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"Já tvořím nové nebe, novou zem, 

ty staré budou zapomenuty! 

Zavládne radost, jásot na věky 

nad tím, co vznikne tímto činem mým. 

(Izajáš 65, 17 24) 

1. Úvod 

Po druhé světové válce došlo ve světě k zásadním mocensko

politickým změnám a společnost řady zemí zaznamenala výrazný 

myšlenkový posun doleva, což se odrazilo v jejich hospodářské politice 

zejména podstatným zvýšením role státu. Posílení Sovětského svazu 

a vznik lidově demokratických republik pak vyústili v bipolární 

rozdělení světa na Východ - Západ. 

Poválečná československá společnost, traumatizovaná vzpomínkami 

na velkou hospodářskou krizi a události následující po září 1938, 

zaznamenala výraznou radikalizaci a podstatně v ní zesílilo levicové 

smýšlení. Požadavek širokých společenských změn, jež by zabránily 

opakování předválečného vývoj e vedoucího k rozbi tí republiky, 

se setkával s širokou veřejnou podporou, i když samozřejmě existovaly 

rozdílné názory na jeho realizaci. Mezi pro středky, kterými byl utvářen 

hospodářský a sociální systém obnovené republiky, patřilo vedle 

důsledného provedení pozemkové reformy, plánování či přeorientování 

partnerských vztahů na Sovětský svaz také znárodnění velkého 

a klíčového průmyslu 1 a konfiskace maj etku Němců, Mad'arů, zrádců 

a kolaborantů. V podstatě se jednalo o řadu opatření, jež měla přetvořit 

stávající uspořádání společnosti. Nový sociální řád se obhajoval 

potřebou povznést široké vrstvy obyvatelstva. 

Konfiskace nepřátelského maj etku byla většinou vnímána jako 

spravedlivá odplata a trest pro všechny Němce, Maďary, zrádce 

a kolaboranty, kteří se podíleli na rozbití republiky a zvěrstvech 

1 Znárodňovací dekrety vymezily velký a klíčový průmysl jako důlní a báňské závody, železárny, ocelárny, 
podniky průmyslu kovodělného, elektrotechnického, jemné mechaniky a optiky s více něž pěti sty zaměstnanci, 
slévárny litiny a barevných kovů, podniky průmyslu oděvního s více než pěti sty zaměstnanci, podniky s tovární 
chemicko-farmaceutickou výrobou, cukrovary a rafmerie cukru, průmyslové lihovary a rafmerie lihu, podniky na 
výrobu čokolády a cukrovinek s více než pěti sty zaměstnanci atd. 
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nacistické okupace. Prezentována byla jako tzv. národní a demokratická 

revoluce, přičemž česká a částečně i slovenská2 společnost jí vesměs 

také tak chápala. 

Podstata procesu znárodnění spočívala v postupném posilování 

vlivu státu na hospodářský vývoj Československa a zároveň 

v omezování velkokapitál u, který byl obviňován ze selhání při o braně 

republiky v roce 1938 a z následné kolaborace. Negace 

prvorepublikového vývoje však v případě KSČ postupně přerostla 

v plánovanou likvidaci vrstvy soukromých podnikatelů za účelem 

vytvoření nové společnosti s nízkou sociální diferenciací. 

Český a slovenský národ byl v komunistickém poj etí rozdělen 

na "my" a "ti druzí". Jednu ze základních hodnotových identifikací 

onoho "my", které vedle KSČ samotné tvořily zejména sj ednocené 

odbory a radikální levicové křídlo sociální demokracie, představoval 

boj proti soukromokapitalistickému hospodaření a za odstranění 

"vykořisťování člověka člověkem". Komunisté přitom zvolili vysoce 

taktický po stup. N ej prve v rámci Národní fronty vystupovali pod 

heslem národní a demokratické revoluce, která byla podstatou 

Košického vládního programu. Neustále však přicházeli s novými 

požadavky na omezení soukromého podnikání a s návrhy socializačních 

reforem. Na podzim 1946 jejich postoj vyústil do odmítnutí 

kapitalistického hospodaření jako takového. V oblasti průmysl u 

a obchodu se přípustnými postupně staly jen živnosti a kdokoliv hájil 

jakýmkoliv způsobem jiný druh soukromého podnikání, byl paušálně 

označen za nepřítele. Hlavním projevem tohoto komunistického postoje 

proti soukromému podnikání se stal tzv. boj o konfiskáty. 

Jestliže se zabýváme poválečnou KSČ a její taktikou, musí nutně 

padnout otázka, kdo jí vlastně vymýšlel a celé jednání této strany tak 

řídil. Členy KSČ můžeme rozdělit na dvě skupiny - její vedoucí činitele 

včetně regionálních elit a řadové členy, kteří představovali ukázněnou 

lidskou masu pevně oddanou ideji o nutnosti třídního boje. KSČ byla 

stranou přísně centralizovanou a je nepochybné, že její plánovitý 

2 Na Slovensku se levicově orientované reformy setkávaly s výrazně menší podporou obyvatelstva než v českých 
zemích. 
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postup vycházel z nejužšího vedení strany. Pro ekonomické problémy 

celostátního významu byla zřízena Národohospodářská komise ÚV KSČ, 

která měla určovat linii hospodářské politiky celé strany, ale spíše 

se jednalo o pomocný a poradní orgán, jehož návrhy musel schválit 

Ústřední výbor nebo o nich rozhodoval přímo předseda Klement 

Gottwald či generální taj emník Rudolf Slánský. 

Po druhé světové válce se v Československu rozpoutal mocenský 

zápas, jehož náplní byl budoucí hospodářský a sociální řád obnovené 

republiky. Proti sobě stály dvě představy, které se odlišovaly především 

v rozdílném pohledu na soukromokapitalistický sektor. Obě se sice 

hlásily k socialismu a ekonomice se silným státním vlivem, ale zatímco 

první z nich, kterou prosazovali stoupenci nekomunistických 3 stran, 

plánovala vedle znárodněného sektoru rozvoj soukromého podnikaní, 

byla cílem druhého z těchto konceptů, jejž lze označit jako 

komunistický,4 úplná likvidace soukromého vlastnictví ve výrobě. 

V československém průmyslu se tento mocenský konflikt výrazně 

odrazil v tzv. boj i o konfiskáty, jehož podstata spočívala v zásadním 

sporu, zda takto zabavené střední a malé maj etkové podstaty nabídnout 

soukromému sektoru, nebo přičlenit k národním podnikům, které 

vznikaly v rámci tzv. první etapy znárodňování. 

O problematice konfiskace bylo již popsáno mnoho stran a záj em 

komunistů o změnu sociální struktury Československa již historici 

do značné míry dešifrovali. Cílem této práce, kterou lze označit 

za případovou studii,5 Je sledovat j ednotli vá jednání spj atá 

s konfiskačním a zejména následným přídělovým řízením. Na příkladu 

Českomoravské-Kolben-Daněk chci ukázat, jakými cestami se ubíraly 

osudy firem, u nichž bylo zahájeno řízení o konfiskaci, a to od prvních 

kontaktů s ČKD až po jejich přičlenění k mamutímu strojírenskému 

koncernu z Karlína či případně po přerušení vzáj emných styků. Zaj ímat 

mě bude také postoj zaměstnanců a iniciativa vedení těchto firem 

3 Tímto termínem mám na mysli zejména národní socialisty (ČSNS), lidovce (ČSL), slovenské demokraty (DS) 
a pravicové křídlo sociální demokracie (ČSD). 
4 Spolu s KSČ na jeho podporu vystupovali sjednocené odbory, levicoví sociální demokraté a slovenští 
komunisté. 
5 Případovou studií rozumím pracovní postup, ve kterém je zvolené téma zkoumáno na konkrétním příkladě, 
a svými závěry potvrzuje, vyvrací a komplementuje dosavadní stav bádání stanovené problematiky. 
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k procesu přídělového řízení. Mému zájmu neuniká ani otázka, jakých 

metod a postupů komunisté v rámci tzv. boj e o konfiskáty při 

omezování soukromého podnikání v průmyslu používali. 

I když působnost jednotlivých orgánů v procesu konfiskace 

a přídělového řízení byla dána dekretem, neznamenalo to, že jeho litera 

byla vždy beze zbytku naplněna. Jak tyto instituci ve skutečnosti 

vystupovaly a jaký (čí) zájem respektive nezájem projevovaly při 

přičleňování konfiskátů k znárodněnému sektoru na jedné straně 

a soukromému sektoru na straně druhé, bude patřit také do okruhu mých 

otázek. 

Pozornost Je pochopitelně také věnována problematice národních 

správ, které byly do průmyslových podniků zaváděny z důvodu 

zabezpečit plynulé pokračování ve výrobě. To se v prvé řadě týkalo 

maj etku dekretální legislativou vymezené kategorie státně 

nespolehlivých osob 6 a v těchto případech tak národní správy 

předcházely konfiskaci. I když se tato práce nechce primárně zabývat 

procesem znárodnění, bude nutné se ptát na roli zestátněného sektoru 

při omezování soukromého hospodaření a co znamenalo pro praktický 

ži vot nově vytvářených národních podniků připoj ení zkonfiskovaných 

firem. Uvedená problematika je tedy časově vymezena jednak vydáním 

dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb., který upravoval zavádění 

národních správ, a jednak únorovým převratem 1948, jenž SIce 

nevyřešil otázku průmyslových konfiskátů beze zbytku, ale nová vlna 

znárodňování znamenala výrazný zásah také do procesu přidělování 

konfiskovaného průmyslového maj etku. 

