a nacistickým ú�el�m“ 38.   
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Na návrh místní rolnické komise p�íslušné národní výbory vykonávaly pot�ebná 

šet�ení, nap�. šet�ení národnosti. Poté byly konkrétní osoby, kterých se konfiskace 

týkala, ozna�eny tzv. konfiska�ní vyhláškou na ú�edních deskách. Výjimka z konfiskace 

mohla být ud�lena p�íslušným okresním národním výborem pro osoby n�mecké a 

ma�arské národnosti�v p�ípad�, že se tyto osoby aktivn� zú�astnily boje za zachování 

celistvosti a osvobození �eskoslovenské republiky.  

Zem�d�lský majetek, který podléhal konfiskaci, byl v dekretu �. 12 vymezen 

v ustanovení § 4. Za ú�elem správy nad tímto konfiskovaným majetkem byl v souladu s 

§ 6 tohoto dekretu z�ízen p�i ministerstvu zem�d�lství Národní pozemkový fond. Bližší 

právní úprava fondu byla p�ijata vládním na�ízením �. 70/1945 Sb. ze dne 3. zá�í 1945.

 Národní pozemkový fond poté p�id�loval p�du ze zem�d�lského 

konfiskovaného majetku do vlastnictví okruhu osob uvedených ve vý�tu v § 7 dekretu 

�. 12. Skupina oprávn�ných osob byla o necelý m�síc pozd�ji rozší�ena, dalo by se �íci, 

provád�cím dekretem �. 28/1945 Sb., o osídlení zem�d�lské p�dy N�mc�, Ma�ar� a 

jiných nep�átel státu �eskými, slovenskými a jinými slovanskými zem�d�lci. Tímto 

dekretem presidenta republiky (�. 28) bylo upraveno zejména p�íd�lové �ízení a 

p�íslušná úhrada a zápisy v pozemkové knize.  

,,V letech 1945-1947 byl v �eských zemích celkem konfiskován majetek v rozloze 

tém�� 1.400.000 ha zem�d�lské a 1.000.000 ha p�dy lesní. Do konce roku 1947 se 

p�edevším v pohrani�í usídlilo na 150.000 uchaze�� o p�du, kterým bylo p�id�leno 

1.200.000 ha p�dy. V úrodných a atraktivních oblastech prob�hlo osídlení relativn� 

úsp�šn�, problémy se však objevily p�edevším v horských a podhorských oblastech, kde 

byla hustota osídlení velmi nízká, a n�která místa z�stala po odchodu N�mc� 

neobydlena.“ 39  
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 Dne 25. �íjna 1945 byl p�ijat dekret presidenta republiky �. 108/1945 Sb., o 

konfiskaci nep�átelského majetku a o Fondech národní obnovy, jehož cílem byla 

konfiskace bez náhrady nejen movitých a nemovitých v�cí ale i majetkových práv 

(nap�. pohledávek, nehmotných práv aj.), které byly ve vlastnictví subjekt� uvedených v 

§ 1 tohoto dekretu ke dni faktického skon�ení okupace nebo ke dni nabytí ú�innosti 

tohoto dekretu, tj. 30. �íjna 1945. Rovn�ž byly dekretem umožn�ny výjimky 

z konfiskace. Jednak se mohlo jednat o �ást movitého majetku, která je nutná k 

uspokojení životních pot�eb nebo k osobnímu výkonu zam�stnání, a jednak o majetek, o 

který lidé p�išli po 29. zá�í 1938 vlivem okupace �i persekuce osoby jiné než ty stižené 

konfiskací v souvislosti s § 1 dekretu �. 108.  

Pro ú�ely konfiskace na základ� dekretu presidenta republiky �. 108/1945 Sb. 

byl p�ijat soubor provád�cích podzákonných p�edpis�. Nej�ast�ji se jednalo o sm�rnice 

ministerstva vnitra, nap�. sm�rnice �. 401 Ú�edního listu 1946 ze dne 7. února 1946. 

Nejprve bylo t�eba sepsat veškerý majetek, o kterém se dalo d�vodn� p�edpokládat, že 

bude konfiskován. Nej�ast�ji soupisy majetku provád�li pov��ení referenti místního 

národního výboru, ale �inili tak rovn�ž místní obyvatelé. Spolu s tímto soupisem se 

v podob� hlášení p�edkládalo p�íslušným okresním národním výbor�m i stru�né 

od�vodn�ní konfiskace a návrh d�kazních prost�edk�. Kone�né rozhodnutí o konfiskaci 

m�lo podobu tzv. konfiska�ního vým�ru, který byl nej�ast�ji vyhlašován jako ve�ejná 

vyhláška. Proti konfiska�nímu vým�ru bylo v dané lh�t� možné podat i opravné 

prost�edky (námitky proti vyjmutí z konfiskace, odvolání, nebo stížnost k Nejvyššímu 

správnímu soudu). Konfiskace se následn� vyzna�ovala u dot�eného majetku ve ve�ejné 

evidenci, zejména pak v pozemkových knihách. 

Prozatímní správou, vypo�ádáním závazk� váznoucích na konfiskovaném 

majetku a posléze p�id�lením tohoto majetku byly pov��eny Fondy národní obnovy.    

Co se tý�e majetku spolk�, tak na základ� ustanovení § 1 dekretu presidenta 

republiky �. 81/1945 Sb., o n�kterých opat�eních v oboru spolkovém, se rušily na�ízení 

a opat�ení, které m�ly za následek rozpušt�ní n�kterých spolk�, a následn� mohly 

okresní národní výbory dot�eným spolk�m vydat d�íve zajišt�ný majetek. Spolky si 

rovn�ž sm�ly zažádat o obnovení �innosti. Sou�asn� se rozpustily n�mecké, ma�arské a 

jiné spolky, kterých se týkal dekret presidenta republiky �. 5/1945 Sb., o kterém se 

zmi�uji výše. 
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Jako další významné právní nástroje, které v té dob� zap�í�inily zna�né zm�ny v 

majetkových vztazích, shledávám znárod�ovací dekrety presidenta republiky �. 100, 

101, 102 a 103 ze dne 24. �íjna 1945. Jednalo se konkrétn� o dekret presidenta 

republiky �. 100/1945 Sb., o znárodn�ní dol� a n�kterých pr�myslových podnik�; 

dekret presidenta republiky �. 101/1945 Sb., o znárodn�ní n�kterých podnik� pr�myslu 

potraviná�ského; dekret presidenta republiky �. 102/1945 Sb., o znárodn�ní akciových 

bank a dekret presidenta republiky �. 103/1945 Sb., o znárodn�ní soukromých 

pojiš�oven. 

Na záv�r této kapitoly bych cht�la shrnout hlavní povále�né pilí�e právní úpravy 

mající významu zejména pro držbu p�dy v souladu s výše uvedeným.  

Zaprvé dekretem presidenta republiky �. 5/1945 Sb. m�l být zajišt�n majetek 

zejména N�mc�, Ma�ar�, zrádc� a kolaborant� pro ú�ely konfiskace. Sou�asn� s tím 

bylo t�eba zajistit plynulou zem�d�lskou výrobu, aby se nadcházející zm�ny v držb� 

zejména zem�d�lského majetku neodrazily v národním hospodá�ství. Posléze bylo 

možné daný majetek konfiskovat a následn� jej rozd�lit p�evážn� mezi �eské 

zem�d�lce. Jelikož však byl v pohrani�í nedostatek t�chto zájemc�, byli sem hlavn� 

�eští drobní zem�d�lci a bezzemci organizovan� p�esunováni z vnitrozemí. Mimo n� 

však v rámci osidlovacího plánu byly n�které zem�d�lské usedlosti zejména na území 

Moravy p�id�leny rovn�ž �eským partyzán�m z jugoslávské armády, ze Zakarpatské 

Ukrajiny a také p�íslušník�m �eskoslovenského vojska. Na území �ech, Moravy a 

Slezska byli také umis�ováni uchaze�i ze Slovenska a n�kte�í �eští zem�d�lci z Polska. 

Sou�asn� byl ustanoven Národní pozemkový fond jako správce konfiskované p�dy, 

která byla tedy v budoucnu využívána pro p�íd�lovou a osidlovací akci.  

Na chápání konfiskace p�dy lze nahlížet jako na jistou formu národn�-revolu�ní 

o�isty a s tím spojenou ur�itou vále�nou reparaci, tedy náhradu vále�ných škod. Jinou 

otázkou ovšem je napln�ní cíl� v praxi. Úsudek, zda tak bylo u�in�no ve všech 

p�ípadech v p�im��ené mí�e �i nikoliv, si musí ud�lat již každý z nás sám, ovšem m�lo 

by se tak dít s p�ihlédnutím na historické souvislosti.     
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4. Pozemková reforma po roce 1945 

Historii pozemkových reforem v �eskoslovenské republice lze rozd�lit na dv� 

základní období. Jednak první historické období, které se datuje mezi roky 1918-1938, a 

ve kterém probíhala p�edvále�ná pozemková reforma - tzv. první pozemková reforma, 

jednak druhé období po�ínající rokem 1945, ve kterém probíhala povále�ná pozemková 

reforma. 

 Dr. Ing. Ji�í Ko�átko ve svém díle Pozemková reforma v �eskoslovensku 

shrnuje výsledky první pozemkové reformy a uvádí, že nebylo ani v jednom p�ípad� 

údajn� využito ustanovení § 14 záborového zákona, který umož�oval pozemkovému 

ú�adu v jistých p�ípadech vyvlastnit p�du pod vým�ru stanovenou v § 2 tamtéž. 

Upozor�uje dále na hojný po�et ud�lovaných výjimek ze záboru na základ� ustanovení 

§ 11 záborového zákona, díky kterým bylo ve svém d�sledku vy�ato ze záboru okolo 

1.000.000 ha p�dy. Zhruba dalších 1.000.000 ha vyjmuté p�dy ze záboru tvo�ily 

výjimky na základ� § 20 p�íd�lového zákona. V roce 1935 pak byly navíc uzavírány 

tzv. generální dohody mezi pozemkovým ú�adem a velkostatká�i týkající se odložení 

záboru p�es 300.000 ha p�dy o 20 až 30 let. 40 

Obecn� vzato není pochyb o tom, že tzv. první pozemková reforma nebyla 

d�sledn� a pln� realizovaná. Z dobové literatury (zvlášt� pak ,,poúnorové“) je jasn� 

patrné, že její �áste�né napln�ní bylo považováno za hrubou chybu, která ve výsledku 

zp�sobila škodu státu i národu. Je nutné upozornit, že na tato tvrzení se musí nahlížet 

z pohledu historických souvislostí a s ohledem na tehdejší politické cíle. A v souvislosti 

s výše uvedeným není rovn�ž pochyb, že dokon�ení realizace p�edvále�né pozemkové 

reformy se stalo nakonec jedním z hlavních cíl� pozemkové reformy po roce 1945, což 

bylo nakonec i ve�ejn� proklamováno, když si Gottwaldova vláda sama stanovila jako 

jeden z �lánk� pracovního programu vyhlášeného v �ervenci 1946 provedení revize 

první pozemkové reformy. Na základ� tohoto pracovního programu za�al ministr 

zem�d�lství Julius 
uriš na podzim téhož roku následn� �init pot�ebné kroky pro p�ijetí 

p�íslušné právní úpravy. Ministerstvem zem�d�lství byly tedy nakonec p�edloženy 

návrhy šesti zákon�. Jednalo se nap�. o zákon o revisi pozemkové reformy, tzv. 

scelovací zákon, zákon o myslivosti, o zákon týkající se zaknihování p�íd�l� p�dy 
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z konfiskovaných velkostatk� aj. Ministr 
uriš p�edložil následn� sm�rnici osnovy 

navrhovaného zákona o revisi první pozemkové reformy k diskusi do všech obcí. 

Namísto podpory se však rozpoutala vlna odporu proti navrhované zákonné úprav�, a to 

nejen ve m�stech a na vesnicích ale i v samotné vlád� a sn�movn� a také v tisku. O 

necelý rok pozd�ji se nakonec díky masivní politické kampani komunistické strany, 

vedené zejména na vesnicích, poda�ilo dne 11. �ervence 1947 p�ijmout v Ústavodárném 

Národním shromážd�ní zákon �. 142/1947 Sb., o revisi první pozemkové reformy (dále 

jen ,,zákon o revizi“).  

Výdobytkem opozice bylo na základ� ustanovení § 2 tohoto zákona o revizi 

sv��ení pravomoci rozhodovat o jednotlivých p�ípadech revize tzv. revizní komisi. 

V personálním složení t�chto komisí se m�lo promítnout rovnom�rné zastoupení 

politických stran Národní fronty. I když nutno doplnit, že p�i napl�ování samotné revize 

od ledna 1948 ministerstvo zem�d�lství k jednání revizní komise zvalo i n�kolik set 

�len� rolnických komisí. Pod sílícím tlakem bylo ve výsledku posíleno a 

up�ednost�ováno stanovisko strany komunistické.  

Dále se poda�ilo do ustanovení § 6 zákona o revizi prosadit, že u zbytkových 

statk�, které projdou revizí, bude vždy vlastníkovi ponecháno 50 ha zem�d�lské p�dy. 

Dne 21. b�ezna 1948, tedy krátce po únoru 1948, byla však stanovená vým�ra 50 ha 

zrušena a novelou revizního zákona �. 44/1948 Sb. se mohl zbytkový statek bez 

omezení, jestliže byla místní pot�eba p�dy k uspokojení oprávn�ných uchaze�� 

naléhavá, nebo pokud si tak žádal ve�ejný zájem, na návrh rolnické komise p�evzít i 

celý. Na základ� uvedené novely revizního zákona se poté rozhodovalo nejen v nových 

p�ípadech revize, ale také znovu v p�ípadech již jednou rozhodnutých.  