Již proto, že se jedná o "případovou studii", použil j sem ve své 

práci zejména metodu hospodářsko-indukti vní, která je zaměřena 

na poznání průběhu vlastního jednání o závody podléhající konfiskaci, 

jakožto i na postupy a problémy jednoho národního podniku a jím 

žádaných, popřípadě přičleněných firem. Aplikovaná metoda sondy tak 

6 Tím byli rozuměny jednak osoby německé nebo mad'arské národnosti a jednak osoby, které vyvíjely činnost 
směřující proti státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti, demokraticko - republikánské státní formě, 
bezpečnosti a obraně Československé republiky či které k takové činnosti podněcovaly. 
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přináší nové poznatky zej ména o konkrétních způsobech, kterými 

se provedení přídělu uskutečňovalo. 

Nastíněnému okruhu otázek odpovídá také členění práce. Po úvodní 

časti následuje jednak rozbor využité a využitelné literatury dotýkající 

se otázky konfiskace v těžkém stroj írenství a jednak přehled archivních 

pramenů vztahujících se k vymezené problematice. Poté se věnuji 

legislativním úpravám celého procesu omezování soukromého podnikání 

v průmyslové výrobě, přičemž důraz Je položen na odkrytí 

komunistického vlivu při vytváření jednotlivých právních norem. Další 

pasáž seznamuj e s organizační strukturou československého průmysl u 

a to zejména jeho znárodněné části. Pozornost je zaměřena na postavení 

a význam jednotlivých institucí v rámci konfiskace a následného 

jednání o příděl. Pátá kapitola popisuj e střet dvou hlavních konceptů, 

kterými tehdej ší politická reprezentace představovala své verze toho, 

jak má vypadat uspořádání československé společnosti po druhé světové 

válce. Jádrem celé práce je vlastní případová studie, která se věnuje 

Českomoravské-Kol ben-Daněk a jej ímu jednání o připoj ení jednotlivých 

firem, u nichž bylo zahájeno konfiskační řízení. Tato část ukazuje 

na konkrétním příkladě, kdo a jakým způsobem do konfiskace a jednání 

o příděl zasahoval a jakých podob mohl tento proces vlastně nabývat. 

Po závěru následuje abecední seznam použité literatury a pramenů 

a celou práci doplňují dokumentační přílohy. 
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2. Pojednání o pramenech a literatuře 

Základní zdroj poznání uvedené problematiky poskytuj í fondy 

uložené v Národním archivu a Státním oblastním archivu v Praze. Jejich 

doplnění umožňuje písemný materiál nacházející se v Archivu hlavního 

města Prahy, Všeodborovém archivu a Archivu pro dějiny průmyslu 

a techniky. 

Hlavní pramen ke studiu otázek spj atých s rolí národního podniku 

Českomoravská-Kolben-Daněk v procesu omezování soukromého 

podnikání prostřednictvím přidělování průmyslových konfiskátů 

představuje archi vní fond se stej noj menným názvem, který 

je deponován ve Státním oblastním archivu v Praze. Nejzávažnější 

informace obsahují kartony 149-160, v nichž jsou v různém rozsahu 

uloženy dokumenty týkaj ící se zabavených firem. Jedná se zej mé na 

o korespondenci meZI karlínským koncernem a Československými 

závody kovodělnými a strojírenskými ve věci jednotlivých konfiskátů, 

o něž se Českomoravská bud' měla na výzvu ČZKS ucházet, anebo 

o které projevila ČKD sama zájem a žádala ústřední správu o podporu. 

Dále se zde nacházej í výměry a vyhlášky, kterými byly do firem 

zaváděny národní správy, prováděna konfiskace či oznamován jejich 

příděl k ČKD. Na základě těchto písemností lze poznat vztahy mezi 

národními podniky a ústředními správami znárodněného průmyslu 

a rovněž míru jej ich angažovanosti v konfiskačním i přídělovém řízenÍ. 

V kartonech 33 až 36 j sou uloženy cestovní zprávy z navštívených 

konfiskátů, které nejenže popisují například stav strojního zařízení či 

atmosféru v závodech, ale také naznačují, jaký postoj vůči mm 

zauj ímala Českomoravská. Celkově tento archivní fond odkrývá, jak 

vypadal boj o konfiskáty v praktické rovině a zároveň poskytuje 

přehled o situaci, v níž se mohly některé firmy po druhé světové válce 

nacházet. 

Dokumenty vztahuj ící se k ústředním orgánům s půso bností na 

celém území státu jsou deponovány v Národním archivu v Praze. 

Důležitým pramenem pro detailní studium znárodněného strojírenství 
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J SOU SpiSy Československých závodů kovodělných a stroj írenských. 

Vyskytuj í se tu údaj e ke všem národním podnikům tohoto odvětví a to 

v souvislosti nejen s jejich zestátněním a organizací, ale také s jejich 

zájmem o konfiskované firmy. Množství dokumentů sleduje jednání 

vztahující se k otázce národních správ, konfiskace, následného přídělu 

i případného konfiskačního řízení. Korespondence s ministerstvem 

průmyslu, Osídlovacím úřadem a se strojírenskými národními podniky 

ukazuj e, jak ČZKS zestátněný sektor řídily a jakým způsobem 

postupovaly proti soukromému podnikání. Československé závody 

těžkého stroj írenství vznikly jako nástupce ČZKS až v roce 1950, ale 

jej ich fond obsahuj e i priora z o bdo bí před únorem 1948. Zej ména 

korespondence generálního ředitele ČZKS 1 ČZTS Ing. Františka 

Fabingera naznačuje, jaký vliv měla KSČ na tyto ústřední správy 

znárodněného průmyslu. S osobou Františka Fabingera je také spoj en 

spisek nacházející se ve Sbírce vzpomínek a rukopisů Archivu pro 

děj iny průmysl u a techniky, v němž generální ředitel ČZKS velmi 

kritickým způsobem hodnotí reálný stav těžkého stroj írenství na konci 

roku 1947. 

Dokumenty 

ke studovanému 

o přípravě 

tématu JSou 

právních 

obsaženy 

norem vztahuj ících se 

především v materiál u 

ministerstva průmyslu. 7 Jeho pozici v procesu omezování soukromého 

podnikání definují v prvé řadě směrnice, které vydávalo k provádění 

uvedených předpisů. K otázce "budování" znárodněného sektoru 

a přídělového řízení s konfiskáty j sou důležité příslušné vyhlášky 

a výměry ministerstva průmysl u, jimiž se národní podniky zřizovaly, 

respekti ve rozšiřovaly o přičleněné konfiskáty. Stej ně jako ve fondu 

Československé závody kovodělné a stroj írenské j sou zde uloženy 

návrhy na přidělení konfiskovaného majetku a návrhy opatření 

k zapoj ení konfiskátů do národních podniků. 

7 Zejména se jedná o dekret prezidenta republiky č. 5/1945 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních 
jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů 
a některých organisací a ústavů, dekret prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých 
průmyslových podniků, dekret prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku 
a Fondech národní obnovy a Statut národních podniků. 
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Osnovy dekretů o národní správě, znárodnění konfiskaci 

proj ednávala na svých schůzích vláda, jej ichž zápisy se nachází ve 

fondu Úřad předsednictva vlády - běžná spisovna. Kromě toho jsou zde 

uchovány zprávy příslušných ministrů o průběhu konfiskace a stavu 

přídělového řízení. Spolu s ministerstvem průmyslu je také tento fond 

bohatý na řadu memorand, rezolucí a stížností, které se týkají procesů 

znárodnění, konfiskace a sporných jednání o příděl. 

Fond národní obnovy byl pověřen obstaráváním úkolů spjatých 

s prozatímní správou konfiskovaného majetku. Jeho oběžníky 

a směrnice, uložené v archivním fondu téhož jména, proto umožňují 

učinit si představu o tom, jakým způsobem se zabavené firmy nejprve 

sepisovaly a poté vedly v evidenci FNO, než byly z důvody afilace 

vyj m uty z přídělového řízení. 

Podstatná část písemných pramenů týkajících se vlivu komunistů 

na omezování soukromého sektoru se nachází ve fondu 

Národohospodářské komise ÚV KSČ. Protože tento stranický orgán 

vytvářel hospodářskou politiku celé KSČ, lze tu narazit na velkou škálu 

ekonomických témat, před jej ichž vyřešením stálo poválečné 

Československo. Komunističtí národohospodáři se na svých schůzích 

zabývali organizací a řízením průmyslové výroby, přičemž plánovali, 

jak ovládnout zej mé na jej í znárodněný sektor. Na půdě této komi se byl 

také připraven postup, jak prostřednictvím znárodňovacího 

a konfiskačního dekretu omezit soukromé podnikání. Také odtud byly 

regionálním organizacím a spojencům KSČ vydávány instrukce, jak 

zabránit snahám soukromého sektoru o restituci. Vzhledem ke 

skutečnosti, že komunistům se podařilo prosadit na úkor ostatním 

politických stran Národní fronty svou variantu řady ekonomických 

opatření, má tento fond význam pro celkový hospodářský vývoj 

obnovené republiky. V roce 1949 vznikla namísto NHK ÚV KSČ 

Hospodářská rada, v jejímž fondu se lze dozvědět zejména informace 

o dokončení konfiskačního a pří dělového řízené po únorovém převratu 

1948. 

Základním pramenem k problematice zavádění národních správ Je 

fond Zemského národního výboru v Praze. Zejména jeho oběžníky 
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a korespondence s jednotlivými ministerstvy seznamuj í s konkrétními 

potížemi, které se při udělování i výkonu národních správo bj evovaly. 

Podstatné informace k otázce národních správ, ale také konfiskačního 

řízení, nabízí fond s názvem Zápisy ze schůzí rad, plén a předsednictva 

Ú středního národního výboru, jenž je uložen v Archivu hlavního města 

Prahy. Pravidelná hlášení referátu pro národní správu ukazuj í, jak 

národní výbory vykládaly literu dekretů o národních správách 

a konfiskaci před a po únorovém převratu. 

Téma národních správa konfiskace řeší také dokumenty pocházející 

z činnosti ÚRO, které jsou deponovány ve Všeodborovém archivu. 

Zejména v rámci Národohospodářské komise Ústřední rady odborů byla 

projednávána podpora jednotlivým závodním radám při jejich protestech 

proti zrušení národní správy či zastavení konfiskačního řízení. 

Z publikovaných pramenů byl využit při sestavování "biogramu" 

některých firem, jež přišly do kontaktu s ČKD, Compass Randel und 

Industrie z roku 1938. Nezbytným se také ukázalo studium 

prezidentských dekretů a zákonů vztahujících se k otázkám národní 

správy, znárodnění a konfiskace, které j sem nalezl ve Sbírkách zákonů 

a nařízení z příslušných let. Poznání rétoriky komunistické strany 

po druhé světové válce umožňuje "dostačujícím" způsobem dvanáctý 

svazek Spisů Klementa Gottwalda. Koncept hospodářské politiky 

národních socialistů pak ve svých pamětech nastiňuje jejich přední 

ekonom Jiří Rej da. 

Z dosud publikované literatury, která se věnuje poválečné situaci 

v Československu a přípravám na mocenský konflikt mezi KSČ a jej ími 

odpůrci, je třeba uvést především vybrané práce Karla Kaplana. 8 Jeho 

zájem spočívá v obecně politických souvislostech, jež vyústily 

v únorový převrat 1948, přičemž se zaměřuj e zej ména na taktický 

postup KSČ k získání mocenského monopolu. K politice komunistické 

strany, stejně jako k vnitřním i vnějším faktorům, které zápas o moc 

v obnovené republice vymezovaly, se vyj ádřil na konci sedmdesátých 

8 KAPLAN, Karel: Nekrvavá revoluce, Praha 1993; týž: Pět kapitolo únoru, Brno 1997; týž: Pravda 
o Československu 1945-1948, Praha 1990. 
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let minulého století také Vilém Prečan a to ve své úvaze v rámci 

semináře Únor očima vítězů a poražených o třicet let později. 9 

Význam Československé strany národně socialistické v prvních 

třech poválečných letech rozebírá Jiří Kocian, který se přitom dotkl 

rovněž problematiky konfiskátů. lo Spíše než konkrétních kroků 

na podporu soukromého podnikání, zejména v souvislosti s činností 

"národně socialistického" ministerstva spravedlnosti, si více všímal 

obecné linie politiky této strany a oficiálních projevů jejích 

představitelů. 

Postavení Československé sociální demokracie po druhé světové 

válce se věnovala Pavla Vošahlíková. 11 Jej í záj em se soustředil na zápas 

uvnitř sociální demokracie o další směřování strany a na snahy části 

stranického vedení být " třetí silou" v konfrontaci mezI 

komunisty a jejich odpůrci. Koncepci hospodářské politiky sociálních 

demokratů pak sleduje Stanislav Šaroch 12 , když podává spíše 

schematický přehled o postupném VýVOJI sociálně demokratického 

pro gramu dalšího ekonomického vývoj e obnovené republiky. 

Stavem československé společnosti po roce 1945 se zabývá v prvé 

řadě Lenka Kalinová. 13 Jednak vymezuj e charakter poválečné sociální 

politiky a jednak popisuj e počátky socialistického experimentu 

o přestavbu celé společnosti a to od představ zahraničního i domácího 

odboje, přes konkrétní projevy těchto reforem v demografickém vývoji, 

stavu zaměstnanosti, změnách v systému pojištění, zdravotnictví 

i školství až po nástin společenských nálad letech 1945-1948. Státním 

zásahům do sociální struktury v českých zemích se věnovali rovněž 

Drahomír Jančík a Eduard Kubů,14 když se pokusili srovnat nacistický 

9 PREČAN, Vilém: Politika a taktika KSČ v letech 1945-1948, in: Únor 1948 očima vítězů a poražených o třicet 
let později, Koln 1979, s. 49--66. 
10 KOCIAN, Jiří: Československá strana národně socialistická v letech 1945-1948, Brno 2002. 
11 VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla: Československá sociální demokracie a Národní fronta, Praha 1985. 
12 ŠAROCH, Stanislav: Názory na hospodářskou politiku v Československé straně sociálně demokratické 
v letech 1945-1948, in: Acta Oeconomica Pragensia, roč. 4, č. 3, Praha 1996, s. 37--66. 
13 KALINOVÁ, Lenka: Sociální situace a sociální politika v Československu v letech 1945-1948. in: Acta 
Oeconomica Pragensia, roč. 4, č. 3, Praha 1996, 79-103 a táž: Východisko, očekávání a realita poválečné doby, 
K dějinám české společnosti v letech 1945-1948, Praha 2004. 
14 JANČÍK, Drahomír - KUBŮ, Eduard: Malé zamyšlení nad sociálním inženýrstvim (Dva projekty změny 
sociální struktury nastolené v českých zemích ve čtvrtém a pátém decenniu 20. století), in: Čechurová, Jana -
Štaif, Jiří (ed.): K novověkým sociálním dějinám českých zemí, sv. VI., Sociální dějiny dnes, Praha 2004. 
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a komunistický "projekt" o proměnu společnosti. Všimli si přitom také 

zápasu o konfi skáty, který definovali jako startovní čáru boj e KS Č proti 

kapitalistické formě vlastnictví. 

V ětšina ti tul ů zaměřená na hospodářský vývoj Československa 

po druhé světové válce vznikla v o bdo bí předli stopadovém a jevíce 

či méně poplatná tehdej ší vládnoucí ideologii . Jmenovat lze al espoň 

práce Václava Průchy,15 které si udržují odstup od "propagandistického" 

výkladu a přinášejí cenné statistické údaje, i když jejich interpretace je 

metodolo gicky ov li vněna "třídním pří stupem" tehdej ší hi storio grafie. 

Z literatury po roce 1989 16 je třeba uvést opět dílo Václava Průchy, 

z jehož pera pochází úvod o hospodářskému vývoji Československa 

ke kolektivnímu dílu Studie o technice v českých zemí 1945-1992. 17 

Systémovou transformací československé ekonomiky v poválečném 

období se zabývá Zdislav ŠUIC,18 který se při charakteristice 

mechanismu fungování a řízení soustavy národního hospodářství dotýká 

také podoby znárodněného průmyslu. Pro srovnání československého 

ekonomického vývoj e s ostatními státy sovětského bloku je přínosné 

zej ména dílo The economic history of eastern Europe 1919-1975, které 

vyšlo pod redakcí d voj ice M. c. Kaser a E. A. Radice v roce 1986 

v Oxfordu. 19 Všechny uvedené tituly se však při 

československého hospodářství po roce 1945 zabývaj í 

znárodňováním a procesu konfiskace si téměř nevšímají. 

popisu 

spíše 

Podobná je situace také v případě literatury, která se věnuje otázce 

znárodňování primárně. Faktograficky cenná je zej mé na práce Václava 

Lhoty 20 a to dokonce pro problematiku boj ů o konfiskáty. 

15 PRŮCHA, Václav: Hospodářské dějiny Československa v 19. a 20. století, Praha 1974. 
16 I v polistopadovém období se však vyskytla řada děl, která jsou spíše obžalobou a více než snahou 
po objektivním poznání historického vývoje se vyznačují negativistickým přístupem. Na mysli mám zejména 
práci Karla Půlpána Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990, která vyšla v roce 
1993 v Praze. 
17 PRŮCHA, Václav: Hospodářský vývoj v letech 1945-1992, in: Folta, Jaroslava kol.: Studie o technice 
v českých zemích 1945-1992, 1. část, Praha 2003. V této souvislosti musím také zmínit druhý díl 
Hospodářských dějin Československa 1918-1992, jenž je zaměřen na období po roce 1945 a který se připravuje 
pod vedením Václava Průchy k vydání. 
18 ŠULC, Zdislav: Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) 1945-1995, Brno 
1998. 
19 KASER, M.C. - RADICE, E.A. (ed.): The economic history of eastern Europe 1919-1975, vol. 2, Interwar 
policy, the war and the reconstruction, Oxford 1986. 
20 LHOTA, Václav: Znárodnění v Československu, Praha 1981. 
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Metodologicky ovšem vychází z komunistické ideologie, kterou vydává 

za objektivně pravdivý princip a jež je tedy pro hodnocení celého 

procesu určující. Toto dílo zcela jasně ukazuje na skutečnost, že 

konfiskace byla v poj etí komunistů především komplementací 

znárodňovacího dekretu. Studiem archivních pramenů autor přináší 

mnohé detailní údaj e o průběhu o bou procesů, čímž svou práci odlišuj e 

od všech předchozích, spíše "apologetických" studií. V tomto směru 

představuj e rovněž výj imku práce již zmíněného Karla Kaplana 

Znárodnění a socialismus,21 ve které se však jeho zájem soustředí 

na postoj jednotlivých politických subjektů k procesu znárodnění 

a otázku konfiskace ponechává stranou. V historiografii po roce 1989 

se problematiky znárodňování dotýká především Anna Beinhauerová 

a Karel Sommer. V centru jej ich pozornosti stoj í národní podniky, 

respekti ve způsoby, jimiž byl znárodněný průmysl vystavován politicky 

motivovaným tlakům, přičemž zároveň sledují dopad tohoto vměšování 

hd o I" b 22 na c o prumys ove vyro y. 