  Pro ú�ely povále�né pozemkové reformy byla v hojné mí�e p�evzata právní 

úprava z doby první republiky, obzvlášt� pak n�která její ustanovení, která byla ú�elov� 

vykládána. Pro p�edstavu uvádím právní stanovisko z roku 1952 k záborovému zákonu 

v souvislosti s revizním zákonem právního odboru ministerstva zem�d�lství, jehož 

zám�rem bylo posílení vlivu státní správy na dispozice s p�dou. ,,V rámci tohoto 

zákona provádí se dosud podle § 7 schvalování, zcizení, d�lení, zavazení, pacht a nájem 

d�íve zabraného majetku. Provedené dispozice bez souhlasu jsou neplatné. Tato 

schválení provádí IX. Odbor ministerstva zem�d�lství a jde v podstat� o celou �adu 

starých smluv, o p�ípady zkráceného p�íd�lového �ízení. Jsou to smlouvy, které bu	 
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d�íve ke schválení p�edloženy nebyly, nebo v d�sledku zákaz� okupant� nebyly 

schváleny, �i se pr�b�hem let ztratily. Schvalování samo jest �asto pouze záležitostí 

formální- otázkou knihovního po�ádku- nebo� se �asto potvrzuje již desítky let trvající 

stav faktický. Ud�lením tohoto souhlasu podle § 7 ukládáme nabyvateli další podmínky 

obmezení volné dispozice (nutnost dalšího schválení p�i zcizení) a dále p�edepisujeme 

podle § 61 zák. �. 81/1920 Sb. 10% poplatek koloniza�ní z tržní ceny...“ 41   

Zám�rem revize tzv. první pozemkové reformy bylo tedy zejména zrušení �i 

zm�na tzv. generálních dohod týkající se odkladu provedení této pozemkové reformy, 

dále likvidace zbylých velkostatk� vyvolané cíleným p�ezkumem rozhodnutí o 

propušt�ní ze záboru podle § 11 druhé v�ty záborového zákona a rozhodnutí o 

ponechání zabrané p�dy podle § 20 p�íd�lového zákona p�i sou�asném snížení vým�ry 

propušt�né nemovitosti podle § 11 v�ty první záborového zákona na maximální hranici 

50 ha, a také likvidace zbytkových statk� a rovn�ž postižení revizí církevních 

velkostatk�.  

Již po sklizni roku 1948 drobní p�íd�lci po�ali obhospoda�ovat p�evzatou p�du 

zbytkových statk�, velkostatk� jakož i církevních velkostatk�, ovšem zásadní p�evody 

majetku se za�aly uskute��ovat až p�i realizaci zákona �. 46/1948 Sb., o nové 

pozemkové reform� (trvalé úprav� vlastnictví k zem�d�lské a lesní p�d�) (dále jen 

,,zákon o nové pozemkové reform�“).  

Zákon o nové pozemkové reform� vymezil dv� základní skupiny vlastník� p�dy. 

Jako odlišující kritérium zvolil zákonodárce výkon práce na vlastní p�d�. Tento 

ukazatel byl zvolen ú�elov� k napln�ní proklamovaného cíle nové pozemkové reformy, 

tj. ,,p�da pat�í t�m, kdož na ní pracují“. Vlastníci p�dy tak byli rozd�leni na tzv. 

výkonné zem�d�lce a vlastníky, kte�í na p�d� sami trvale nepracují. Použití výrazu 

,,trvale“ m�lo zamezit pod�azování do kategorie dot�ených vlastník� t�ch osob, které 

neobd�lávají p�du pouze po p�echodnou dobu (nap�. z d�vodu vojenské služby aj.).42 
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Druhé zákonné kritérium, a to 50 ha maximální možné vým�ry veškeré p�dy 

v pozemkovém vlastnictví, se použilo pouze v p�ípad� vykoupení p�dy státem u 

výkonných zem�d�lc�. Nad vým�ru 50 ha m�l tedy stát t�mto vlastník�m vykoupit za 

náhradu veškerou p�dy. Nutno doplnit, že p�da výkonného zem�d�lce a jeho rodinných 

p�íslušník� se s�ítala. Ve smyslu zákona byli považováni za jedinou hospodá�skou 

jednotku. Stejn� tak se p�da s�ítala i v p�ípad� pozemkového spoluvlastnictví.  

Hranice p�íslušné vým�ry 50 ha se však na vlastníky, kte�í na své p�d� sami 

trvale nepracovali, nevztahuje. Stát od nich m�l sice p�du vykoupit rovn�ž za náhradu, 

ovšem dot�eným vlastník�m ponechával ve vlastnictví pouze nanejvýš 1 ha (a� už 

zastav�né �i nezastavené plochy), a to zejména na vlastníkovu žádost. Ponechány mu 

ovšem mohly být pouze pozemky, jejichž hodnota odpovídala pr�m�rné bonit� stejného 

druhu pozemku. Avšak zákon nep�ímo stanovil i další omezení pro ponechání 

vlastníkem zvoleného pozemku. P�i výkupu a p�íd�lu p�dy musel být zajišt�n ve�ejný 

zájem, což v praxi znamenalo výkup pozemk�, na kterých by se v budoucnu mohly 

postavit nap�íklad sokolovny, školy a jiná ve�ejná za�ízení. Dále se pak hled�lo na 

ú�elné využití vykoupené p�dy a zabra�ování p�ílišného rozt�íšt�ní pozemk�, tzn. 

ponechávání pozemk� v co možná nejvíce souvislých celcích.  

Zákon o nové pozemkové reform� dále stanovil možné výjimky ze zásady, že 

p�da pat�í t�m, kdož na ní pracují. Muselo jít pouze o závažné d�vody. Zohled�ovaly se 

p�edevším sociální d�vody jako nemoc, stá�í, invalidita, nezletilost, �i výkon ve�ejné 

funkce.  

Náhrada za vykoupenou p�du, neboli výkupní cena, se m�la skládat z tzv. 

obecné ceny zem�d�lské p�dy ponížené o 20% na úhradu správních náklad�. Cena 

p�íd�lová m�la být tvo�ena výkupní cenou sníženou o 10%. Obecná cena m�la být pak 

ur�ena na základ� pr�m�rných cen pozemk� v uplynulých 10-ti letech. Podrobná úprava 

náhrady za vykoupené pozemky se m�la stanovit pozd�ji vládním na�ízením. Jelikož se 

tak ale nikdy nestalo, za majetek, který stát na základ� zákona o nové pozemkové 

reform� p�evzal, dot�ení vlastníci nic nedostali. Ostatn� stejn� tak tomu bylo i v p�ípad� 

revize první pozemkové reformy. 

,,Základem t�etí etapy reformy byl zákon �. 46/1948 Sb., o nové pozemkové 

reform�… V rámci t�etí etapy stát získal do vlastnictví 2,1 milion� ha p�dy. Z toho bylo 

p�íd�lc�m p�edáno do vlastnictví 65,8%. Zbytek, v n�mž byly zastoupeny p�edevším 
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lesní pozemky, si ponechal ve vlastnictví stát… Na konci tohoto období vyst�ídal hlad 

po p�d� stav nadbytku pozemk�, které reformou p�ešly do vlastnictví státu. D�vodem 

byl nedostatek zájemc� o p�íd�l a navíc n�kte�í z p�íd�lc� takto získaný majetek záhy 

opoušt�li. Nesporn� k tomu p�isp�la zm�na politických pom�r� po únoru 1948, 

s vyhlášením socializace zem�d�lství.“ 43    

 

Právní úprava zákona o nové pozemkové reform� byla tedy postavena na dvou 

následujících zásadách: 

1) p�da pat�í tomu, kdo na ní pracuje a 

2) soukromé pozemkové vlastnictví m�lo mít nap�íšt� maximáln� možnou 

horní hranici vým�ry veškeré p�dy 50 ha. 

O výb�ru práv� výše uvedených zásad za�alo být jasno již p�i projednávání 

zákona o úprav� zem�d�lských pachtovních pom�r�. B�hem p�íprav tohoto zákona bylo 

zjišt�no, že na velkém množství pozemk� pracují drobní a st�ední zem�d�lci v rámci 

pachtu. Vlastník�m propachtovaných pozemk� tak sloužila zem�d�lská p�da jako 

rezervoár hodnot.  

Definitivní podoba t�chto zásad pak byla zvolena a zákonodárcem zakotvena 

v Ústav� ze dne 9. kv�tna 1948 �. 150/1948 Sb. - zejména pak v �lánku XII. a v 

ustanovení §159 Ústavy. 44 

���������������������������������������� �������������������
43 DROBNÍK J. Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a dopln�né vydání. Praha: Eva Rozkotová, 
2010. s. 49-50. ISBN 978-80-904209-8-4.�
44 Zn�ní �lánku XII. Ústavy �. 150/1948 Sb.:   

(1) Hospodá�ská soustava �eskoslovenské republiky je založena 

 na znárodn�ní nerostného bohatství, pr�myslu, velkoobchodu a pen�žnictví; 

 na vlastnictví p�dy podle zásady "p�da pat�í tomu, kdo na ní pracuje"; 

 na ochran� drobného a st�edního podnikání a na nedotknutelnosti osobního majetku. 

(2) Všechno národní hospodá�ství v �eskoslovenské republice nech� slouží lidu. V tomto 

ve�ejném zájmu �ídí stát veškerou hospodá�skou �innost jednotným hospodá�ským plánem.  

Ustanovení § 159 Ústavy �. 150/1948 Sb. stanoví: 

(1) Nejvyšší p�ípustná vým�ra p�dy, která smí být v soukromém vlastnictví jednotlivce nebo 

spoluvlastník� nebo spole�n� hospoda�ící rodiny, je 50 hektar�. 

(2) Soukromé vlastnictví p�dy je u zem�d�lc�, kte�í na ní sami pracují, do vým�ry 50 hektar� 

zaru�eno. 

  (3) Podrobnosti stanoví zákon.  

(Ústavní zákon �. 150 ze dne 9. kv�tna 1948. In Sbírka zákon�. 1948, �ástka 52, s. 1081.) 
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Napln�ním merita shora uvedených zásad byl sledován cíl vytvo�it sob�sta�né 

selské usedlosti. Sv�j podíl na dosažení vyty�eného cíle m�l mimo zákona o nové 

pozemkové reform� i zákon ze dne 1. dubna 1947 �. 55/1947 Sb., o pomoci rolník�m 

p�i uskute��ování zem�d�lského výrobního plánu, dále zákon �. 139/1947 Sb., o 

rozd�lení poz�stalostí se zem�d�lskými podniky a o zamezení drobení zem�d�lské 

p�dy, a zákon �. 47/1948 Sb., o n�kterých technicko-hospodá�ských úpravách pozemk� 

(tzv. scelovací zákon). Sou�asn� zákon �. 43/1948 Sb., o zem�d�lském úv�ru, �ešil 

zejména p�ípad nezavin�né do�asné neschopnosti plnit dlužníkovu povinnost v��i 

v��iteli. 

Záv�rem lze shrnout, že pozemková reforma uskute�n�ná po roce 1945 

v �eskoslovenské republice svým zásahem do vlastnických vztah� k zem�d�lské a 

lesnické p�d� na n�kolik desítek let zm�nila tvá� �eskoslovenského zem�d�lství. 

Postupn� byl zrušen institut zbytkových statk�, tém�� zlikvidováno bylo soukromé 

vlastnictví a také velké majetky církve. Na druhou stranu byly položeny základy pro 

kolektivizaci v zem�d�lství. 

 

Na základ� práce Dr. Ing. Ji�í Ko�átka lze tedy rozd�lit pr�b�h povále�né 

pozemkové reformy obecn� na t�i hlavní etapy: 

1) mezi lety 1945-1947 tzv. národn� revolu�ní etapu, týkající se konfiskace, 

rozd�lení a osídlení p�dy, která byla konfiskována p�evážn� N�mc�m, 

Ma�ar�m a zrádc�m lidu, 

2) v roce 1948 probíhající druhou etapu týkající se revize první pozemkové 

reformy a  

3) po únoru 1948 uzákon�nou t�etí etapu týkající se tzv. nové pozemkové 

reformy.45 

�
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�

�
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45 KO�ÁTKO J. Pozemková reforma v �eskoslovensku. Praha: Ministerstvo informací a osv�ty, 1949.�
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4.1. Lex Schwarzenberg 
�

� ,,My víme, že zákon je protiústavní, ale to nevadí, nebo� my nedostatky 

buržoazní ústavy v p�íští socialistické ústav� odstraníme.“  

Alois Neuman, rok 1947, pozd�jší ministr pošt v Gottwaldov� vlád�46 

Touha �eskoslovenské vlády po majetku mocného rodu Schwarzenberg� byla 

definitivn� uspokojena dne 10. �ervence 1947 p�ijetím zákona �. 143/1947 Sb., o 

p�evodu vlastnictví majetku hlubocké v�tve Schwarzenberg� na zemi �eskou, který je 

znám rovn�ž jako tzv. Lex Schwarzenberg (dále jen ,,Lex Schwarzenberg“), jímž byl 

majetek hlubocké v�tve tohoto rodu nacházející se na území �eskoslovenské republiky 

de facto znárodn�n. 

Rozsah dot�eného majetku vymezil tento zákon v ustanovení § 1 odst. 2. Jednalo 

se o ,,nemovitý majetek zem�d�lský, lesní, rybni�ní, pr�myslový, obchodní a 

živnostenský, zapsaný knihovn� na Josefa Adolfa knížete ze Schwarzenberg�, Jana 

knížete ze Schwarzenberg� a dr. Adolfa Schwarzenberga, v to po�ínaje všechny budovy 

a zámky s jejich za�ízením, se všemi právy i závazky, dále živý i mrtvý inventá� se 

zásobami a kone�n� veškeren provozní kapitál“ 47. 

Schválení Lex Schwarzenberg ovšem nelze p�i�ítat pouze stran� komunistické, 

která m�la o p�echod zna�ného majetku Schwarzenberg� na stát od po�átku zájem, ale i 

stranám ,,demokratickým“. Kup�íkladu návrh samotného zákona byl p�ipraven stranou 

sociáln�demokratickou. 

Rozsáhlý schwarzenberský majetek se stal ovšem st�edem zájmu již d�íve. 