Velkému záj mu se v polistopadovém období těší problematika 

omezování soukromého hospodaření. Většinou se však týká 

živnostenského podnikání a otázka průmyslových konfiskátů zůstává 

opomíj ena. Spíše než studii zabývaj ící se zákonitostmi celého procesu 

a jeho dopadem na československou společnost představuj e práce Pavla 

Dufka ekonomickou komparaci mezi vývoj em v ČSR a východním 

Německu. 23 Jeden ze způsobů postupu komunistické strany proti 

soukromému sektoru sleduje Zdeněk Jirásek ve svém článku, v němž 

roze bírá činnost troj členné komise zřízené při KS Č pro potlačení 

soukromého podnikání. 24 

Detailní a objektivní studium tzv. boje o konfiskáty je však teprve 

v počátcích. Poprvé se mu systematicky věnoval Karel Růžička,25 který 

21 KAPLAN, Karel: Znárodnění a socialismus, Praha 1968. 
22 BEINHAUEROV Á, Anna - SOMMER, Karel: Mocenské pozice ve znárodněném průmyslu (1945-1948), 
in: Jech, Karel: Stránkami soudobých dějin, Sborník k 65. narozeninám Karla Kaplana, Praha 1993, s. 61-75 
a BEINHAUEROV Á, Anna: Znárodněný průmysl v Československu jinýma očima, in: Slezský sborník, č. 3, 
Opava 1993, s. 81-88. 
23 DUFEK, Pavel: K potlačování soukromého podnikání v Československu a východním Německu, Praha 2005. 
24 JIRÁSEK, Zdeněk: K likvidaci soukromého podnikání v Československu, in: Jech, Karel: Stránkami 
soudobých dějin, Sborník k 65. narozeninám Karla Kaplana, Praha 1993, s. 142-148. 
25 RŮŽIČKA, Karel: ROH v boji o rozšíření moci dělnické třídy 1945-1948, Praha 1963. 
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ovšem uvedený spor o konfiskáty hodnotil jednostranně ve prospěch 

kom unistické strany. 26 Jeho význam tak spočívá v jasném vymezení 

tématu jako střetu komunistických a nekomunistických sil o budoucí 

podobu československé ekonomiky. To, co bylo výše napsáno o díle 

V áclava Lhoty, lze tvrdit také v případě práce Růženy Hlušičkové. 27 

Rovněž tato autorka snáší bohatý archivní materiál s řadou 

fakto grafických poznatků, ovšem ve své interpretaci Je ovli vněna 

komunistickým 

vnímá proces 

konceptem 

konfiskace 

" třídního boj e". Vedle 

jako součást postupné 

toho však 

centralizace 

a koncentrace československého průmyslu. Z nověj ších titulů se 

problematiky bojů o konfiskáty týká zejména studie Eduarda Kubů 

a Jana Kuklíka ml. a to v kontextu s poválečnými restitucemi 

arizovaného maj etku. 28 Kolekti vní dílo Nové o sídlení pohraničí 

českých zemí po druhé světové válce 29 si pak otázky konfiskace všímá 

z pohledu Osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy. 

Pozornost je třeba věnovat také literatuře, která se dotýká otázek 

spíše dílčích. Organizaci československého průmyslu s důrazem 

na zestátněný sektor popsal nej důkladněj i Josef Maršál,30 zatímco 

úpravy hospodářského práva po roce 1945 sledovala Petra Skřejpková. 31 

Pro blematice dekretů prezidenta republiky se věnoval zej ména Jan 

Kuklík mladší 32 a s vývojem Českomoravské-Kolben-Daněk pak v prvé 

řadě seznamuje společná práce Josefa Petráně a Viléma Fuchse. 

26 Podobný charakter má také studie Ondřeje Felcmana: Dělnická třída v zápase za rozšíření společenského 
vlastnictví v období před únorem 1948, in: Dějiny socialistického Československa, Studie a materiály 1, Praha 
1978, s. 41-82. 
27 HLUŠIČKOVÁ, Růžena: Boj o průmyslové konfiskáty v Československu v letech 1945-1948, Praha 1983. 
28 KUBŮ, Eduard - KUKLÍK, Jan ml.: Ungewollte Restitution, in: Raub und Restitution, Frankfurt nad 
Mohanem 2003. Autoři přitom soustředí pozornost na průběh tzv. varnsdorfské stávky. Je proto třeba 
připomenout i starší práci Růženy Hlušičkové a Jaroslava Vrbaty Varnsdorfská stávka, in: Sborník k dějinám 
19. a 20. století, č. 3, Praha 1976, s. 101-255. 
29 ČAPKA, František - SLEZÁK, Lubomír - VACULÍK, Jaroslav: Nové osídlení pohraničí českých zemí po 
druhé světové válce, Brno 2005. 
30 MARŠÁL, Josef: vývoj organizace a řízení československého průmyslu od druhé světové války 
do federativního uspořádání ČSSR, in: Sborník archivních prací 31, Praha 1981, s. 477-530. 
31 SKŘEJPKOV Á, Petra: vývoj československého obchodního práva po roce 1945, in: Příspěvky k vývoji 
právního řádu v Československu 1945-1990, Praha 2002, s. 245-261. 
32 KUKLÍK, Jan ml.: Mýty a realita tzv. "Benešových dekretů": Dekrety prezidenta republiky 1940-1945, Praha 
2002. 
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3. Legislativní úprava konfiskačního a 

znárodňovacího procesu a její souvislosti s postupem 

vůči soukromému podnikání 

Hospodářská obnova republiky a zvládnutí problémů v průmyslové 

výrobě byly v době po druhé světové válce spOjeny s celkovou 

rekonstrukcí společnosti, přičemž konfiskace a znárodňování 

představovaly součást řešení, jak tohoto cíle dosáhnout. Záhy se stalo 

zřej mým, že nepůj de jen o dílčí úpravy, ale o úplnou přeměnu 

společenské struktury a ekonomického systému. 

V počátečním období, jež trvalo přibližně do začátku léta r. 1945, 

byla pozornost soustředěna na zajištění majetku Němců, Maďarů, 

zrádců a kolaborantů. 33 Jeho následná konfiskace měla mít ráz aktu 

spravedlnosti v záj mu republiky /4 znamenala zdůraznění národní 

jednoty a obnovení demokracie. Od června roku 1945 se za 

bezprostřední úkol považovalo znárodnění hlavních výrobních 

prostředků,35 které reprezentoval velký a klíčový průmysl. Směřovalo 

zejména proti velkokapitálu a vládou bylo prezentováno jako nutný 

předpoklad pro rychlou ekonomickou obnovu země a rovněž jako 

důsledek s po 1 u viny za roz bi tí Česko slovenska. 36 

Zrněny v hospodářské oblasti byly vysvětlovány nutnou 

společenskou přestavbou: "Dnešní doba se vyznačuje dvěma hlavními 

skutečnostmi. První spočívá v tom, že jsme po osvobození republiky 

zbavily rozhodujícího politického a hospodářského vlivu onu kliku, 

která v předmnichovské republice udávala tón a která republiku vedla 

k Mnichovu a k 15. březnu 1939. cd7 Takovým projevům musela 

33 Komunisté se zejména snažili rozptýlit obavy ze socialistické revoluce. 
KASER, M.C. - RADICE, E.A. (ed.): The economic history of eastern Europe 1919-1975, vol. 2, Interwar 
policy, the war and the reconstruction, Oxford 1986, str. 597. 
34 LHOTA, Václav: Znárodnění v Československu, Praha 1981, str. 37. 
35 Pod heslem demokratizace politického života. 
MARŠÁL, Josef: vývoj organizace a řízení československého průmyslu od druhé světové války 
do federativního uspořádání ČSSR, in: Sborník archivních prací 31, Praha 1981, str. 477. 
36 KUBŮ, Eduard - KUKLÍK, Jan ml.: Ungewollte Restitution, in: Raub und Restitution, Frankfurt nad 
Mohanem 2003, str. 192. 
37 GOTTWALD, Klement: Spisy XII, Praha 1955, str. 284. 
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československá společnost, traumatizovaná vzpomínkami na velkou 

hospodářskou krizi a událostmi následujícími po září 1938, ráda 

naslouchat. Představitelé těchto hospodářských kruhů měly být 

odstraněni, neboť" ... Naše dělnictvo, úřednictvo a technická inteligence 

chtějí mít záruky, že z jejich práce nebudou týt cizáci, zrádci 

a nepřátelé národa, že hospodářské moci nebude opět zneužito 

k úkladům proti národu a republice. ,,38 Dalším pilířem tehdej ší politiky 

byla prezentovaná snaha o povznesení širokých vrstev obyvatelstva 

a vytvoření "nové" společnosti s malými sociálními rozdíly mezi jej ími 

j ednotli vými vrstvami. 

Znárodnění velkého průmyslu a konfiskace majetku Němců, 

Maďarů, zrádců a kolaborantů měly představovat jednak trest pro 

všechny, kteří přivodili zánik republiky a jednak prevenci proti 

podobným zážitkům, s nimiž se československá společnost musela 

vypořádat po Mnichovu a následně v rozpoutané válce. V případě KSČ 

a odborů však byly oba procesy projevem snahy zbavit vlivu co nejvíce 

představitelů soukromokapitalistických vrstev a přivést k moci 

"pracující třídu". Ze hry tak měla být vyřazena velká i střední 

buržoazie, zatímco se stoupenci "demokratické maloburžoazie" 

se navázala až do dalšího mocenského střetu spolupráce. 