V dob� první republiky se jej dotkla tzv. první pozemková reforma. Následn� za druhé 

sv�tové války neušel pozornosti N�mecké �íše. V roce 1940 byl tento majetek nacisty 

zabaven a roku 1942 nad ním byla zavedena nucená správa. Dne 18. kv�tna 194248 

Reinhard Heydrich napsal �íšskému vedoucímu Martinu Bormannovi následující: ,,Milý 

stranický kolego Bormanne, v souladu se svým minulým hlášením jsem se rozhodl zavést 

���������������������������������������� �������������������
46JU	ÍK P. Jiho�eské dominium. Rožmberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové a Buquoyové v jižních 

�echách. Praha: nakladatelství Libri, 2008. s. 239. ISBN 80-7277-359-3. 
47 Zákon �. 143 ze dne 10. �ervence 1947 o p�evodu vlastnictví majetku hlubocké v�tve Schwarzenberg� 
na zemi �eskou. In Sbírka zákon�. 1947, �ástka 66, s. 697. 
48 Jedná se vskutku o zajímavý sled náhod, že se tak stalo práv� 9 dní p�ed uskute�n�ním atentátu v rámci 
operace Anthropoid. 
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nucenou správu na zabavených majetcích deseti hlavních exponent� �eské šlechty, 

jmenovit�: Kinského, Belcrediho, Sternberga, Schwarzenberga, Lobkowicze, Czernina, 

Kolowrata, Strachwitze atd. Výše uvedení pánové pat�í k on�m intelektuálním štvá��m, 

kte�í v �íši a ve Východní Marce využívají svých n�meckých jmen a šlechtických vztah� 

k podvratným �innostem, p�edevším ke špionáži. D�vod, pro� jsem se rozhodl k tomuto 

opat�ení, je ,,Prohlášení o v�rnosti �eskému státu“, které tito aristokraté zaslali jménem 

�eské šlechty Benešovi dne 17. 9. 1938.“ 49.   

V povále�ném �eskoslovensku byla nad majetkem Schwarzenberg� také 

zavedena nucená správa. Poté se za�aly k tomuto majetku hledat nové právní cesty tak, 

aby se státní pokladna ve výsledku obohatila zhruba o odhadované �ty�i miliardy korun.  

Nejprve se uvažovalo o možnosti zkonfiskovat majetek knížete Adolfa 

Schwarzenberga na základ� dekretu presidenta republiky �. 12/1945 Sb. Zmín�ná 

možnost se projednávala i s ohledem na skute�nost, že b�hem s�ítání obyvatel, které 

prob�hlo v roce 1929 až 1930, byla jako národnost Adolfa Schwarzenberga uvedena na 

formulá�i národnost n�mecká. Kníže se nechal právn� zastoupit JUDr. Bukowským a 

celou situaci za�al �ešit právní cestou. Podal odvolání s od�vodn�ním, že se v dob� 

s�ítání nacházel mimo naší republiku a nemohl tudíž doty�ný formulá� vyplnit on sám. 

O jeho odvolání však nebylo nikdy rozhodnuto. I p�es z�ejmé rozporuplnosti týkající se 

daného formulá�e byly knížeti dávány vypln�né údaje k tíži, a to i p�i projednávání 

zákona Lex Schwarzenberg dne 10. �ervence 1947, nap�. poslancem dr. Bartuškou: 

,,Rodina byla n�mecká, duch této rodiny byl n�mecký, její p�íbuzenské vztahy 

rozši�ovaly se s�atky s n�meckými ob�any a ob�ankami. Jediný syn této rodiny, Adolf 

Schwarzenberg, studoval, to �ekn�me po pravd�, na �eské škole, ale p�i s�ítání lidu 

v roce 1930, kdy nebyl náhodou p�ítomen, s�ítací list za n�ho vyplnil jeden z jeho 

nejvyšších ú�edník�, který jist� znal soukromý život svého pána, jeho p�ání a chování a 

jist� podle disposic tohoto svého zam�stnavatele vybral pro n�ho do zápisu národnost 

n�meckou…“50 Jelikož však angažování se knížete proti nacistickému režimu bylo 

nepopíratelné, nebylo možné jeho majetek konfiskovat na základ� dekretu presidenta 

republiky �. 12/1945 Sb., a bylo tedy nutné najít k jeho majetku jinou právní cestu. 

���������������������������������������� �������������������
49 JU	ÍK P. Jiho�eské dominium. Rožmberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové a Buquoyové v jižních 
�echách. Praha: nakladatelství Libri, 2008. s. 238. ISBN 80-7277-359-3. 
50 JU	ÍK P. Jiho�eské dominium. Rožmberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové a Buquoyové 

v jižních �echách. Praha: nakladatelství Libri, 2008. s. 240. ISBN 80-7277-359-3. 
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Sám Adolf Schwarzenberg budoucí vývoj v zemi z�ejm� o�ekával. Nejspíše i 

proto se po osvobození ihned nevrátil do �eskoslovenské republiky, ale po p�íletu do 

Evropy se rozhodl setrvat ve Švýcarsku. Dne 16. srpna 1946 podal návrh 

�eskoslovenské vlád�, aby jeho majetek tvo�il na budoucno tzv. Schwarzenberskou 

Základninu �eské zem�. Majetek m�l být p�eveden na stát s tím, že z výt�žku nadace by 

byla financována povále�ná obnova republiky (zejména v oblasti sociální, kulturní a 

zdravotní) ovšem za podmínky ro�ní apanáže pro knížete ve výši nezdanitelných 

1.200.000,-K�, ú�asti ve správní rad� Schwarzenberské Základniny �eské zem�, 

kompenzace za um�lecké sbírky a p�edm�ty a ponechání n�kterých objekt�, nap�. 

paláce a domovního majetku v Praze, �i n�kterých obor. Jeho návrh však byl odmítnut. 

Roku 1947 v �eskoslovenské republice vzplál pomocí tisku tzv. boj o �ty�i 

miliardy (podle hodnoty, na kterou byl v �eskoslovenské republice tehdy 

schwarzenberský majetek vy�íslen), jenž následn� vyvrcholil p�ijetím tzv. Lex 

Schwarzenberg. Apanáž, kterou stát rodin� p�islíbil, jejíž výše m�la být stanovena 

pozd�ji, Schwarzenbergovi nikdy neobdrželi.  

Na podzim roku 1948 se Adolf Schwarzenberg pokusil právní cestou získat za 

znárodn�ný majetek alespo� jistou náhradu, nedomohl se však žádné formy náhrady, �i 

jiné kompenzace. Zem�el krátce nato dne 17. února 1950 v Itálii. Stejného roku byl 

znárodn�ný majetek rozd�len mezi p�íslušná ministerstva. Ješt� p�ed svou smrtí stihl 

Adolf odkázat veškerý sv�j majetek v �eskoslovenské republice, N�mecku a Rakousku 

svému adoptovanému synovi z hlubocko-krumlovské v�tve, Jind�ichovi 

Schwarzenbergovi. 

JUDr. Jind�ich Schwarzenberg pracoval jako státní ú�edník. V roce 1947 se mu 

narodila dcera Alžb�ta Regina Gabriela, která se ve dvacetit�ech letech provdala za 

Rüdigera von Pezold. Jelikož Jind�ich nem�l mužského potomka, pak by na základ� 

záv�ti z roku 1703 knížete Ferdinanda p�echázel majetek rodu primogenitury na 
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sekundogenituru.51 Jind�ich tedy v roce 1960 adoptoval z orlické v�tve Karla VII. 

Schwarzenberga. 

Karlovi VII. Schwarzenbergovi se poda�ilo po roce 1992 získat na základ� 

zákona �. 229/1991 Sb., o úprav� vlastnických vztah� k p�d� a jinému zem�d�lskému 

majetku, postupn� zp�t nap�. zámek Orlík, lesní pozemky o vým��e cca 10.000 ha a 

rybni�ní p�du cca o vým��e 400 ha. 52 Navrácené objekty byly v havarijním stavu a 

vyžadovaly si zna�né množství vlastních investic. Ohledn� majetku hlubocké v�tve 

rodu se restitu�ní nárok nemohl uplatnit, protože tento majetek byl znárodn�n p�ed 25. 

únorem 1948. 53  

Zajímavé je, že d�dická práva Karla Schwarzenberga byla po roce 1990 jak po 

jeho biologických rodi�ích, tak i po Jind�ichovi Schwarzenbergovi soudn� 

zpochybn�na. Hlavním problémem se stala kolize �eského a rakouského práva. Podle 

�eského práva osvojením zaniká dosavadní vztah k biologickým rodi��m a je nov� pln� 

nahrazen vztahem k osvojiteli. Podle rakouského práva však k zániku p�edchozího 

vztahu k biologickým rodi��m nedochází. Sou�asn� podle �eské právní úpravy nelze 

osvojit dosp�lou osobu, naproti tomu podle rakouského práva to možné je. Ohledn� 

nástupnictví po biologických rodi�ích soud rozhodl, že rozhodující je právo rakouské, 

tzn. že podle �eského práva k adopci nedošlo, d�dický nárok Karla VII. po biologických 

rodi�ích tedy nezanikl. V p�ípad� procesního nástupnictví po Jind�ichovi 

Schwarzenbergovi potvrdil rakouský soud Karlovi VII. Schwarzenbergovi postavení 

univerzálního d�dice z titulu Jind�ichovy záv�ti z roku 1960.  

 
���������������������������������������� �������������������
51 Kníže Ferdinand Vilém Eusebius ze Schwarzenberku ustanovil v roce 1703 ve své záv�ti, že majetek 

bude rozd�len do dvou rodových v�tví p�i spln�ní odkládací podmínky, že se v jeho rodu najdou dva 

brat�i, kte�í zvládnou p�íslušné �ásti panství p�evzít a následn� spravovat. K napln�ní záv�ti došlo až 

v roce 1802, kdy byl majetek rodu rozd�len mezi dva syny knížete Jana I. Antonína Nepomuka ze 

Schwarzenberku. Od této doby se rod Schwarzenberg� rozd�lil na dv� rodové v�tve, a to primogenituru 

(hlubocko-krumlovskou starší v�tev) a sekundogenituru (orlicko-zvíkovskou v�tev). (zdroj: Státní hrad a 

zámek �eský Krumlov. Schwarzenberkové. 2011. Dostupný z WWW:<http://www.zamek-

ceskykrumlov.eu/nejvyznamnejsi-vlastnici-ceskokrumlovskeho-hradu-a-zamku/schwarzenberkove/>)  
��
�JU	ÍK P. Jiho�eské dominium. Rožmberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové a Buquoyové v jižních 

�echách. Praha: nakladatelství Libri, 2008. s. 305. ISBN 80-7277-359-3.�
53 O zrušení samotného zákona Lex Schwarzenberg usilovala Alžb�ta Pezoldová. Její stížnost byla v roce 

1996 odmítnuta Evropským soudem pro lidská práva jako nep�ípustná. (zdroj: Tamtéž.)�
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Záv�rem bych se ráda vrátila k otázce znárodn�ní majetku primogenitury rodu 

Schwarzenberg� nacházejícího se v �eskoslovensku na základ� tzv. zákona Lex 

Schwarzenberg ze dne 10. �ervence 1947. Ze strany osob prosazujících tento zákon se 

�asto objevovala argumentace, že majetek hlubocké v�tve je špatn� obhospoda�ován a 

samotní obyvatelé jižních �ech podporují myšlenku p�evodu majetku rodu na stát. 

Opak byl však pravdou. Mnozí obyvatelé a zam�stnanci schwarzenberských panství se 

v té dob� postavili za Adolfa a jeho rodinu a jejich dobrou správu na panstvích, což 

ostatn� dokazují �etné petice z jejich strany. (Sou�asn� je t�eba upozornit, že v roce 

1950 byl v d�sledku zm�n také zrušen i nejstarší penzijní fond v naší zemi, který 

vyplácel d�chody bývalým schwarzenberským zam�stnanc�m.) 

P�estože se p�evedený majetek rodu stal zna�ným p�ínosem státní pokladny, 

pé�e o n�j vyžadovala rovn�ž i množství výdaj�. V pr�b�hu projednávání zákona na 

p�d� Národního shromážd�ní bylo na tuto skute�nost upozorn�no, nap�. poslankyní dr. 

Horákovou: ,,P�evzetím schwarzenberského majetku ujímá se zem� �eská nejenom 

ur�itých práv, ale i závažných povinností. Jejím úkolem bude nyní prom�nit 

schwarzenberské statky v dokonalý nástroj ve�ejné prosp�šné služby a zapojit jej 

organicky do nového systému naší lidov� demokratické správy… Zem� �eská p�irozen� 

tím také na sebe p�ebírá se správou tohoto majetku nemalý úkol kulturní a zavazuje se 

k udržování museálních sbírek, archiv� a památných budov, které mají vztah k d�jinám 

národa �eského. Je nutno mít na z�eteli, že samo udržování Hluboké a �eského 

Krumlova stojí ro�n� 2 mil. K� a veškerý náklad na udržování zámk�, palác� a 

museálních objekt� po ode�tení pom�rn� malých p�íjm� �iní asi 4 ½ milion� K� ro�n�. 

Toto vydání nutno p�irozen� i dnes vynakládat, protože s hlediska národního a 

zachování t�chto významných památek je to nezbytné a nutné.“ 54         

Cht�la bych ješt� doplnit, že v povále�ném �eskoslovensku došlo ze strany státu 

k zabrání nejen zna�né �ásti majetku rodu Schwarzenberského. P�edm�tem zájmu ze 

strany státu se rovn�ž stal majetek dalších šlechtických rod�, nap�. rodu Lichtenštejn�, 

�ernín�, Valdštejn� aj. T�mto šlechtickým rodinám byl však majetek zabrán na základ� 

dekret� presidenta republika. Pro� nemohly být dekrety využity také v p�ípad� Adolfa 

Schwarzenberga, uvádím výše. Cestu, kterou si vláda v roce 1947 k jeho majetku 

���������������������������������������� �������������������
54 JU	ÍK P. Jiho�eské dominium. Rožmberkové, Eggenbergové, Schwarzenbergové a Buquoyové v jižních 

�echách. Praha: nakladatelství Libri, 2008. s. 241. ISBN 80-7277-359-3.�
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zvolila, byla podle mne nejen protiústavní ale z etického hlediska i proti všem dobrým 

mrav�m. I kdybych pochopila nutnost znárodn�ní majetku na základ� Lex 

Schwarzenberg, s ohledem na tehdejší spole�enskou a ekonomickou situaci a rovn�ž 

s ohledem na sílící lidov�-demokratický charakter republiky, s myšlenkou vytvo�ení a 

schválení zákona k zabrání majetku jednotlivce se ztotožnit nemohu…      

        

4.2. Nástin procesu kolektivizace zem�d�lství 
�

*����� +������������#%#$"���
�

� Jisté po�átky myšlenky kolektivizace nalezneme již v pr�b�hu 19. století, kdy se 

v programech socialistických politických stran již objevovaly snahy po postátn�ní p�dy 

a její následné p�id�lení do spole�ného obhospoda�ování r�zných rolnických skupin. Na 

základ� marxistické teorie zformované Karlem Marxem a Bed�ichem Engelsem byl 

vyty�en historický úkol proletariátu, a to nastolit bezt�ídní spole�nost a zespole�enštit 

výrobní prost�edky. V�tšinu obyvatelstva Evropy v té dob� však tvo�ilo nikoliv 

d�lnictvo, nýbrž drobné a st�ední rolnictvo pracující na své vlastní a pronajaté p�d�, 

které lp�lo nejen na tradicích, ale i na principu soukromého vlastnictví p�dy. Cesta 

k získání jejich podpory byla nejprve zvolena procesem zakládání r�zných 

zem�d�lských výrobních družstev, avšak bez v�tšího úsp�chu.   

 V rámci Evropy se tedy nakonec postupn� vytvo�ily odlišné p�ístupy k procesu 

kolektivizace. Kup�íkladu pr�b�h kolektivizace ve Svazu sov�tských socialistických 

republik (dále jen ,,SSSR“) m�l následující odlišující charakteristické znaky: 

1. Po roce 1917 p�id�lená p�da rolník�m byla stále ve vlastnictví státu.  

2. Systém kolchoz� byl systém sui generis, jehož základem bylo 

obhospoda�ování p�dy v rámci tzv. ob�in, tzn. sdružení lidí, které 

spole�n� vlastnili výrobní prost�edky mající ur�itou míru samosprávy, 

který se lišil od západoevropského pojetí družstev.   



�	�

�

3. P�vodcem zahájení kolektivizace nebyla hospodá�ská krize, naopak 

samotné provedení násilné kolektivizace zap�í�inilo krizi v oblasti 

zásobování a v celém sektoru zem�d�lství.55 

 

Dále nap�íklad v Jugoslávii došlo již v roce 1953 ke zrušení družstev a jejich 

transformaci na zem�d�lské závody státního typu, pop�. byla p�da navrácena v omezené 

mí�e soukromým zem�d�lc�m. V Bulharsku z d�vodu zna�né rozdrobenosti p�dy se 

k zakládání družstev p�istoupilo již v rámci provád�ní pozemkové reformy, sou�asn� 

byla zachována dobrovolnost vstupu do družstev až do roku 1948. V teorii byla obecn� 

zásada dobrovolného vstupu do družstev velmi zd�raz�ována. Ve všech státech, kde 

kolektivizace probíhala, však nakonec docházelo k získávání �len� nejen formou 

d�razného p�esv�d�ování, ale i násilím. 

R�znorodý pr�b�h procesu kolektivizace zem�d�lství v jednotlivých státech je 

zejména odvislý od odlišné spole�enské a politické situace v každé zemi. Jak bylo 

kup�íkladu možné uskute�nit kolektivizaci v �eskoslovensku, kde byl n�kolik set let 

pevn� zako�en�n ur�itý selský zp�sob života lp�jící na tradicích a rodinném typu 

hospodá�ství? V �eskoslovenské republice byly po roce 1945 vytvo�eny následující 

podmínky, a to:  

1. diskontinuita politického systému (nap�. vy�azení p�edvále�né politické 

strany agrární) a všeobecný p�íklon na levou stranu politického spektra, 

2. zkušenost z velké hospodá�ské krize 30. let 20. stol.,  

3. posílená nevraživost mezi jednotlivými vrstvami obyvatelstva v pr�b�hu 

druhé sv�tové války, 

4. odsun p�evážn� n�mecké �ásti obyvatelstva,  

5. silná propaganda a získání zna�né podpory ve�ejnosti KS� zejména 

p�íslibem p�íd�lu a zaknihování p�dy novým osídlenc�m, podpory 

drobným a st�edním rolník�m, scelování p�dy, snížení pachtovného a 

podpory mechanizace, 
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55 BLAŽEK P.; KUBÁLEK M. Kolektivizace venkova v �eskoslovensku 1948-1960 a st�edoevropské 

souvislosti. 1. Vydání. Praha: nakladatelství Doko�án, s.r.o., ve spolupráci s �eskou zem�d�lskou 

univerzitou v Praze, 2008. ISBN 978-80-7363-226-7. 
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6. vliv SSSR a 

7. v neposlední �ad� i stanovení maximální možné vým�ry p�dy soukrom� 

vlastn�né jednotlivcem,  

které pouze spole�n� mohly vytvo�it vhodné prost�edí pro uskute�n�ní zám�ru 

kolektivizace.56  

Kolektivizace sov�tského typu postupn� v první t�etin� 20. století probíhala 

nap�íklad na dnešním území Polska, Ukrajina, B�loruska, Litvy, Lotyšska a Estonska. 

Po skon�ení druhé sv�tové války se evropské státy vydaly cestou pozemkových 

reforem, p�i�emž zejména komunistické strany si získávaly na venkov� podporu 

rolnického obyvatelstva p�id�lováním p�dy. Provedení pozemkové reformy m�lo však 

nutn� za následek zhoršení zásobování, ale i celkovou regresi vývoje v zem�d�lství, což 

ovšem jen podpo�ilo politický zám�r provést kolektivizaci s cílem likvidace 

soukromého sektoru na vesnicích. D�kaz tohoto tvrzení je nejen zp�sob obsazování 

vedení družstev, ale i skute�nost, že družstva nebyla vedena za ú�elem dosažení zisku a 

jejich �innost byla �asto vykonávána v rozporu s hospodárností, jednalo se o naprosté 

pod�ízení hospodá�ství státním plán�m.   

 

*��������� �!�������#%#$"���%�)�������%����(�
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� V �eskoslovensku se myšlenkou zakládání družstev setkáváme již v pr�b�hu 30. 

let 20. stol., která doprovázela obrovská hospodá�ská krize. Není jist� náhodou, že práv� 

v této dob� se za�ínají objevovat sympatizanti hospodá�ského plánování a 

družstevnictví. Ideální podmínky pro uskute�n�ní kolektivizace zem�d�lství 

v �eskoslovenské republice se vytvo�ily, jak jsem již výše uvedla, koncem druhé 

sv�tové války. Špatná situace v �eskoslovenském hospodá�ství, která je doprovázena 

uskute��ováním p�íd�l� zboží na lístky a poukazy, nedostatkem potravin, ale i dalšího 

zboží, odsunem n�meckých hospodá��, kte�í byli více než zkušení v p�stování chmele a 
���������������������������������������� �������������������
56 JECH K. Kolektivizace a vyhán�ní sedlák� z p�dy. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, s.r.o., 2008. ISBN 

978-80-7021-902-7.; BLAŽEK P.; KUBÁLEK M. Kolektivizace venkova v �eskoslovensku 1948-1960 a 

st�edoevropské souvislosti. 1. Vydání. Praha: nakladatelství Doko�án, s.r.o., ve spolupráci s �eskou 

zem�d�lskou univerzitou v Praze, 2008. ISBN 978-80-7363-226-7. 
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jiných technických plodin, obilí i chovu skotu a koní, a konfiskací jejich usedlostí, 

pouze zbrz�uje snahy po modernizaci a technizaci v zem�d�lství a vytvo�ení 

konkurenceschopnosti. Je tedy nezbytné ur�itým zp�sobem obyvatelstvo motivovat a 

povzbudit, a to nap�. p�íslibem podpory a �etných jistot ze strany ochraná�ského státu, 

který se o jednotlivce na budoucno postará. 

Po roce 1945 se ješt� setkáváme s �etnými státními intervencemi podporujícími 

zejména selský stav a malovýrobce. Sou�asn� se však za�ínají objevovat obavy 

z možného po�átku prosazování potla�ování soukromého podnikání doprovázející 

zavád�ní kolektivizace. Již v této dob� jsou zakládána zájmová sdružení Jednotný svaz 

�eských zem�d�lc� a Jednotný sväz slovenských ro�níkov. Na �eském venkov� sílí vliv 

Komunistické strany �eskoslovenska (dále jen ,,KS�“) a na Slovensku pak 

Demokratické strany.     

Mezi lety 1946-1947 za�al postupn� ministr Július 
uriš získávat ve�ejnost pro 

hlavní body Hradeckého programu a šest tzv. 
urišových zákon�. Jednalo se mu o 

získání podpory zejména na venkov� d�íve než za�ne návrhy t�chto zákon� projednávat 

vláda a Ústavodárné národní shromážd�ní. V zásad� m�ly zákony umožnit nap�íklad 

nové p�íd�ly p�dy získané v pr�b�hu konfiskací a jejich následné zaknihování, zavád�ní 

moderní techniky do zem�d�lských podnik�, �i scelování pozemk�. Stanovení stropu 

soukromého pozemkového vlastnictví p�ímo v tzv. Ústav� 9. kv�tna m�lo p�edstavovat 

právní jistotu zejména pro drobné a st�ední rolníky, kdy jejich vlastnictví p�dy o ur�ité 

vým��e bude nadále právn� zaru�eno.  

Podpora výše uvedeného vývoje v oblasti zem�d�lství ze strany rolnictva a 

selského stavu je s ohledem na jejich zkušenosti z doby minulé, konkrétn� pak z 

doby hospodá�ské krize 30. let a direktivního �ízení hospodá�ství za okupace, více než 

pochopitelná. Ke ztrát� sympatií dosavadního ideového sm�ru docházelo postupn� p�i 

provád�ní p�ijaté právní úpravy a s tím související nenapln�ní slibu zlepšení situace 

malých a st�edních zem�d�lc�. Podpora státu se na místo soukrom� hospoda�ícím 

malovýrobc�m dostávala již od roku 1948 státním statk�m, státním strojním stanicím a 

výrobním družstv�m.  

Od 28. �ervna 1948, kdy p�edsednictvo ÚV KS� uve�ejnilo sv�j souhlas 

s rezolucí u�in�nou na Bukureš�ském zasedání Informa�ního byra komunistických stran 

prob�hnuvší téhož m�síce, b�hem kterého se na vedení Komunistické strany Jugoslávie 
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snesla vlna kritika z d�vodu údajného nerespektování sov�tských zkušeností získaných 

p�i budování cesty k socialismu, nap�. opomíjením zost�eného t�ídního boje 

v p�echodném období, bylo již bez pochybností, že v �eskoslovensku se bude striktn� 

postupovat podle sov�tského vzoru kolektivizace a jakýkoliv odklon od sov�tského 

pojetí nebude p�ípustný. V této dob� již mnohým �len�m p�edsednictva byly známy 

špatné, lze �íci až odstrašující, výsledky kolektivizace v SSSR, proto jejich neoblomné 

trvání na postupu práv� podle tohoto vzoru je pro nás d�kazem, že pravá ideologie se 

musí opírat jednak o disciplínu, jednak o ,,bezchybnou“ myšlenku, vzor �i v�dce.   

Sliby vyslovené p�ed n�kolika tisícihlavou ve�ejností o podpo�e malovýroby, 

u�in�né nap�íklad ve dnech 28. - 29. února 1948 na pražském sjezdu rolnických komisí, 

�i p�i vyhlášení slovenského tzv. Nitranského programu ze dne 4. dubna 1948, byly již 

zapomenuty a v rámci zem�d�lské politiky musely být v nadcházejícím období 

zost�eného t�ídního boje sledovány zcela nové cíle, a to: 

1. potírat na venkov� kapitalismus,  

2. p�eorganizovat zem�d�lskou výrobu založenou na malovýrob� 

uskute��ovanou jednotlivým soukromníkem nov� na velkovýrobu podle 

socialistického vzoru a sou�asn� 

3. tuto velkovýrobu zavést co nejrychleji i na státních statcích.57 

 

V každém boji musí ovšem na jedné stran� stát rovn�ž nep�ítel, kterého je t�eba 

porazit. V prvé �ad� je t�eba takového nep�ítele pojmenovat. V SSSR se na n�j nahlíželo 

jako na kapitalistický živel na vsi. U nás se zejména díky propagand� a tisku až do 

konce 80. let 20. stol. ozna�oval zejména výrazem K. Gottwalda jako vesnický bohá�, 

nebo jako kulak. Výraz kulak se podle mého názoru užíval �ast�ji. Pro zajímavost bych 

ráda doplnila, že se jedná p�vodn� o ruské slovo, které doslovn� znamená p�st, a které 

se v Rusku užívalo ve smyslu majetného samostatného zem�d�lce. Do širšího 

podv�domí se dostalo po roce 1906 v souvislosti s agrární reformou, která m�la vytvo�it 

novou spole�enskou vrstvu nezávislých samostatn� hospoda�ících sedlák� v rámci 

jednotlivých velkostatk�.58 Tato �ást obyvatel byla však b�hem Stalinovy éry do 
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57 JECH K. Kolektivizace a vyhán�ní sedlák� z p�dy. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, s.r.o., 2008. ISBN 
978-80-7021-902-7.�
58 JECH K. Kolektivizace a vyhán�ní sedlák� z p�dy. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, s.r.o., 2008. ISBN 
978-80-7021-902-7. 
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poloviny 30. let 20. stol. vyhlazena. V �eskoslovensku se p�evzalo pouze formální 

pojmenování kulak bez bližší spojitosti s obsahovým významem. Do budoucna m�l mít 

tento výraz již pouze pozici hanlivého, nenávistného ozna�ení pro majetn�jší v�tší 

zem�d�lce, p�i�emž ur�ující množství majetku nebylo blíže dáno.   

Aby bylo nap�íšt� možné nového nep�ítele postihnout je také zapot�ebí blíže 

specifikovat jeho provin�ní. Stanovení nap�íklad p�esn� vymezeného množství majetku, 

které by bylo možné vlastnit jednotlivcem, by však v tomto p�ípad� neposta�ovalo. 