I když se znárodňování setkávalo s širokou veřejnou podporou, 

existovaly názorové rozdíly na jeho hloubku a charakter. 39 Radikální 

posun ve smýšlení československé společnosti směrem doleva umožnil 

komunistům provést znárodnění ve větším rozsahu, než při přípravě 

Košického vládního programu samI předpokládali. "Situace se do té 

míry změnila, že dnes můžeme žádati v programu hospodářské politiky 

... zestátnění veškerého klíčového o I" 40 prumys u. KSČ se podařilo 

za pomoci Ústřední rady odborů prosadit svou představu příslušných 

dekretů, což v prvé řadě znamenalo, že znárodnění bylo provedeno 

formou zestátnění a jeho hlavním "produktem" se staly národní podniky 

38 Tamtéž, str. 175. 
39 Nejsilnější byly zejména snahy oddělit od znárodněného průmyslu velkodistribuci, velkoobchod a stavební 
podniky. Také zahraniční investoři usilovali o vyjmutí svého majetku z opatření, která zaváděl dekret prezidenta 
republiky 100/1945 Sb .. Na druhou stranu měli především komunisté zájem na tom, aby se okruh znárodnění 
nevztahoval výlučně na závody výrobního charakteru. 
40 Národní archiv (dále jen NA), fond NHK ÚV KSČ, sv. 1, arch. j. 5, dokument ze 4. července 1945. 
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jako samostatné právnické subjekty, které své zisky odváděly státU. 41 

Komunisté byli až překvapeni lehkostí svého postupu a věděli, 

že " ... nebude to vždy takové, abychom mohli při takovém klidu prosadit 

t k lk r v· ,,42 a ve e vecl. 

Také proti prInCIpU konfiskace nikdo neprotestoval. Zásadní 

neshody však panovaly v otázce, jak s takto zabaveným maj etkem 

naložit. Pozornost se v tomto střetu, nazývaném boj o konfiskáty, 

soustředila na střední a malé firmy. Zatímco komunisté se svými 

spoj enci prosazovali připoj ení průmyslových konfiskátů k národním 

podnikům, snažili se jejich odpůrci rozšířit prostřednictvím těchto 

závodů soukromý sektor. Celý boj o konfiskáty byl lemován různými 

hesly, kterými se jednotlivé strany vzáj emně napadaly, a které 

nemusely být vždy vzdáleny pravdě. Například národní socialisté 

o bviňovali vedoucí pracovníky znárodněného průmysl u, že připoj ením 

konfiskátů se chtěj í zbavit nevítané konkurence. Na druhé straně 

protestovali komunisté proti tomu, aby byly přidělovány soukromým 

zájemcům ty menší závody, které představovaly součást dřívějších 

koncernů, nyní již národních podniků. Mohla by tak prý být ohrožena 

výro ba mateřského závodu. 43 

Prvním poválečným opatřením v hospodářské oblasti se stalo 

zavádění národních správ do nepřátelského majetku. Právní normu, 

která jej ich do sazování upravovala, představoval dekret prezidenta 

republiky Č. 5 z 19. května 1945 . Ještě před tímto datem se však 

můžeme setkat s výzvami na zavádění prozatímních národních správ,44 

které také po osvobození bývaly vyslyšeny. Dekret pak na některých 

41 Někteří národohospodáři však kritizovali, že dekret jasněji nevysvětloval vztah mezi znárodněným průmyslem 
a národním podnikem. Bylo pouze stanoveno, že československý stát nabýval vlastnictví jednak márodněných 
závodů a jednak patřily do jeho majetku též národní podniky, ač měly postavení samostatných právnických osob. 
Pouze paragraf 27 příslušného dekretu uváděl, že do vytvoření národního podniku je dosavadní vlastník 
či národní správce znárodněné fIrmy povinen plnit úkoly řádného hospodáře. Někteří členové NHK ÚV KSČ 
v čele s Františkem Fabingerem se proto pokoušeli neúspěšně navrhnout, aby dekret byl rozšířen o další 
odstavec, který by stanovil, že stát nabývá márodněnou fIrmu do vlastnictví pouze přechodně a po vytvoření 
národního podnikuje nucen předat jí do jeho vlastnictví. 
NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 4, arch. j. 42, Zápis o poradě subkomise NHK, bez data. 
42 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 1, arch. j. 6, projev Klementa Gottwalda z 16. října 1945. 
43 o v v 

RUZICKA, Karel: o. c. , str. 141 a 145. 
44 Např. ve smyslu ustanovení Košického vládního programu byly do vedení podniků dosazovány zatímní 
národní správy, kterými měly být vedeny na přechodnou dobu, tj. do ustavení řádné národní správy. 
LHOTA, Václav: o. c. ,str. 54n. 
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místech již formálně potvrzoval daný stav. Zavedením národní správy 

se majetek dostával do rukou státu, a přestože měla mít jen přechodný 

charakter, byl tak vytvořen předstupeň pro další expanzi zestátněného 

průmysl u. 45 

Podle dekretu č. 5/1945 Sb. se národní správa zaváděla do všech 

podniků, kde to vyžadoval plynulý chod výroby. Šlo zejména 

o opuštěný majetek, nebo takový, který byl v držbě, nájmu nebo pachtu 

státně nespolehlivých osob - Němců, Mad'arů, zrádců a kolaborantů. 46 

Národní správu zaváděl do malých průmyslových podniků (méně než 

20 zaměstnanců) místní národní výbor, do středních (21-300 

zaměstnanců) okresní národní výbor, do velkých (nad 300 zaměstnanců) 

zemský národní výbor a pokud se jednalo o majetek celostátního 

významu, ustavovalo národní správu resortně příslušné ministerstvo. 47 

Souhlas s jejím vyhlášením musela navíc vyslovit závodní rada. Při 

zavádění národních správ však často panoval chaos. Stávalo 

se například, že do jednoho podniku bylo jmenováno více národních 

správců současně. 48 výj imku nepředstavovaly zřej mě ani případy, kdy 

docházelo k porušování příslušného dekretu ze strany nadřízených míst 

ať už úmyslnému nebo neúmyslnému. Zejména ministerstvo průmyslu 

a vláda mnohdy zasahovaly i tam, kde byl příslušný zemský nebo 

okresní národní výbor, což tyto orgány výkonné mOCI veřej ně 

kri tizovaly a nes ly jen s neli bo stí. 49 

Vhodným národním správcem měla být ustavena pouze státně 

spolehlivá osoba s odbornými znalostmi, čímž byl rozuměn zejména 

45 Systém národních správ neznamenal však ještě defmitivní vyvlastnění, majetek tedy nebyl vlastníkovi 
odejmut. 
LHOTA, Václav: o. c. , str. 68, RŮŽIČKA, Karel: ROH v boji o rozšíření moci dělnické třídy (1945-1948), 
Praha 1963, str. 47 a SKŘEJPKOVÁ, Petra: Vývoj československého obchodního práva po roce 1945, in: 
Příspěvky k vývoji právního řádu v Československu 1945-1990, Praha 2002, str. 247. 
46 Dekret rušil platnost majetkových převodů z doby po 29.září 1938, pokud nim došlo pod nátlakem nebo 
z perzekuce. Tento majetek pak přešel pod národní správu. Ta se vztahovala i na majetek, který byl po 
23. květnu 1945 ve vlastnictví Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů. 
47 Je důležité poznamenat, že nejvíce národních správ zavedly MNV, následovaly ONV, ZNV a nakonec 
ministerstvo průmyslu. Podle počtu zaměstnanců bylo pořadí zcela logicky opačné. Zajímavé bude srovnat tyto 
údaje s ČKD. 
48 NA, fond ZNV, kart. 163, dokument z 9. července 1945. 
49 NA, fond ZNV, kart. 163, dokument z 19. června 1945. 
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schopný zaměstnanec dotyčného závodu. 5o Pokud se nej ednalo o podnik, 

který vlastník pozbyl v době války důsledkem perzekuce, měl maj etek 

zůstat pod národní správou až do další zákonodárné úpravy. 51 Primárním 

úkolem národního správce bylo dbát o to, aby spravovaný podnik 

hospodařil co nej výno sněj i. Na rozdíl od soukromého vlastníka však 

bylo nepřípustné provozovat svěřený závod pro vlastní užitek. 52 

Citovaný dekret také ukládal orgánům příslušným k zavedení národní 

správy, aby neváhaly s jejím zrušením, jakmile pominou důvody, pro 

které byla zavedena. Jestliže se jednalo o průmyslové závody 

podléhaj ící znárodnění, měla být národní správa odvolána 

až s vytvořením národních podniků. Konfiskovaný maj etek zůstával pod 

národní správou do té doby, než byl Fondem národní obnovy (viz níže) 

odevzdám oprávněným přídělcům. 53 

Záhy po osvobození přišel na řadu také požadavek znárodnění 

veškerého velkého a klíčového průmyslu. Při projednávání příslušného 

dekretu komunisté "nasadili do boje" dělnictvo, jejichž značnou část 

díky odborům ovlivňovali, a využili jej ako nástroj e k prosazení své 

představy této právní normy. 54 Ústřední státní orgány55 byly zasypány 

rezolucemi (zejména z průmyslových závodů), které požadovaly 

urychlené znárodnění klíčových a velkých podniků. Za stej ným účelem 

byly odbory pořádány stávky a "lidové manifestace". 56 Nakonec se vláda 

na osnově tohoto dekretu dohodla v polovině října 1945 a proces byl 

v podstatě završen dne 24. října téhož roku, kdy jí podepsal Edvard 

Beneš jako dekret prezidenta republiky č. 100/1945 Sb. 57 Jeho 

vyhlášením se zestátněním znárodňovaly mimo jiné i podniky průmyslu 

50 V této souvislosti je třeba upozornit na sjezd národních správců, který se konal ve dnech 17. a 18. srpna 1945 
v Praze. 
BIELlKOV Á, Jarmila a kol.: Dějiny Komunistické strany Československa v datech, Praha 1984. 
51 V opačném případě se měl závod vrátit. 
52 Vyhláška Osidlovacího úřadu z 29. ledna 1947, kterou se vydávaly směrnice pro národní správce. 
53 NA, fond Ministerstvo průmyslu (dále jen MP), kart. 526, "Zrušení národních správ", bez data. 
54 Mezi KSČ a odbory se široce rozvíjela vzájemná spolupráce, která se odrážela ve společném postupu proti 
soukromému podnikání. 
55 Například Kancelář prezidenta republiky, Úřad předsednictva vlády, ministerstvo průmyslu, ale také Ústřední 
svaz československého průmyslu. 
LHOTA, Václav: o. c. ,str. 83. 
56 Odborové složky a závodní rady tak sehrály jednu z nejdůležitějších rolí v období před únorovými událostmi 
1948. 
LHOTA, Václav: o. c. , str. 83 a 122. 
57 LHOTA, Václav: o. C., str. 150. 
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kovodělného a elektrotechnického s více než pěti sty zaměstnanci podle 