Vy�lenila by se pouze definitivn� ohrani�ená skupina osob, kterou by pak již nebylo 

možné bez povšimnutí rozši�ovat a pod�azovat pod ní další osoby. Kritérium nepln�ní 

zem�d�lských odvod� se s ohledem na zna�né možnosti tzv. kulak� ovšem jevilo 

rovn�ž neposta�ující. Pro typizaci kulaka byly tedy zvoleny dva charakteristické znaky, 

a to ,,vyko�is�ování pracujících“ a držení technických prost�edk�, nap�. traktoru.59  

Prost�edkem boje proti v�tším zem�d�lc�m se m�lo stát zejména jejich 

vylu�ování z p�íd�l� zem�d�lských stroj�, zvyšování cen pro nákup osiv, hnojiv, 

pohonných hmot aj., navýšení zem�d�lské dan� za sou�asného zrušení da�ových úlev a 

státních podpor, a kone�n� zbavení jich i politického vlivu odebráním r�zných funkcí, 

nap�. v národních výborech. 

Pro takový boj musely být vytvo�eny i zákonné podmínky. V roce 1947 byl 

nap�íklad p�ijat zákon �. 55, o pomoci zem�d�lc�m p�i uskute��ování zem�d�lského 

výrobního plánu. Ustanovení § 1 odst. 1 tohoto zákona stanoví, že v ,,zájmu zabezpe�ení 

výživy národa musí býti veškerá zem�d�lská p�da obd�lána podle zem�d�lského 

výrobního plánu. Za tím ú�elem bude všemi p�íslušnými ú�ady a orgány ve�ejné správy 

usilováno o opat�ení dostate�ného množství pracovních sil, o opat�ení dostate�ného 

množství zem�d�lských stroj� a jiných provozních za�ízení a o organisování vzájemné 

spolupráce zem�d�lc�, jakož i pomoci p�íslušník� jiných povolání“ 60.  

V p�ípad� nemožnosti obd�lávat p�du byl vlastník povinen takovou skute�nost 

oznámit místnímu národnímu výboru, v jehož obvodu se tato p�da nacházela, a 

sou�asn� s tím zažádat o zajišt�ní výpomoci. Místní národní výbor mohl také z moci 

ú�ední, jestliže vlastník zcela nebo z�ásti, by� i z nedbalosti, neza�ídil obd�lávání své 

p�dy, p�ikázat takovou zem�d�lskou p�du do povinného paktu, nebo ji p�evzít do 
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59 Tamtéž.�
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�Zákon �. 55 ze dne 1. dubna 1947 o pomoci rolník�m p�i uskute��ování zem�d�lského výrobního 

plánu. In Sbírka zákon�. 1947, �ástka 29, s. 383. 
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vlastního hospodá�ství. Na základ� § 7 tohoto zákona bylo také možné ,,nelze-li 

vysta�iti s organisováním dobrovolné sousedské výpomoci (§ 1, odst. 1) a nesta�í-li k 

obd�lání zem�d�lské p�dy výpomoc zem�d�lských strojních stanic a nemohou-li si 

vlastníci zem�d�lské p�dy opat�iti provozní za�ízení v�as ani jiným zp�sobem, jsou 

držitelé zem�d�lských provozních za�ízení (dále jen "za�ízení"), na p�. ná�adí, stroj� a 

ve výjime�ných p�ípadech též ko�ských a volských potah�, povinni, a to i když sami 

nejsou zem�d�lci, podle vlastního rozhodnutí bu	 p�enechati tato za�ízení k použití 

jiným osobám k provedení nutných zem�d�lských prací, nebo sami tyto práce 

provésti....“ 61.  

B�hem aplikace zákona �. 55/1947 Sb. se však p�vodní funkce právní úpravy 

stírala, až se nakonec stala pouhým nástrojem represe. V hojné mí�e za�ala být 

využívána možnost p�ikázání do povinného paktu a na�izování nuceného výkupu 

zem�d�lských mechaniza�ních prost�edk�. Nucený výkup zem�d�lské techniky byl 

ješt� podpo�en vyhláškou ministerstva zem�d�lství �. 612/1949 Ú. l. I., o výkupu 

základních zem�d�lských mechaniza�ních prost�edk� od n�kterých fysických osob.  

Ú�inný mocenský systém byl pro proces kolektivizace zem�d�lství nakonec 

dotvo�en až v roce 1950. P�edcházelo mu zejména dokon�ení p�ijetí klí�ové právní 

úpravy v�etn� trestního zákona �. 86/1950 Sb., nebo trestního zákona správního �. 

88/1950 Sb., které otev�ely nové cesty možné trestní represe, a dále zajišt�ní pro 

samotnou realizaci kolektivizace formou nezbytné kontroly hlavních aparát� od 

národních výbor� a ministerstev vnitra a zem�d�lství po�ínaje, p�es soudy, prokuraturu 

a Státní a Ve�ejnou bezpe�nost kon�e.   

Nezbytnou sou�ástí pro realizaci nadcházejících zm�n bylo ovšem také získání 

podpory ve�ejnosti. K posílení odporu (až nenávisti) v��i kulak�m byla využita situace 

nedostatku masu, mléka, vajec a jiného zboží na pultech obchod�, a dále rovn�ž p�ípad 

trojnásobné vraždy v obci Babice spáchané na ve�erní sch�zi místního národního 

výboru dne 2. �ervence 1951 a následný soudní proces v Jihlav�. Všechny tyto události 

byly navíc ješt� více vyhroceny médii a následn� ú�elov� využity vládnoucí garniturou 

k zesílení strachu a upevn�ní vlivu.  

Po vytvo�ení pot�ebných podmínek se b�hem srpna 1951 za�al p�ipravovat 

propracovaný plán, který m�l za cíl ochromit ur�itou �ást selského stavu a umožnit tak 
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rychlejší pr�b�h kolektivizace. Dne 19. zá�í téhož roku byl nakonec schválen politickým 

sekretariátem ÚV KS� návrh dokumentu s názvem Sm�rnice ministra bezpe�nosti, 

ministra vnitra a ministra spravedlnosti o uspo�ádání n�kterých pom�r� rodinných 

p�íslušník� odsouzených vesnických bohá�� (dále jen ,,sm�rnice“). Zmocn�ní k podpisu 

obdrželi samotní tv�rci návrhu, a to ministr národní bezpe�nosti Ladislav Kop�iva, 

ministr vnitra Václav Nosek a ministr spravedlnosti Štefan Rais. Ve schváleném návrhu 

byla oproti p�vodnímu zn�ní návrhu sm�rnic pouze jediná zm�na týkající se pravomoci 

ur�ovat místa pro p�esídlení rodin, která byla sv��ena do rukou ministerstva národní 

bezpe�nosti namísto ministerstva vnitra. Sm�rnice m�ly povahu závazného p�edpisu 

s platností od 1. listopadu 1951 s faktickou silou celostátního zákona, jejíž p�esné zn�ní 

znali pouze zasv�cení. Pilí�em úpravy sm�rnic byla možnost v p�ípad� uložení zákazu 

pobytu soudem, nebo národním výborem tento zákaz vztáhnout sou�asn� i na rodinné 

p�íslušníky, vycházeje p�i tom z principu kolektivní viny celé rodiny. Vskutku zajímavý 

je d�raz na utajení zn�ní sm�rnic, které nikdy za dobu své platnosti nebyly zve�ejn�ny. 

Lidé, kterých se obsah sm�rnic bezprost�edn� týkal, se tak o jejich existenci dozv�d�li 

až z ú�edních vým�r�, které obdrželi n�kolik hodin p�ed samotným vysídlením. 

Sm�rnice v dokumentech Státní bezpe�nosti nesly ozna�ení Tajného rozkazu ministra 

národní bezpe�nosti �. 27/1951. Akce dostala krycí název Akce K a pro odlišení od jiné 

akce, jejímž úkolem byla v roce 1950 likvidace klášter�, se do závorky navíc 

dopl�ovalo ozna�ení kulak �i kulaci. (Na Slovensku byla �ást akce pod�azena i pod tzv. 

Akci B.) Vysidlování se nakonec dotklo v �ádech n�kolika tisíc lidí.62 

Následující období t�í let, tzn. období od roku 1951 do roku 1953, tedy 

doprovázel proces kolektivizace �eskoslovenského zem�d�lství zost�ený nátlak a 

zna�né trestní postihy spojené s konfiskacemi a vyhošt�ním namí�ené zejména proti 

v�tším sedlák�m. Sílící odpor ze strany všech vrstev obyvatelstva však znepokojil ve 

svém dosavadním postupu politické vedení natolik, že v období od druhé poloviny roku 

1953 až do poloviny roku 1955 doprovázelo pr�b�h kolektivizace relativn� klidné 

období.        
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Ve dnech 29. a 30. �ervna 1955 bylo vyhlášeno na zasedání ÚV KS� usnesení, 

jímž byla stejn� jako v Ma�arsku zahájena první fáze záv�re�ného období procesu 

kolektivizace, za�alo tak op�t d�razné prosazování d�íve vyty�eného sm�ru. Tímto 

usnesením bylo nap�íklad stanoveno, že pokud kulak z d�vodu stá�í nebo nemoci 

nebude moci nadále �ádn� hospoda�it na svém statku, bude s ním zahájeno jednání o 

dobrovolném p�edání celého jeho hospodá�ství jednotnému zem�d�lskému družstvu 

(dále jen ,,JZD“), Státní traktorové stanici �i státnímu statku. O dobrovolném charakteru 

p�edání lze s ohledem na skute�nost, že pokud kulak nesplní svou dodávkovou a 

výrobní povinnost, a sou�asn� odmítne hospodá�ství dobrovoln� p�edat, národní výbor 

uplatní pot�ebná opat�ení, která v d�sledku povedou k nucenému p�edání celého 

hospodá�ství, d�vodn� pochybovat.  

V rámci p�íprav na XI. sjezd KS�, jenž se m�l uskute�nit 18. – 21. �ervna 1958, 

a na kterém m�lo být ve�ejn� prohlášeno vybudování základ� socialismu, bylo nezbytné 

odstranit poslední nedostatky v oblasti zem�d�lství, a to za�lenit do JZD i poslední 

malovýrobce a dokon�it likvidaci t�ídy kulak�. Proto Úst�ední výbor KS� dne 29. 

kv�tna 1958 p�ijal dokument s názvem ,,Problémy likvidace kulactva jako t�ídy 

v souvislosti s dovršením výstavby socialismu v naší zemi“, jímž byl kladn� 

vyhodnocen stávající postup p�i �ešení této otázky a stvrzeno pokra�ování ve stávajícím 

sm�ru. Tento dokument nap�íklad stanovil nutnost p�evýchovy d�tí kulackého p�vodu, 

nebo zákaz výkonu funkcí kulaky v rámci JZD. Celý proces kolektivizace 

�eskoslovenského zem�d�lství byl oficiáln� dokon�en v roce 1960. 

V rámci �ešení otázky selské p�dy se v období kolektivizace �asto využívalo 

ustanovení § 94 zákona �. 47/1948 Sb., o n�kterých technicko-hospodá�ských úpravách 

pozemk� (zcelovací zákon) (dále jen ,,scelovací zákon“). Prost�ednictvím tohoto zákona 

bylo možné v rámci uskute��ování pozemkových úprav p�du kulaka p�id�lit JZD a 

kulakovi namísto ní p�id�lit p�du na okraji hon�, nebo katastru v podob� ur�ité na�ízené 

sm�ny ze strany okresního národního výboru. Sou�asn� byl kv�tnu 1950 schválen tajný 

závazný pokyn pro krajské a okresní výbory KS� s názvem ,,Otázka p�dy v procesu 

omezování a zatla�ování vesnických bohá��“. Tento dokument vycházel z p�ípravných 

podklad� vytvo�ených ministerstvem zem�d�lství s následujícími tezemi, a to: 

    -     ,,platí zásada dalšího omezování vesnických bohá��, 
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- dosáhnout toho, aby tuto politiku d�lali malí a st�ední rolníci 

sami, 

- vesni�tí bohá�i jsou t�ída nep�átelská, a jak proti nim bude 

zakro�eno, je jen otázka taktiky, což se vztahuje i na sociální 

p�ípady, 

- nutno rozhodnout, co s nimi, když ztratili p�du; jelikož v obci 

budou p�ekážet, musejí být z vesnice odstran�ni, 

- OV KS� musí zajistit odstran�ní vesnických bohá�� z JZD, 

z hospodá�ských a politických pozic (družstva, jednotný svaz 

zem�d�lc�).“ 63 

Klí�ovým principem dokumentu s názvem ,,Otázka p�dy v procesu omezování a 

zatla�ování vesnických bohá��“ bylo ponechání tzv. vesnického bohá�e jako vlastníka 

p�dy, které byl zbaven, nebo se sám zbavil, a to na rozdíl od sov�tského vzoru 

kolektivizace, kde došlo na základ� ,,Dekretu o p�d�“ k nacionalizaci p�dy. D�vodem 

byla z�ejm� obava ze ztráty podpory ve�ejnosti a následnému možnému vzniku 

komplikací p�i zakládání JZD. Další zásadou tohoto dokumentu byla snaha v co možná 

nejv�tší mí�e vylou�it vesnické bohá�e z JZD, a to i v p�ípadech, kdy sami poskytli svou 

p�du do JZD.  

B�hem druhé poloviny roku 1950 rychle stoupal po�et osob, kterým byla p�da 

odebrána, nebo jí dobrovoln� odevzdaly, a to i z �ad st�edních a menších rolník�. Vliv 

na tuto skute�nost m�la snaha vyhnout se procesu kolektivizace, ale sou�asn� i nové 

možnosti uplatn�ní se mimo sféru zem�d�lské �innosti, nap�. v oblasti pr�myslu. 

Nakonec rozsáhlý p�dní fond, který se najednou utvo�il k dispozici JZD a státním 

statk�m, nebylo možné za tak krátkou dobu z jejich strany zajistit, a tak z�stal 

k obd�lávání místním národním výbor�m, které však nem�ly v rozpo�tu vyhrazené 

dostate�né množství finan�ních prost�edk�. Za�al být tedy vyvíjen nátlak, aby do JZD 

s p�edávanou p�dou vstupovali rovn�ž i �lenové rodin dosavadního vlastníka této p�dy. 

Sou�asn� z d�vodu nedostatku stroj�, pracovních sil i finan�ních prost�edk� byl na�ízen 
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ministerstvem zem�d�lství zákaz p�ijímání nabídek od vesnických bohá�� na 

dobrovolný výkup jejich p�dy. 

Dne 9. �ervence 1959 byl p�ijat zákon �. 49/1959 Sb., o jednotných 

zem�d�lských družstvech, který umožnil bezplatné družstevní užívání pozemk� 

sdružených ke spole�nému družstevnímu hospoda�ení. K proklamovanému cíli 

zrovnoprávn�ní všech forem vlastnictví byl p�ijat v roce 1975 zákon �. 123, o užívání 

p�dy a jiného zem�d�lského majetku k zajišt�ní výroby, který stanovil bezúplatné právo 

užívání oprav�ující zem�d�lskou organizaci k tomu, aby hospoda�ila s p�dou a jiným 

zem�d�lským majetkem ve stejném rozsahu, jako by byla vlastníkem. Zákonem �. 

61/1977 Sb., o lesích, bylo sou�asn� umožn�no socialistickým organizacím bezplatn� a 

po neomezenou dobu užívat k zajišt�ní lesní výroby a ostatních funkcí les� lesní 

pozemky ve vlastnictví ob�an�, nebo jiných než socialistických organizací, které ke dni 

nabytí ú�innosti tohoto zákona socialistická organizace užívala. Zem�d�lská družstva 

užívala lesní pozemky na základ� práva družstevního užívání. Nakonec byl nejen t�mito 

zákony položen právní základ pro zespole�enšt�ní lesní a zem�d�lské p�dy, a to s cílem 

potla�it co nejvíce soukromé vlastnictví ve prosp�ch socialistického spole�enského 

vlastnictví, které se dále d�lilo na státní vlastnictví, jehož p�edm�tem byly p�edevším 

výrobní prost�edky, vlastnictví družstevní a vlastnictví spole�enských a jiných 

organizací. Lesní a zem�d�lská p�da tedy postupn� p�ešla do užívání zejména JZD, 

státních les� a státních statk� p�i zachování formálního soukromého vlastnictví 

jednotlivce. Tento vlastník m�l de facto pouze tzv. nudum proprietas, neboli holé 

vlastnictví, jelikož své vlastnictví sice se souhlasem okresního národního výboru dle 

zákona �. 65/1951 Sb. za sou�asné registrace smlouvy o p�evodu nemovitostí státním 

notá�stvím dle zákona �. 95/1963 Sb. a ust. § 134 Ob�anského zákoníku, smluvn� 

p�evést mohl, ovšem nový vlastník, pokud se nejednalo o p�evod do socialistického 

vlastnictví, ke kterému navíc souhlasu t�eba nebylo, nemohl nov� nabytý pozemek 

užívat. Vlastník mohl užívat sv�j zem�d�lský nebo lesní pozemek jako výrobní 

prost�edek naprosto ojedin�le. V ostatních p�ípadech v�tšinou pouze, pokud se jednalo o 

pozemek malé rozlohy, který užíval k uspokojování svých osobních pot�eb, jako byla 

nap�. výstavba rekrea�ní chaty, nebo garáže. Tyto objekty pak byly v souladu 

Ob�anským zákoníkem po roce 1964 v tzv. osobním vlastnictví spolu s v�cmi osobní a 

domácí pot�eby a s p�íjmy a úsporami z práce a ze sociálního zabezpe�ení. Ob�anský 
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zákoník v ustanovení § 490 odst. 2 stanovil zna�ná omezení pro p�evod nezastav�ných 

stavebních pozemk� v soukromém vlastnictví, p�i�emž tyto pozemky mohli ob�ané 

p�evést jen na stát, nebo na socialistickou organizaci k tomu zvláštním p�edpisem 

oprávn�nou, pop�. je darovat p�íbuzným v �ad� p�ímé a sourozenc�m, pokud by tyto 

nezastav�né stavební pozemky vzhledem k svému ur�ení a vým��e mohly být 

p�edm�tem práva osobního užívání. 64 K uspokojení pot�eb nejen státních, ale i dalších 

organizací a ob�an� byla vytvo�ena zvláštní užívací práva, jako nap�. právo 

hospoda�ení, právo osobního užívání aj. 

Záv�rem je pot�eba ke kolektivizaci zem�d�lství v �eskoslovensku doplnit, že 

v období od 60. let 20. stol. do roku 1989, které nazývá Karel Jech velmi p�ízna�n� tzv. 

kolektiviza�ními dozvuky, se rozvíjela JZD podporované ze strany státu, a dále se 

likvidovali zbývající doposavad soukrom� hospoda�ící zem�d�lci.65 Po�átkem 90. let 

20. stol. byl pak p�esah d�sledk� kolektivizace zem�d�lství u nás zcela z�ejmý. B�hem 

kolektivizace byla d�sledn� uskute�n�na likvidace soukromé zem�d�lské malovýroby. 

Pozemky obhospoda�ované státními statky a JZD se po roce 1989 sice navrátily v rámci 

restitucí zp�t svým majitel�m, avšak nedostatek finan�ních prost�edk� a silná 

konkurence na trhu se zem�d�lskými produkty namísto drobným a st�edním 

zem�d�lským hospodá�stvím spíše p�álo v�tším uskupením, a� už v podob� r�zných 

rozsáhlých farem, nebo statk� o velikosti 100-500 i více ha, a tak se n�které navrácené 

pozemky n�kdy prom��ovaly i ve stavební parcely. Na druhou stranu zna�né obliby se 

v této dob� dostalo soukromým sad�m, zahrádkám i vinicím. P�vodní JZD a státní 

statky se �asto restrukturalizovaly do moderních zem�d�lských podnik� s odlišným 

výrobním zam��ením, nebo se transformovaly do podoby akciových spole�ností a 

spole�ností s ru�ením omezeným.   

Zem�d�lská rostlinná výroba se obecn� pro posílení konkurenceschopnosti nejen 

na �eském, ale i zahrani�ním trhu za�ala postupn� více specializovat na p�stování 

tradi�ních plodin, a to zejména sladovnického je�mene, �epky, vinné révy a brambor, 

pro jejichž velkoprodukci m�la v d�sledku scelování pozemk� vytvo�ené i vhodné 

podmínky. V oblasti živo�išné výroby díky vybudovaným vhodným za�ízením pro chov 

dobytka a dr�beže se mohlo pokra�ovat ve velkokapacitní živo�išné výrob�. Pod vlivem 
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sou�asného trendu ekologického zem�d�lství se dnes ovšem �ím dál více rozmáhá spíše 

chov skotu a ovcí na pastvinách. �

 

5. Vývoj pozemkového vlastnictví po roce 1989  

Koncem roku 1989 vlivem politických a spole�enských zm�n vyvstala v naší 

republice nezbytnost transformace národní legislativy vystavené na nových právních 

principech slu�itelných s demokratickými právními systémy zemí západní Evropy. 

Namísto recepce zákonné úpravy n�kterého evropského státu, pop�. p�ijetí nových 

právních kodex�, se zákonodárci navrátili k právní tradici našeho státu v podob� díl�ích 

novelizací platných právních p�edpis�. 

Za ú�elem stabilizace národní ekonomiky bylo p�ijato n�kolik zákon�, jejichž 

ú�innost m�la trvat pouze po ur�ité p�echodné období. Pro zm�ny v pozemkovém 

vlastnictví jsou relevantní zejména restitu�ní a privatiza�ní zákony. Dále byl p�ijat 

ústavní zákon �. 100/1990 Sb. ze dne 18. dubna 1990, kterým se m�ní a dopl�uje 

ústavní zákon �. 100/1960 Sb., Ústava �eskoslovenské federativní republiky, a ústavní 

zákon �. 143/1968 Sb., o �eskoslovenské federaci, jenž obnovil význam vlastnického 

práva. �lánek 7 tohoto ústavního zákona stanoví nap�íšt� ,,ochranu vlastnického práva 

a jiných majetkových práv ob�an�, právnických osob i státu ústavou a zákony, p�i�emž 

stát poskytuje všem vlastník�m rovnocennou ochranu. D�d�ní se zaru�uje“ 66. 

    Samotný proces restituce a privatizace majetku byl realizován prost�ednictvím 

zna�ného množství n�kolikrát novelizovaných právních p�edpis�. Na základ� t�chto 

p�edpis� bylo možné uplatnit právo na vydání v�ci, kterou byla ve v�tšin� p�ípad� 

nemovitost, nebo právo na ur�itou formu finan�ní náhrady. Ú�elem restitu�ních p�epis� 

bylo zmírn�ní následk� n�kterých majetkových k�ivd v podob� vrácení majetku 

oprávn�ným osobám, pop�. jejich právním nástupc�m, kterým bylo jejich vlastnické 

právo odejmuto, a v p�ípad� nemožnosti vydání v�ci, která byla p�edm�tem tohoto 

vlastnického práva, p�iznání ur�ité finan�ní kompenzace. Restitu�ní zákony upravují 

jednak restituce majetku fyzických skupin, jednak restituce majetku osob právnických.  
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66 Ústavní zákon �. 100 ze dne 18. dubna 1990, kterým se m�ní a dopl�uje ústavní zákon �. 100/1960 Sb., 
Ústava �eskoslovenské federativní republiky, a ústavní zákon �. 143/1968 Sb., o �eskoslovenské 
federaci. In Sbírka zákon�. 1990, �ástka 21, s. 402.  
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První skupinu restitu�ních zákon�, tj. zákon� upravující restituce fyzických 

osob, tvo�í ,,zákon �. 403/1990 Sb., o zmírn�ní následk� n�kterých majetkových k�ivd, 

na jehož základ� byl oprávn�ným osobám vydáván soukromý domovní majetek od�atý 

podle zákona �. 71/1959 Sb., majetek od�atý podle vládního na�ízení �. 15/1959 Sb. a 

majetek zestátn�ný po roce 1955. Pokud byly v rámci tohoto majetku od�aty i pozemky 

(v�tšinou šlo o zastav�né pozemky), byly vydány oprávn�né osob� do vlastnictví. Zákon 

�. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, na jehož základ� byl oprávn�ným 

osobám vydáván majetek od�atý v d�sledku k�ivd zp�sobených ob�anskoprávními 

úkony, správními akty nebo jinými protiprávními postupy, k nimž došlo v období od 25. 

února 1948 do 1. 1. 1990. Z p�sobnosti zákona byl vylou�en majetek, který byl 

p�edm�tem úpravy jiného restitu�ního zákona, což se týkalo nejen zákona �. 403/1990 

Sb., ale p�edevším následn� vydaného zákona �. 229/1991 Sb. Nevztahoval se proto ani 

na zem�d�lské, lesní a jiné pozemky, které spadaly pod tzv. zem�d�lský majetek…. 

Zákon �. 229/1991 Sb., o úprav� vlastnických vztah� k p�d� a jinému zem�d�lskému 

majetku, známý též pod názvem zákon o p�d�. Na jehož základ� byla oprávn�ným 

osobám vydávána zem�d�lská a lesní p�da a obytné, hospodá�ské a jiné stavby, pat�ící 

k p�vodní zem�d�lské usedlosti, v�etn� jimi zastav�ných pozemk� a dále poskytována 

náhrada za nevydané nemovitosti a za od�atý movitý majetek (živý a mrtvý inventá� a 

zásoby). Tento zákon p�ekro�il rámec jiných restitu�ních p�edpis�, nebo� zárove� spolu 

s úpravou restitucí provedl i tzv. narovnání vlastnických vztah� k pozemk�m tím, že 

rušil zvláštní užívací práva k p�d� uvedená § 22 odst. 1 a nahradil je nájmem.“ 67 

 Dle ustanovení § 22 odst. 1 zákona �. 229/1991 Sb., o úprav� vlastnických 

vztah� k p�d� a jinému zem�d�lskému majetku (dále jen ,,zákon o p�d�“), zaniklo 

mimo jiné právo družstevního užívání ke sdruženým pozemk�m vlastník�, kte�í nebyli 

�leny zem�d�lského družstva, anebo právo hospoda�ení k nemovitostem ve vlastnictví 

státu, nebo právo bezplatného užívání rybník�. V p�ípad� užívání družstevního majetku 

�len� družstev z�stalo vlastnické právo p�vodním vlastník�m. Bylo tedy nezbytné 

p�ijmout právní p�edpis o úprav� majetkových vztah� a vypo�ádání majetkových nárok� 

v družstvech. Dne 21. prosince 1991 byl p�ijat tzv. transforma�ní zákon �. 42/1992 Sb. 
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67 DROBNÍK J. Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a dopln�né vydání. Praha: Eva 
Rozkotová, 2010. s. 55. ISBN 978-80-904209-8-4.�
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upravující proces transformace socialistických družstev na b�žná družstva �i jiné 

subjekty. 

Dalším restitu�ním zákonem upravující restituce majetku fyzických osob je 

zákon �eské národní rady ze dne 15. dubna 1992 �. 243/1992 Sb., kterým se upravují 

n�které otázky související se zákonem �. 229/1991 Sb. ve zn�ní zákona �. 93/1992 Sb. 

Zákon �. 243/1992 Sb. v ustanovení § 1 stanoví, že ú�elem tohoto zákona je ,,zmírn�ní 

následk� n�kterých dalších majetkových k�ivd vzniklých v d�sledku platnosti nebo 

zvláštního použití n�kterých právních p�edpis� nebo na základ� jiných d�vod� na území 

�eské republiky a stanovení p�sobnosti orgán� �eské republiky p�i provád�ní 

n�kterých ustanovení zákona �. 229/1991 Sb., o úprav� vlastnických vztah� k p�d� a 

jinému zem�d�lskému majetku, ve zn�ní zákona �. 93/1992 Sb.“ 68 Tento zákon byl 

vydán na základ� zákonného zmocn�ní § 7 zákona o p�d�. Jeho význam spo�ívá 

v rozší�ení restitu�ních titul� na zem�d�lský majetek, který oprávn�ná osoba ztratila 

podle dekret� presidenta republiky �. 12/1945 Sb., nebo na základ� dekretu presidenta 

republiky �. 108/1945 Sb. Tento zákon sou�asn� stanovil podmínky zp�sobilosti stát se 

oprávn�nou osobu, a to status ob�ana �eské a Slovenské Federativní republiky, 

neprovin�ní se proti �eskoslovenskému státu a op�tovné nabytí ob�anství na základ� 

taxativn� vyjmenovaných zákon� v ustanovení § 1 tohoto zákona. Následnou novelizací 

bylo zákonem �. 212/2000 Sb. (s ú�inností ode dne 21. �ervence 2000) nakonec 

rozší�eno rozhodné období až ke dni 29. zá�í 1938, a to v d�sledku restitu�ního titulu na 

majetek, který oprávn�ná osoba pozbyla v rozsahu § 1, odst. 1 písm. a), b) a c) zákona o 

p�d� v rozhodném období, a to od 29. zá�í 1938 do 8. kv�tna 1945, a které vznikly 

majetkové nároky podle dekretu presidenta republiky �. 5/1945 Sb., nebo podle zákona 

�. 128/1946 Sb., avšak tento majetek nebyl této oprávn�né osob� vrácen, ani nebyla 

nikterak odškodn�na, a� být m�la.   