průměru stavů ke dnům 1. ledna 1942-1944. 58 

Zmíněný dekret se však neomezoval "pouze" na právní úpravu 

samotného aktu nacionalizace velkého a klíčového průmyslu, ale navíc 

se také zabýval otázkou, jak bude tento sektor organizován. Součást 

dekretu proto tvořila i ustanovení o zřízení celo státních ústředních 

orgánů k jednotnému vedení a podnikatelskému obstarávání společných 

záležitostí znárodněného průmyslu. 59 Vyhlašována byla rovněž idea 

zřízení národních podniků 60 a to z maj etkových podstat 

nacionalizovaných firem a z dosavadních státních závodů 

ve znárodněných odvětvích. Jejich vlastníkem se stával stát, avšak 

postavení těchto nových podniků odpovídalo samostatným právnickým 

oso bám, za jej ichž závazky stát neručil. 61 

Dne 24. října 1945 podepsal Edvard Beneš také dekret s pořadovým 

číslem 104, který se týkal podnikových a závodních rad. Rovněž 

v tomto případě došlo meZI vládními stranami ke třenicím a znovu 

nezanedbatelnou úlohu sehrály odbory, které představovaly dokonce 

jednoho z tvůrců osnovy dekretu. 62 Podstata sporů spočívala 

ve vymezení rozsahu účasti závodních rad na správě podniku. Přes 

odpor tehdej ších pravicových stran se KS Č a ÚRO podařilo prosadit 

požadavek, aby byla závodním radám ponechána kompetence dohlížet na 

opatření prováděná správou závodu. 63 Té sice náleželo vlastní vedení, 

ale závodní zastupitelstvo mělo usilovat o to, aby podnik byl řízen 

k obecnému hospodářskému prospěchu a zároveň bylo upuštěno 

od takových opatření, která by tomuto cíli škodila. Tím získaly závodní 

58Zároveň byly znárodněny závody náležící témuž vlastníku a veškeré pomocné závody, které vytvářely se 
znárodněným podnikem nerozlučný hospodářský celek. Všem majitelům, kromě Německé říše, Němců, Maďarů 
a kolaborantů, náležela přiměřená náhrada, která byla ale nakonec vyplacena pouze v případě zahraničních 
majitelů. 

KASER, M.C. - RADICE, E.A. (ed.): o. c. , str. 602. 
59 V dekretu se jednalo zatím pouze o předpoklad. 
60 Tuto pravomoc získal ministr průmyslu. 
61 Stát však od národních podniků vybíral kromě daní, též jejich zisk. Tímto opatřením měla být vyrovnávána 
finanční situace mezi dobře prosperujícími a ostatními národními podniky. Bylo odhadováno, že znárodnění se 
bude vztahovat na 60-70% průmyslových podniků v Československu. 
62 Spolu s ministerstvem ochrany práce. 
LHOTA, Václav: o. c. , str. 15l. 
63 Kterou získaly v revolučních dnech roku 1945. 
LHOTA, Václav: o. c. , str. 154. 
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rady prostředky ovlivňovat nejen sociální, ale i ekonomický vývoj 

podniku a to oproti minulosti znamenalo velkou změnu. 64 Dále 

obsahoval dekret o závodních radách předpoklad, že v každém závodě, 

který pravidelně zaměstnává alespoň dvacet zaměstnanců, bude zřízena 

závodní rada. Důležitým bylo také ustanovení, podle kterého kandidátní 

listinu pro volby do závodní rady navrhovala jednotná odborová 

organIzace. 

Mimořádnou důležitost pro československé hospodářství měl dekret 

prezidenta republiky Č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátel ského 

maj etku a Fondech národní obnovy ze dne 25. října 1945, jenž znamenal 

další výrazný zásah do podoby tehdej ších vlastnických vztahů. 65 Tato 

právní norma rozlišovala v podstatě dvě kategorie konfiskovaného 

majetku - jednak průmyslové konfiskáty, na něž se můj zájem zaměřuje, 

a jednak ostatní konfiskovaný maj etek, který měl sloužit Osidlovacím 

účelům. 66 

Na základě dekretu byl ve prospěch Československé republiky 

zabaven bez náhrady veškerý maj etek Němců, Maďarů, zrádců 

a kolaborantů. 67 Velká část podniků pod národní správu tak podlehla 

64 Na základě dále uvedeného dekretu Č. 108/1945 Sb. mohly dokonce závodní rady ve spolupráci s národní 
správou navrhnout, aby byla určitá majetková podstata konfiskována celá, i když podle soudního rozhodnutí 
podléhala konfiskaci například pouze zjedné třetiny. 
NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 6, arch. j. 47, dokument z 20. února 1946. 
65 Ještě v srpnu 1945 navrhovalo MP rozšířit výčet osob, jejichž majetek podléhal konfiskaci o tuto kategorii: 
"osoby, které po roce 1918 nadržovaly němectví a maďarstvL" Jelikož nemohlo jít o podniky ani Němců ani 
zrádců a kolaborantů, které znění příslušného dekretu již postihovalo, jednalo se pravděpodobně o majetek 
židovský a zahraniční. Proti něčemu takovému však vystoupilo ministerstvo vnitra, neboť " ... chce-li 
ministerstvo průmyslu v dekretu o znárodnění sáhnouti i na zahraniční kapitál, dá se to ještě odůvodniti novou 
sociální a hospodářskou orientací našeho státu. Nelze však v policejní normě, jakou dekret o konfiskaci je, 
konfiskovat jako nepřátelský majetek podniky našich dnešních spojenců. " I když komunisté nebyli nijak proti 
myšlence posilovat státní vliv na průmyslové závody, velmi dobře si uvědomovali (narozdíl 
od "sociálnědemokratického" ministerstva průmyslu), že nelze v prvních měsících po válce takovýmto 
způsobem zasáhnout proti spojeneckému zahraničnímu kapitálu. 
NA, fond MP, kart. 325, dokument z 23. srpna 1945. 
66 V tomto bodě je třeba upozornit na nejnovější práci věnující se poválečnému osídlování pohraničí: 
ČAPKA, František - SLEZÁK, Lubomír - V ACULÍK, Jaroslav: Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé 
světové válce, Brno 2005. 
67 Osoby německé nebo maďarské národnosti, které prokázaly, že zůstaly věrny Československé republice, měly 
být podle dekretu z procesu konfiskace vyjmuty. Břemeno důkazů však leželo na nich (srovnej Směrnice 

ministerstva vnitra z 31. března 1947). Vláda mohla v jednotlivých případech povolit výjimku z konfiskace a to 
jednak ve prospěch osob, kterým se zachovávalo československé státní občanství a jednak jako opatření 

odůvodněné sociálními hledisky. 
NA, fond Hospodářská rada ÚV KSČ, sv. 34. arch. j. 266, dokument bez data. 
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konfiskaci jménem státu. 68 "Škody a utrpení, které způsobily 

nepřátelské státy, nacistický a fašistický režim ... jsou nezměrné. 

Spravedlivé odplatě nemohou ujíti a povinnost k náhradě mají 

především všichni Němci a Maďaři, kteří ... na sebe vzali zodpovědnost 

za všechny zločiny . ... Obdobně je tomu i u příslušníků vlastního národa . 

... K částečné náhradě velikých škod a odčinění bezpráví konfiskuje 

tudíž navržený dekret pro Československou republiku ... zásadně 

bez náhrady všechen v úvahu přicházející majetek. ,,69 Konfiskace byla 

SIce prezentována jako součást tzv. národní revoluce, kdy rozhodující 

moc přecházela z národa německého na národ český, komunisté jí však 

využili k omezení oné sféry soukromého podnikání, na níž 

se nevztahovala opatření znárodňovacího dekretu. 