Restituce majetku právnických osob upravoval zejména zákon �NR �. 172/1991 

Sb., o p�evodu n�kterých v�cí z majetku �eské republiky do vlastnictví obcí, zákon �. 

173/1990 Sb., zákon �NR �. 232/1991 Sb., o zp�sobu a podmínkách navrácení 

majetkových práv t�mto organizacím, zákon �. 298/1990 Sb., o úprav� majetkových 
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68 Zákon �NR �. 243 ze dne 15. dubna 1992, kterým se upravují n�které otázky související se zákonem �. 
229/1991 Sb., o úprav� vlastnických vztah� k p�d� a jinému zem�d�lskému majetku, ve zn�ní zákona �. 
93/1992 Sb. In Sbírka zákon�. 1992, �ástka 49, s. 1267. 
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vztah� �eholních �ád� a kongregací a arcibiskupství olomouckého, a zákon �. 212/2000 

Sb., o zmírn�ní n�kterých majetkových k�ivd zp�sobených holocaustem. 

Zákon �NR �. 172/1991 Sb. obsahuje v jednotlivých ustanoveních vý�ty 

obsahující nemovitosti, které ode dne ú�innosti tohoto zákona p�echázely do vlastnictví 

obce, a to v�etn� tzv. historického majetku (tzn. dle § 2 tohoto zákona majetek ve 

vlastnictví obcí ke dni 31. 12. 1949) a nemovitostí, které byly obcím p�id�leny na 

základ� právních p�edpis� vyjmenovaných v ustanovení § 2a tohoto zákona. 69 

Zákon �. 298/1990 Sb., o úprav� n�kterých majetkových vztah� �eholních �ád� a 

kongregací a arcibiskupství olomouckého, ve zn�ní zákona �. 338/1991 Sb., stanovil 

v p�íloze zákona �. 1, 2 a 3 vý�et okolo 170 nemovitostí, které se ke dni ú�innosti 

tohoto zákona, pop�. k 1. srpnu 1991, prohlásily za vlastnictví jednotlivých �ád� a 

kongregací, pop�. arcibiskupství olomouckého. Sou�asn� s tím p�echázel i movitý 

majetek, který se nacházel na nemovitostech uvedených tímto zákonem ke dni 10. 

dubna 1950, v p�ípad�, že je známo, že existuje a kde se nachází. 70 Tímto zákonem 

však p�echázel majetek p�evážn� jen do vlastnictví 	ímskokatolické církve, a to navíc 

pouze v symbolické mí�e. Podzákonnými p�edpisy, nap�. usnesením vlády �. 498 ze dne 

25. 9. 1996, byly sou�asn� upraveny konkrétní postupy n�kterých p�evod� majetku. 

K napln�ní p�edpokladu p�ijetí zákona o navrácení zem�d�lského majetku církvím, 

náboženským �ád�m a kongregacím zakotveného v tzv. bloka�ním ustanovení § 29 

zákona o p�d� však do sou�asnosti nedošlo. 71 

Zákon �. 212/2000 Sb. se pak týkal výlu�n� zmírn�ní n�kterých majetkových 

k�ivd, které utrp�ly židovské obce, nadace a spolky v rozhodném období od 29. zá�í 

1938 do 8. kv�tna 1945. V ustanovení § 1 tento zákon stanoví negativní vý�et v�cí ve 

vlastnictví státu, jehož se bezúplatný p�evod do vlastnictví Federace židovských obcí 

v �eské republice, nebo do vlastnictví židovských obcí v �eské republice nedotýká. 

Tento zákon p�edpokládal p�ijetí vládního na�ízení, které ur�í seznam v�cí, které mají 
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69 Zákon �NR �. 172 ze dne 24. dubna 1991 o p�evodu n�kterých v�cí z majetku �eské republiky do 
vlastnictví obcí. In Sbírka zákon�. 1991, �ástka 36, s. 845.�
70 Zákon �. 298 ze dne 19. �ervence 1990 o úprav� n�kterých majetkových vztah� �eholních �ád� a 
kongregací a arcibiskupství olomouckého (ve zn�ní zákona �. 338/1991 Sb.). In Sbírka zákon�. 1990, 
�ástka 47, s. 1070. 
71 ,,Majetek, jehož p�vodním vlastníkem byly církve, náboženské �ády a kongregace, nelze p�evád�t do 
vlastnictví jiným osobám do p�ijetí zákon� o tomto majetku.“ (zdroj: Ustanovení § 29 zákona �. 229 ze 
dne 21. kv�tna 1991 o úprav� vlastnických vztah� k p�d� a jinému zem�d�lskému majetku, v platném 
zn�ní. In Sbírka zákon�. 1991, �ástka 45, s. 1062.) 
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být dle § 1 tohoto zákona bezúplatn� p�evedeny. Postupn� byla p�ijata vládní na�ízení �. 

335/2001Sb., �. 152/2002 Sb., �. 184/2003 Sb. a �. 122/2004 Sb., které stanovily vý�et 

v�cí ur�ených k p�evodu do vlastnictví židovských obcí v �R. 72 

Osobn� za klí�ový restitu�ní p�edpis v oblasti právní úpravy restituce p�evážn� 

lesních a zem�d�lských pozemk� fyzických osob považuji zákon o p�d�, který vedle 

zrušení n�kterých užívacích práv dle § 22 odst. 1 tohoto zákona a jejich transformace na 

nájemní vztah, nedohodnou-li se dosavadní uživatel a vlastník dané nemovitosti jinak, 

rovn�ž stanoví široký vý�et restitu�ních titul� zejména v § 6 tohoto zákona, které byly 

jednotlivými oprávn�nými fyzickými osobami v pr�b�hu restitucí ve zna�né mí�e 

uplatn�ny. 73  

V této souvislosti bych ráda zmínila �íselné hodnoty míry uplatn�ní jednotlivých 

restitu�ních titul� dle zákona o p�d� (v daném p�ípad� týkající Moravskoslezského 

kraje) uve�ejn�né v publikaci Ministerstva zem�d�lství �R z roku 2011 s názvem 

,,Restituce zem�d�lského a lesního majetku“, jejímiž autory jsou JUDr. PhDr. Kuba�ák, 

CSc. a Ing. Jacko, Ph. D.. Domnívala jsem se, že n�který restitu�ní titul dle zákona o 

p�d� mohl být uplat�ován ve zna�n� v�tší mí�e než ostatní, konkrétn� pak nap�. 

restitu�ní titul na základ� ustanovení §6 odst. 1 písm. a) zákona o p�d�, který stanoví, že 

,,oprávn�ným osobám budou vydány nemovitosti, které p�ešly na stát nebo na jinou 

právnickou osobu v d�sledku výroku o propadnutí majetku, propadnutí v�ci nebo 

zabrání v�ci v trestním �ízení, p�ípadn� v trestním �ízení správním podle d�ív�jších 

p�edpis�, jestliže výrok byl zrušen podle zvláštních p�edpis�“74; nebo restitu�ní titul na 

základ� § 6 odst. 1 písm. r) zákona o p�d�, který stanoví nárok oprávn�ných osob na 

nemovitosti, které p�ešly na stát (�i jinou právnickou osobu) ,,v d�sledku politické 

perzekuce nebo postupu porušujícího obecn� uznávaná lidská práva a svobody“ 75; a to 

zejména s ohledem na ú�inné mocenské prost�edky uplat�ované ze strany státu zejména 

v trestním, správním a ob�anskoprávním �ízení.  
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72 Zákon �. 212 ze dne 23. �ervna 2000 o zmírn�ní n�kterých majetkových k�ivd zp�sobených 
holocaustem a o zm�n� zákona �. 243/1992 Sb., kterým se upravují n�které otázky související se 
zákonem �. 229/1991 Sb., o úprav� vlastnických vztah� k p�d� a jinému zem�d�lskému majetku, ve 
zn�ní zákona �. 93/1992 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. In Sbírka zákon�. 2000, �ástka 64, s. 3072.�
73 Ustanovení § 6 odst. 1, 2 zákona �. 229 ze dne 21. kv�tna 1991 o úprav� vlastnických vztah� k p�d� a 
jinému zem�d�lskému majetku, v platném zn�ní. In Sbírka zákon�. 1991, �ástka 45, s. 1062. 
74 Ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona �. 229 ze dne 21. kv�tna 1991 o úprav� vlastnických vztah� k 
p�d� a jinému zem�d�lskému majetku, v platném zn�ní. In Sbírka zákon�. 1991, �ástka 45, s. 1062. 
75 Ustanovení § 6 odst. 1 písm. r) Tamtéž. 
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Z tabulky níže uvedené76 však vyplývá, že i v rámci jednoho kraje, v tomto 

p�ípad� Moravskoslezského, uplatn�ní restitu�ních titul� dle zákona o p�d� se z�ejm� 

výlu�n� odvíjí zejména od historie daného regionu, od jeho velikosti, nebo 

administrativního �len�ní. 

 

Pozemkový 

ú�ad 

Kupní 

smlouvy 

uzav�ené v 

tísni 

Darování 

pozemk� v 

tísni 

Pozemkové 

reformy 

Vyvlastn�ní Konfiskace Politická 

perzekuce 

Ostatní 

Bruntál 1% 79% - - - 20%  

Opava 20% 40% 1% - 16% 15% 8% 

Ostrava 55% 20% - 20% 1% - 4% 

Karviná 34% 37% 4% 4% 6% - 19% 

Frýdek – 

Místek 

- - - - - -  

Nový Ji�ín 30% 30% 3% 6% 10% 10% 11% 

 

 Pro uplatn�ní restitu�ních titul� mají vliv ale i další lokální podmínky, nap�. 

využití restitu�ního titulu dle § 6 odst. 1 písm. o) zákona o p�d� v souvislosti 

s ustanovením § 8 zákona �. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech, který stanovil v § 8 

odstavci 1, že ,, dnem, který stanoví vyhláškou v Ú�edním list� okresní národní výbor 

poté, když byly podrobn� vyty�eny hranice újezdu, p�echázejí do oboru vojenské správy 

nemovitosti a práva k vodám na území újezdu, náležející státu, �ítajíc v to majetek, 

jehož stát nabyl konfiskací, znárodn�ním nebo podle p�edpis� o uspo�ádání soukromého 

vlastnictví k p�d�“ 77; ve vazb� na odstavec 2 tamtéž: ,,dnem stanoveným podle 

odstavce 1 se zestát�ují pro obor vojenské správy nemovitosti a práva k vodám na 

území újezdu, pokud náležejí jiným osobám nežli státu“ 78. Tento restitu�ní titul se 

uplat�oval nap�íklad v oblasti St�edo�eského kraje (Ralsko). 

A�koliv celorepublikový pr�m�r �etnosti uplatn�ných restitu�ních titul� dle 

zákona o p�d� by tedy z�ejm� nem�l p�íliš velkou vypovídající hodnotu, lze obecn� 

konstatovat s ohledem na dostupné zdroje, že nejvíce byl uplat�ován v rámci restitucí 

restitu�ní titul dle § 6 odst. 1 písm. h) zákona o p�d�, tedy darování v tísni. 
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76 Zdroj tabulky: KUBA�ÁK A.; JACKO K. Restituce zem�d�lského a lesního majetku. Praha: 
Ministerstvo zem�d�lství, 2011. s. 122.  
��
�Ustanovení § 8 odst. 1 zákona �. 169 ze dne 16. �ervna 1949 o vojenských újezdech. In Sbírka zákon�. 

1949, �ástka 49, s. 524. 
78 Ustanovení § 8 odst. 2 Tamtéž.  
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V oblasti privatizace zem�d�lských a lesních pozemk� ve vlastnictví státu se 

postupovalo zejména dle zákona ze dne 28. dubna 1999 �. 95/1999 Sb., o podmínkách 

p�evodu zem�d�lských a lesních pozemk� z vlastnictví státu na jiné osoby a o zm�n� 

zákona �. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu �eské republiky, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�, a zákona �. 357/1992 Sb., o dani d�dické, dani darovací a dani z p�evodu 

nemovitostí, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Tzv. zákon o malé privatizaci, tj. zákon �. 

427/1990 Sb, o p�evodech vlastnictví státu k n�kterým v�cem na jiné právnické nebo 

fyzické osoby, nebo tzv. zákon o velké privatizaci, tj. zákon �. 92/1991 Sb., o 

podmínkách p�evodu majetku státu na jiné osoby, se uplatnil v rámci privatizace 

pozemk� ve vlastnictví státu pouze v nepatrné mí�e. 

,,Za privatizaci lze v širším slova smyslu považovat každý organizovaný zp�sob 

p�evodu majetku státu na jiné osoby s cílem aspo� zmenšit celkový rozsah veškerého a 

zvláš� ur�itého majetku ve vlastnictví státu. Z tohoto hlediska m�žeme za privatizaci 

považovat i restituce (mluví se též o privatizaci restitucí), která se však od privatizace 

v užším smyslu odlišuje tím, že je svázaná s jiným ú�elem, než s pouhým odstátn�ním 

(nápravou n�kterých k�ivd) a s okruhem vybraných (oprávn�ných) osob. Vztah restituce 

a privatizace byl legislativn� ur�en též prioritou restituce a proto byl z privatizace 

vylou�en majetek, tedy i pozemky, pokud podléhaly restituci a byl na n� uplatn�n 

restitu�ní nárok.“ 79 

Zna�ným zásahem do pozemkového vlastnictví jsou v sou�asné dob� rovn�ž 

pozemkové úpravy, jejichž st�žejní právní úprava je zakotvena zejména v zákon� �. 

139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových ú�adech a o zm�n� zákona �. 

229/1991 Sb., o úprav� vlastnických vztah� k p�d� a jinému zem�d�lskému majetku, ve 

zn�ní pozd�jších p�edpis�, v platném zn�ní (dále jen ,,zákon o pozemkových 

úpravách“), a dále v provád�cí vyhlášce �. 545/2002 Sb., o postupu p�i provád�ní 

pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, v platném zn�ní. 

P�ijetí zákona o pozemkových úpravách p�edpokládal zákon o p�d� ve svém ustanovení 

§ 19 odst. 3. 80  

���������������������������������������� �������������������
79 DROBNÍK J. Základy pozemkového práva. 3. aktualizované a dopln�né vydání. Praha: Eva Rozkotová, 
2010. s. 58. ISBN 978-80-904209-8-4.�
80 Ustanovení § 19 zákona �. 229 ze dne 21. kv�tna 1991 o úprav� vlastnických vztah� k p�d� a jinému 
zem�d�lskému majetku, v platném zn�ní. In Sbírka zákon�. 1991, �ástka 45, s. 1062. 
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Ustanovení § 2 zákona o pozemkových úpravách oproti legální definici 

pozemkových úprav v § 19 zákona o p�d� klade d�raz také na ve�ejný zájem v podob� 

zajišt�ní podmínek pro zlepšení životního prost�edí, pro ochranu a zúrodn�ní p�dního 

fondu, ale i vodní hospodá�ství a zvýšení tzv. ekologické stability krajiny. 81 Dalším 

významným p�ínosem pozemkových úprav je, že výsledky t�chto úprav slouží i pro 

obnovu katastrálního operátu. Pozemkové úpravy se však v n�kterých p�ípadech u 

vlastník� dot�ených nemovitostí nesetkávají s kladným p�ijetím, zejména v d�sledku 

jejich osobních zkušeností se zásahy do pozemkového vlastnictví ze strany státu, p�esto 

se však domnívám, že jejich p�ínos je nepopiratelný, a to zejména s ohledem na 

možnost uspo�ádání vlastnických vztah� p�i zohledn�ní racionálního obhospoda�ování 

p�edm�tných pozemk� s cílem zlepšení podmínek zejména životního prost�edí, ochrany 

p�d p�ed ú�inky eroze aj.  

Na základ� výše uvedeného si dovoluji tvrdit, že v pojetí zákona o pozemkových 

úpravách jsou pozemky chápány jako specifický druh p�edm�tu vlastnických, ale i 

jiných ob�anskoprávních vztah�, který je nadán speciálními vlastnostmi, a� už jej 

posuzujeme z hlediska jeho samotné podstaty (formy), a to p�dy, nebo na n�j hledíme 

jako na prost�edek obživy, nebo na prost�edí umož�ující r�znorodý rozvoj lidských 

�inností. Nazíráme-li na pozemkové úpravy v širších souvislostech, m�žeme shledat, že 

nám vyjma uspo�ádání vlastnických vztah� k jednotlivým pozemk�m naskýtají rovn�ž 

p�íležitost zejména chránit typický krajinný ráz �eské republiky (p�i sou�asném 

šetrném vybudování r�zných ,,ochranných opat�ení“, nap�. protipovod�ových), rozvíjet 

�eský venkov (nap�. zpevn�ním místních komunikací) a zachovat v rámci sou�asného 

konkuren�ního tržního prost�edí alespo� �ást tradi�ního �eského zem�d�lství (s 

ohledem na ekonomickou výhodnost obhospoda�ování v�tších celistvých p�dních 

celk�).   

,,V Evropské úmluv� o krajin� stojí, že Krajina hraje významnou úlohu 

z hlediska ve�ejného zájmu v oblasti kultury, ekologie, životního prost�edí a v sociální 

oblasti a p�edstavuje zdroj p�íznivý pro hospodá�skou �innost, a její ochrana, správa a 

plánování mohou p�ispívat k vytvá�ení pracovních p�íležitostí; p�ispívá k vytvá�ení 

���������������������������������������� �������������������
81 Srov. zákon o p�d�. 

�



���

�

místních kultur a je základní sou�ástí evropského p�írodního a kulturního d�dictví, 

protože p�ispívá k blahu lidstva a upevn�ní evropské identity; je d�ležitou sou�ástí 

kvality života lidí: v m�stských oblastech a na venkov�, v narušených oblastech stejn� 

jako v oblastech vysoce kvalitních, v oblastech pozoruhodných i b�žných; a nakonec je 

klí�ovým prvkem blaha jednotlivce i spole�nosti a její ochrana, správa a plánování jsou 

spojeny s právy a povinnostmi pro každého.“ 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

���������������������������������������� �������������������
82 Partnerské organizace: Ministerstvo zem�d�lství �R, Úst�ední pozemkový ú�ad, VÚMOP Praha. Pozemkové 
úpravy v �eské republice. Praha: Consult Praha, 2011. s. 173. ISBN 80-903482-8-9. 
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Záv�r 

� ,,Je to velký pokrok v budování lepších pom�r� v pozemkové držb�. Demokracie 
žádá kategoricky, aby p�vodní vlastnictví bylo upraveno. Bez jeho úpravy by byla 
demokracie nemožná, národ by si nebyl pánem. Proto se provádí reforma, proto je 
nutná, aby široké vrstvy lidu se staly vlastníky p�dy.“ 83 

     Antonín Švehla, dne 16. dubna 1919,  
p�i schválení záborového zákona 

 
 Antonín Švehla nep�ímo zcela vystihl základní hledisko mající vliv na vznik, 

pr�b�h a d�sledky jednotlivých pozemkových reforem, a to zám�r, skute�né cíle, 

zákonodárce p�i p�ijetí souboru právních p�edpis� umož�ující provedení pozemkových 

reforem. Tyto cíle státu jsou podle mého názoru patrné nejen ve zp�sobu získávání si 

podpory od obyvatelstva v dob� p�ípravy a zahájení zm�n v pozemkovém vlastnictví, 

ale sou�asn� se odrážejí i na samotném pr�b�hu realizace t�chto zm�n a kone�n� i ve 

výsledcích pozemkových reforem.   

 B�hem vypracování mé diplomové práce jsem zjistila n�kolik zásadních rozdíl� 

mezi tzv. první a tzv. druhou pozemkovou reformou.  

V pr�b�hu tzv. první pozemkové reformy bylo zejména s ohledem na celkové 

zm�ny ve spole�nosti nevyhnutelné i provedení zm�n v držb� p�dy. A�koliv se ve 

zna�né mí�e argumentovalo národním hlediskem s cílem od�in�ní poci�ovaných k�ivd 

minulého vládnoucího režimu, což já osobn� nepovažuji za vhodné, protože to dle mého 

názoru m�lo negativní dopad na racionální vyhodnocení dané situace, mám na mysli 

nap�. stanovení p�íliš nízké hranice vým�ry pozemk� nepodléhající záboru, toto 

hledisko nebylo nakonec d�sledn� napl�ováno. Stále se dbalo na zp�sob uspo�ádání 

pozemkové držby tak, aby bylo umožn�no racionální obhospoda�ování p�dy vedoucí 

pozd�ji k rozvoji zem�d�lské výroby a k posílení situace na venkov�. M�j p�edpoklad 

negativních dopad� v d�sledku zásahu státu do pozemkové držby se v p�ípad� tzv. první 

pozemkové reformy nenaplnil. Domnívala jsem se, že p�ílišná rozdrobenost zap�í�ila 

pokles zem�d�lské produkce a celkovou nespokojenost ze strany dot�ených vlastník� 
���������������������������������������� �������������������
83 DOSTÁL V. Agrární strana. Její rozmach a zánik. Brno: ATLANTIS, 1998. s. 110. ISBN 80-7108-

133-7. 
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p�dy. Vlivem zna�ného technického rozvoje, u�in�ním �ady výjimek ze záboru a rovn�ž 

i ned�sledným provedením tzv. první pozemkové reformy m�ly však realizované zm�ny 

v držb� p�dy spíše kladný dopad, který se nap�íklad projevil ve zvýšení zem�d�lské 

produkce. Skute�ným cílem tzv. první pozemkové reformy tedy byla dle mého názoru 

pouhá odezva na požadavek obyvatelstva zm�nit stávající nevyhovující pom�ry 

v pozemkovém vlastnictví, které celkov� nekorespondovaly s nastalými zm�nami ve 

spole�nosti, a to p�i zohledn�ní umožn�ní �ádného zp�sobu hospoda�ení na vlastní p�d�. 

Naproti tomu tzv. druhá pozemková reforma m�la odlišný pr�b�h a vedla i 

k odlišným výsledk�m. Zasahování do pozemkové držby se v pr�b�hu tzv. druhé 

pozemkové reformy stalo pouhým mocenským ú�elovým prost�edkem vedoucím 

k napln�ní dogmatických ideových cíl�, které byly navíc stanoveny z v�tší �ásti t�etí 

stranou, a to politickým vedením SSSR. P�esto, že na po�átku tzv. druhé pozemkové 

reformy bylo deklarováno zlepšení postavení st�edních a drobných rolník�, kterým byla 

nabízena možnost vymanit se z nep�íznivé finan�ní situace a posílit své spole�enské 

postavení, jednalo se o pouhé využití situace a postupného up�ednost�ování zájm� 

politické reprezentace nad zájmy celé skupiny obyvatel. Zásahy státu do pozemkové 

držby zejména v druhé polovin� 20. století jsou dle mého názoru naprostým zneužitím 

práva ke spln�ní stanovených cíl� bez ohledu na jejich d�sledky pro rozvoj spole�nosti, 

hospodá�ství a s tím spojenou konkurenceschopností na evropském trhu. Zp�sob 

hledání možností zákonného p�evodu majetku rodu Schwarzenberg�, který popisuji ve 

své diplomové práci, pop�. nezbytnost p�ijetí legislativních opat�ení k náprav� 

majetkových k�ivd u�in�ných v této dob�, nebo nezbytnost navrácení se k základním 

právním princip�m z doby tzv. první republiky, pouze potvrzuje mé výše uvedené 

stanovisko. M�j p�edpoklad negativního dopadu zasahování státu do pozemkové držby 

se tedy naplnil pouze v p�ípad� tzv. druhé pozemkové reformy. 

 Období 20. století bylo zejména s ohledem na realizované pozemkové reformy 

obdobím zna�né právní nejistoty. V sou�asné dob� lze tedy dle mého názoru 

jednozna�n� o�ekávat snahu zaru�it ze strany státu v co nejv�tší možné mí�e právní 

jistotu v ob�anskoprávních vztazích, zejména pak zaru�it státem nerušený výkon 

vlastnického práva ob�an�m a zásahy státu omezit pouze na p�ípady od�vodn�né 

ve�ejným zájmem. Otázkou ovšem z�stává, jaké všechny konkrétní situace bude 
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zákonodárce postupem �asu pod tento neur�itý právní pojem subsumovat a jak se do 

právní úpravy promítnou budoucí zm�ny ve spole�nosti. 

P�i vypracování mé diplomové práce jsem vycházela z pramen� a literatury, 

které uvádím dále. Snažila jsem se mimo dobové literatury rovn�ž zajistit i literaturu 

soudobou, a to zejména s ohledem na v�tší míru objektivity p�i nazírání na konkrétní 

situaci s odstupem �asu.  

Informace zjišt�né v pr�b�hu zpracování podklad� této diplomové práce jsem 

m�la možnost si ov��it na n�kterých autentických dokumentech, do kterých mi bylo 

umožn�no nahlédnout v archivním fondu Pozemkového ú�adu Prachatice. Kopie 

n�kterých z t�chto dokument� pro lepší p�edstavu pr�b�hu pozemkových reforem, které 

byly p�edm�tem mé diplomové práce, uvádím v p�íloze. 

Vzhledem ke ztíženému p�ístupu ke starším pramen�m pevn� v��ím, že 

postupná digitalizace �ady dokument� v knihovních fondech umožní seznámení se 

s naší minulostí širšímu okruhu zájemc� a v d�sledku povede k vyvarování se stejných 

chyb u�in�ných našimi p�edky, kone�n� historia magistra vitae.     
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Abstract 

�

� The topic of my thesis is Land Reforms in Czech Lands during the 20th century. 

The purpose of my thesis is to analyse evolution of stance of the state to land property 

through the laws only in territory of the Czech Republic during the 20th century. The 

reason for my research is find and discribe circumstances and conditions which affect 

decision of the state to change land property. My hypothesis is negative consequence 

realization the Land Reforms during the 20th century.  

The thesis is composed of five main chapters, each of them dealing with 

different periods of changes of land property.  

Chapter One is introductory and defines land as a subject of land property. 

The next chapters describe process of periods of Land Reforms, especially 

conditions of formation and consequences of realization the Land Reforms.  

Conclusions are drawn in individual chapters and my final opinion is at the end 

of my thesis. My hypothesis was confirmed only in case of the Second Land Reform.  

�

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�



���

�

Seznam zkratek 

�NR    �eská národní rada 

JZD    jednotné zem�d�lské družstvo 

katastrální zákon    zákon �. 344/1992 Sb. 

KS�    Komunistická strana �eskoslovenska 

Lex Schwarzenberg    zákon �. 143/1947 Sb. 

náhradový zákon    zákon �. 329/1920 Sb. 

Ob�anský zákoník    zákon �. 40/1964 Sb. 

�. z.     �íšský zákoník 

Sb. z. a na�.     Sbírka zákon� a na�ízení 

scelovací zákon    zákon �. 47/1948 Sb. 

sm�rnice  Sm�rnice ministra bezpe�nosti, ministra 
vnitra a ministra spravedlnosti o uspo�ádání 
n�kterých pom�r� rodinných p�íslušník� 
odsouzených vesnických bohá�� 

SNR    Slovenská národní rada 

SSSR    Svaz sov�tských socialistických republik 

záborový zákon    zákon �. 215/1919 Sb. 

zákon o nové pozemkové reform�  zákon �. 46/1948 Sb. 

zákon o pozemkových úpravách  zákon �. 139/2002 Sb. 

zákon o p�d�    zákon �. 229/1991 Sb. 

zákon o revizi    zákon �. 142/1947 Sb. 

zákon p�íd�lový     zákon �. 81/1920 Sb. 
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