O tom, byly-li splněny podmínky pro konfiskaci podle tohoto 

dekretu, měl rozhodnout příslušný okresní národní výbor. 70 Do řízení 

však mohl vstoupit také zemský národní výbor, jenž fungoval rovněž 

jako odvolací instance. K zajištění úkolů souvisejících se správou 

konfiskovaného maj etku zřídila vláda při Osidlovacím úřadě Fond 

národní obnovy. Do jeho rukou tak přecházely veškeré průmyslové 

podniky, kterých se dotýkala ustanovení dekretu č.1 08, přičemž 

výjimku představoval majetek znárodněný, lázeňský a takový, jenž byl 

ve státním vlastnictvím ještě před M 'h ,,71 " nIC ovem . Podrobněji 

upravovalo povinnosti Fondu národní obnovy vládní nařízení Č. 45 

z 1. března 1946, kterým se vydával jeho statut a jednací řád. V prvé 

řadě Fondu příslušelo obstarávání úkolů souvisejících s prozatímní 

správou konfiskovaného majetku, což znamenalo, že měl především 

zj isti t veškerý maj etek konfiskovaný podle dekretu Č. 10 8, pořídit jeho 

68 Dekret se vztahoval na majetek, který byl v době skončení okupace ve vlastnictví Německé říše, Němců, 
Maďarů, zrádců a kolaborantů. 
69 NA, fond MP, kart. 325, Důvodová zpráva k dekretu prezidenta republíky Č. 108/1945 Sb. 
70 Podle směrnic ministerstva vnitra ze 7. února 1946, byly místní národní výbory povinny nahlásit okresním 
národním výborům veškerý majetek nalézající se v jejich obci, o němž šlo předpokládat, že jeho vlastníka 
postihují příslušná ustanovení dekretu prezidenta republíky Č. 108. Na základě pokynů ministerstva vnitra z 14. 
února 1946 k provedení konfiskace nepřátelského majetku měly ONV okamžitě zahájit konfiskační řízení, 
jakmile jim byly zaslány konkrétní seznamy osob a návrhy výměrů. Opis rozhodnutí o řádné konfiskaci zasílaly 
ONV za prvé Osidlovacímu úřadu, za druhé Fondu národní obnovy a za třetí věcně příslušnému ministerstvu, 
pokud národní správu do daného závodu samo zavedlo. 
71 NA, fond MP, kart. 1055, Zápis o poradě na OÚ a FNO v Praze ve věci dekretu prezidenta republiky 108/1945 
Sb., bez data. 

25 



soupis,72 učinit veškerá opatření na zaj ištění, převzetí a správu tohoto 

majetku a poté provést jeho odevzdání, rozdělení nebo zcizení. Do 

působnosti tohoto orgánu náležel také dohled nad hospodařením 

národních správců. 73 Fondu rovněž příslušelo udělovat svolení ke 

zcizení, pronájmu či propachtování konfiskovaného maj etku před 

uplynutím k tomu stanovené lhůty. 

Dekret upravoval kromě vlastní konfiskace také průběh následného 

přídělového řízení, v němž se jednalo o budoucí osud všech takto 

zabavených firem. Podle litery dekretu měl nejprve Osidlovací úřad po 

dohodě s příslušnými ministerstvy, Hospodářskou radou a po slyšení 

ÚRO vypracovat rámcové plány, kterými by stanovil, jak má být 

s konfiskovaným průmyslovým maj etkem naloženo. 74 Na podkladě 

rámcových plánů se pak měly sestavit plány přídělové s návrhem 

na úhradu požadovanou za j ednotli vé konfiskáty. Pro průmyslový 

majetek byly jejich vypracováním pověřeny Zemské národní výbory, 

přičemž následovat muselo schválení věcně příslušným ministerstvem, 

které mohlo přídělové plány případně upravit. Do jednání se logicky 

zapojovalo především ministerstvo průmyslu, avšak například v resortu 

potravinářství bylo kompetentní ministerstvo výživy či za oblast 

lázeňství zodpovídalo ministerstvo zdravotnictví. Vydávat rozhodnutí 

o příděl u, které určovalo, komu konfiskovaný průmyslový maj etek 

připadne, patřilo znovu do kompetence věcně příslušného ministerstva. 

Celý proces byl ukončen odevzdáním konkrétního přídělu, které 

již prováděl Fond národní obnovy. 75 Příděly, které se příčily rámcovým 

72 Soupis konfiskátů a restitučních nároků provádělo vždy na místě, postupuje od obce k obci, bud' několik 
sepisovačů, nebo jeden dobře instruovaný sepisovač. Osidlovací úřad odmítl provádět soupisové práce pouze na 
základě písemných dotazníků, neboť "... zůstalo by určité množství konfiskátů - ať z neznalosti, ať pro 
nepochopení - utajeno. " 
NA, fond Fond národní obnovy, Oběžník Osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy v Praze z ll. února 1947. 
73 Hrozilo-li nebezpečí škody, mohl fond převzít majetek do vlastní správy. 
74 Průmyslovým majetkem se rozuměly podniky, které byly členy Ústředního svazu průmyslu. 
Skutečnost však byla taková, že rámcové plány vypracovalo ministerstvo průmyslu a OÚ vyjádřil pouze 

souhlas. Zajímavostí je, že do této fáze přídělového řízení chtělo zasahovat také "národně socialistické" 
ministerstvo spravedlnosti, když se neúspěšně dožadovalo své účasti na přípravě rámcových plánů. 
NA, fond MP, kart. 590, dokumenty z 18. a 28. srpna 1947. 
75 V rámcových plánech mělo být také stanoveno, kolik malých majetkových podstat má být v jednotlivých 
místech přiděleno, a které střední majetkové podstaty mají být přiděleny. Vypracováním přídě10vých plánů pro 
malé majetkové podstaty byly pověřeny místní přídělové komise (skládaly se ze členů MNV a zájemců o příděl) 
a pro střední majetkové podstaty okresní přídělové komise (složení bylo obdobné, k členům ONV a zájemcům 
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či schváleným přídělovým plánům, byly prohlášeny Osidlovacím úřadem 

za neplatné a Fond národní obnovy dával podnět ke zrušení takového 

rozhodnutí i přídělu. 

Podle citovaného dekretu mohly konfiskáty připadnout zemím, 

okresům, obcím a dalším veřejnoprávním korporacím, družstvům 

či jiným uchazečům, kteří vyhovovali přídělovým podmínkám. 

Komunisté však v případě průmyslových konfiskátů usilovně 

prosazovali pravidlo (tentokrát ve spolupráci s ministerstvem průmyslu, 

které se snažilo háj i t záj my znárodněného sektoru), podle něhož 

se měly nejprve uspokojit požadavky národních podniků, aby teprve 

poté přišly na řadu další uchazeči. V zásadě to znamenalo, že by firmy, 

o které znárodněný průmysl proj evil za] em, byly vyloučeny 

z přídělového řízení a přičleňovány výhradně k národním podnikům. 76 

Proces přičleňování průmyslových konfiskátů probíhal pomalu a do 

února 1948 bylo přiděleno pouze omezené množství jednotlivých firem. 

Tato zdlouhavost souvisela mimo jiné i s urputností celého boje 

o konfiskáty, v němž komunisté nekompromisně háj ili stanovisko 

přednostního vyřizování "požadavků" národních podniků a zároveň se 

snažili vyloučit z přídělu soukromý sektor. Rozhodný krok na cestě 

k naplnění tohoto cíle představovala vyhláška Osidlovacího úřadu z 23. 

července 1946, jíž se zveřejňoval rámcový plán pro způsob naložení 

s určitou částí konfiskovaného majetku ve prospěch veřejných úkolů. 

Osidlovací úřad tímto rámcovým plánem vyčleňoval z přídělového 

řízení velké, střední i malé maj etkové podstaty, které byly označeny za 

důležité pro "hospodářskou výstavbu státu". Před soukromými žadateli 

tak měly být upřednostněny nej en národní podniky, ale také jakákoliv 

veřejnoprávní korporace a to 1 v případě malých firem. Pouze 

ty konfiskáty, o které ne byl záj em z tzv. veřej ného sektoru (j enž 

o příděl přibyli také zástupci hospodářských svazů a ÚRO). Podle těchto plánů malé majetkové podstaty ONV 
a střední majetkové podstaty ZNV 
76 Dále se z přídělového řízení vyjímaly například likvidované majetkové podstaty (mezi uchazeče však bylo 
rozdělováno jejich strojní zařízení, suroviny, polotovary atd.), fIrmy, které měly být vraceny původním 
vlastníkům, či podniky, jež se nacházely ve vlastnictví Německé říše a měly přejít na stát či svazky úzenmí 
a zájmové samosprávy. 
NA, fond MP, kart. 325, dokument z 2. října 1945 a kart. 1055, Zápis o poradě na OÚ a FNO v Praze ve věci 
dekretu prezidenta republiky 108/1945 Sb., bez data 
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reprezentovaly převážně národní podniky),77 mohly přej ít 

do soukromého vlastnictví. Komunisté však vyvinuli veškeré úsilí 

k tomu, aby takový stav nikdy nenastal. O každý konfiskovaný závod se 

měl ucházet alespoň jeden národní podnik či v horším případě některý 

z družstevních nebo komunálních závodů. Od srpna 1946 pak zahájilo 

ministerstvo průmyslu porady s ústředními orgány znárodněného 

sektoru o začlenění jmenovitých konfiskátů do národních podniků. 78 

Do kompetence Osidlovacího úřadu patřilo také určovat, zda 

zkonfiskovaná firma přij de do příděl u nebo bude likvidována. V tom 

smyslu vydal Oú dne 11. července 1946 vyhlášku, jíž stanovil rámcový 

plán pro průmyslové podniky, jejichž výroba byla nerentabilní a závod 

měl tak být likvidován. Byly vytvořeny tři kategorie podniků, přičemž 

do skupiny A spadaly závody hospodářsky důležité, skupinu B tvořily 

podniky, jež měly být pře disponovány na Slovensko a skupinu 

C představovaly závody, které mohly být zastaveny. K likvidaci byl 

určen takový konfiskát, který se podle hlášení národního správce 

nacházel trvale ve ztrátě a jeho zachování nebylo nutné ani v zájmu 

osídlení. O tom, zda konfiskovaný podnik bude skutečně likvidován, 

rozhodovalo společně věcně příslušné ministerstvo a Osidlovací úřad, 

který následně vydá val likvidační výměr. 79 Kom unisté využívali i těchto 

ustanoveni k prosazení vlastních záměrů, neboť raději dávali přednost 

zrušení firmy před jej ím přidělením soukromému uchazeči. Je také 

důležité připomenout, že konfiskát byl až do definitivního rozhodnutí 

o přídělu majetkem státu a nestával se tak vlastnictví národního 

správce, většinou tedy národního podniku. 8o 

Konfiskátů se týkal také zákon Č. 128 z 16. května 1946 

o neplatno sti některých maj etkoprávních jednání z do by nesvobody 

a o nárocích z této neplatnosti vzcházejících. Tzv. restituční zákon 

prohlašoval veškerá majetkoprávní jednání, ke kterým došlo po 29. září 

1938 pod tlakem nesvobody či národní, rasové, nebo politické 

77 Kromě toho veřejný sektor zastupovaly družstva a komunální podniky. 
78 LHOTA, Václav: o. c. , str. 245n. 
79 Vyhláška Osidlovacího úřadu z ll. července 1946. 
80 Příslušný národní správce tak nemohl například bez povolení NV provádět investiční práce. Pokud byl 
národním správcem některý z národních podniků, musel žádat o povolení též ministerstvo průmyslu. 
LHOTA, Václav: o. c. , str. 229n. 
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perzekuce, za neplatná. Nárok směřoval proti tomu, kdo měl z takového 

maj etkoprávního jednání prospěch. 81 výj imku představovali pouze 

právní nástupci,82 kteří prokázali svou nevědomost, že k maj etkovému 

převodu došlo pod nátlakem. 83 O nároku měl rozhodnout příslušný 

okresní soud. 84 V případě, kdy tento nárok směřoval proti národní 

správě zavedené na takový majetek, mohl se žadatel obrátit na okresní 

soud teprve ve chvíli, kdy vrácení majetku zamítl příslušný orgán, jenž 

národní správu zavedl (ve většině případů tedy šlo o národní výbory). 

Pokud by navrácení majetku či práva nebylo možné, příslušela 

poškozenému peněžitá náhrada. Takový stav nastával podle litery 

zákona zej ména v okamžiku, kdy by se tím ohrozily "veřej né záj my", 

o čemž rozhodovalo ministerstvo spravedlnosti. Jak ještě uvidíme, tuto 

pasáž velmi často napadali představitelé KSČ, kteří se snažili rozšířit 

paragraf v tom smyslu, že vracení majetku nemělo být možné ani v těch 

případech, kdy hrozilo narušení "plynulého chodu závodu". Na mysli 

měli především situace, kdy se na odpor proti návratu bývalého majitele 

do firmy postavila závodní rada či odborová skupina. Protože obě tyto 

"zaměstnanecké" organizace měli komunisté z velké části obsazeny 

svými stoupenci, spočíval význam výše uvedeného návrhu o změnu 

restitučního zákona spíše ve snaze zabránit zpětnému předávání 

maj etkových podstat do rukou soukromým podnikatelům. 85 Tyto 

"novelizační" pokusy tvořily další součást komunistického plánu, jak 

odvrátit možnost reprivatizace. Úsilí KSČ směřovalo rovněž k oslabení 

pozice ministerstva spravedlnosti a okresních soudů, jež byly vesměs 

pod vlivem národních socialistů. To se jim podařilo na jaře roku 1947, 

81 Osoba, která nárok uplatňovala, musela v takovém případě vrátit vše, co z neplatného převodu obdržela. 
82 Ministerstvo spravedlnosti neúspěšně prosazovalo, aby byl majetkový převod uznán za platný nejen v případě 
právních nástupců, ale u všech státně spolehlivých osob, které prokázaly svou nevědomost o tom, že druhá strana 
jednala pod tlakem okupace. 
NA, fond MP, kart. 401, dokument z 27. dubna 1946. 
83 Jestliže však osoba, jež byla poškozena a tudíž jí příslušel nárok na restituci či náhradu, patřila mezi státně 
nespolehlivé, připadl nárok státu. 
84 Soudu tak příslušelo rozhodnutí i v okamžiku, kdy existovaly pochybnosti o spolehlivosti žadatele. Takový 
podnik mohl být dán v prozatímní držbu. 
NA, fond ÚV KSČ, sv. 13, arch. j. 113, dokument z 4. března 1947. 
85 Mnohdy se totiž stávalo, že proti původním vlastníkům bylo zastaveno trestní řízení podle retribučního 
dekretu, tím se stávala konfiskace neplatnou a oni požadovali vrácení závodu. 
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kdy v souvislo sti s varnsdorfskou stávkou 86 byla restituce umožněna 

pouze se souhlasem zaměstnanců dotyčného závodu. 

Průběh pří dělového řízení s konfiskovaným majetkem doznal na 

počátku r. 1947 na základě zákona č. 31, o některých zásadách při 

rozdělování nepřátelského majetku, dalších změn. V prvé řadě mohl 

Osidlovací úřad a Fond národní obnovy slučovat nebo rozdělovat 

zabavené maj etkové podstaty z důvodu hospodářské účelno sti. 87 Dále 

zákon stanovil, že peněžité závazky, náležej ící ke konfiskovanému 

maj etku a vzniklé před 10. květnem 1945, přej ímal Fond národní 

obnovy. Pokud by to mělo usnadnit přídělové řízení, přejímal dokonce 

i závazky jiné. Celkově tato právní norma ulehčovala přičleňování 

zadlužených závodů 88 a posilovala pravomoci Osidlovacího úřadu, 

na nějž měla prostřednictvím jeho předsedy a člena komunistické strany 

Miroslava Kreysy velký vliv KSČ. Jinak se ovšem toto nařízení 

průmyslových konfiskátů netýkalo a nadále o jejich příděl panovaly 

v mezi politickými stranami spory. Jisté dohody v rámci Národní fronty 

se dosáhlo v březnu 1947, když bylo přij ato usnesení, že k národním 

podnikům budou přičleňovány veškeré konfiskáty, pokud by 

to znamenalo doplnění jej ich výr o bních pro gram ů a snížení výrobních 

nákladů. Vláda však až do února 1948 nepřijala žádné usnesení, které 

by otázku průmyslových konfiskátů výrazněji řešilo. Zabavené podniky 

byly vyjímány z přídělového řízení jen jednotlivě, tj. za neexistence 

jakéhokoli v plánu, který by přesně vyj menoval všechny konfiskáty 

určené k přídělu jednomu konkrétnímu uchazeči. 89 

Průběh celého roku 1947 byl ve znamení stupňuj ící se politické 

krize, která vyvrcholila v prvních měsících roku následuj ícího. 

Komunisté se připravovali na rozhodující mocenský střet a dne 9. února 

1948 vystoupili s požadavkem znárodnění všech závodů nad padesát 

zaměstnanců, zahraničního obchodu, domácího velkoobchodu 

86 Šlo o promyšlenou akci pro veřejnost, ve které odbory charakterizovaly soukromé podnikatele usilující 
o restituci majetku jako o jedince bez špetky sociálního cítění. Varnsdorfská stávka se pro svůj rozsah stala 
nejznámější, ale odbory organizovaly nepokoje například i v pražské a českobudějovickém závodě Bratři 

Zátkové či v případě podnikatele Jandery z Ústí nad Orlicí. 
87 Mimo to zaváděl zkrácené přídělové řízení u malých a středních majetkových podstat. 
88 Komunisté nepochybně počítali s tím, že takto budou zvýhodňovány v prvé řadě národní podniky. 
89 LHOTA, Václav: o. c. , str. 264. 

30 



a provedení nové pozemkové reformy. 90 Tento požadavek spoluvytvářel 

scénář jejich postupu vůči opozici, která se proti nim zformovala. 

Zatímco provedení konfiskace nepřátelského majetku a znárodnění 

velkého a klíčového průmyslu získalo všeobecnou podporu téměř celé 

společnosti, vycházely hlasy požadující další znárodnění prakticky 

výlučně z úst představitelů KSČ a odborů. Primárním cílem komunistů 

byla v podstatě likvidace dalších podnikatelských vrstev. Za tímto 

úsilím stála snaha po naplnění vlastní teze o nutnosti zasadit 

rozhodující úder "reakci" a definitivně tak provést rekonstrukci 

společnosti. Řečeno komunistickou terminologií, "v pokračuj ící 

výstavbě socialismu neměl mít kapitalistický druh výroby místa, 

poněvadž plodí další kapitalismus a stále zachovává podmínky pro jeho 

nový rozmach." Požadavek nové vlny znárodňování odpovídal také 

plánům KSČ ovlivnit rozhodujícím způsobem průběh přídělového řízení 

konfiskovaného majetku. Nejenže měl s konečnou platností přičlenit 

řadu sporných konfiskátů, o jejichž osudu nebylo dosud rozhodnuto, 

ke znárodněnému průmyslu, ale rovněž zestátňoval mnoho těch 

konfiskátů, které v minulém období již připadly soukromému sektoru. 

Hlavním spoj encem a "hlásnou troubou" komunistů se staly opět 

odbory. Znovu se rozběhl kolotoč rezolucí ze závodů, ale tentokrát byl 

připraven také celostátní sjezd závodních rad a skupin ROH, který 

pochopitelně podpořil požadavky KSČ 91 a vystoupil proti navracení 

konfiskátů do soukromých rukou.92 "Vzhledem k tomu, že se zbývající 

kapitalistický úsek našeho hospodářství stal střediskem hospodářských 

a politických úkladů proti republice ... vznáší sjezd požadavek dalšího 

znárodnění. ,,93 

Komunisté začali vytvářet atmosféru vyvolávající dojem, 

že "reakce" chystá návrat k předmnichovským poměrům, a proto 

vyzývali lidové vrstvy, aby se těmto snahám postavily. 94 Svoj i 

pozornost obraceli nejen na dělnictvo, ale i na živnostníky a všechny 

90 BIELlKOV Á, Jarmila a kol.:Dějiny Komunistické strany Československa v datech, Praha 1984. 
91 Další akcí ÚRO bylo zorganizování jednohodinové generální stávky dne 24. února 1948. 
92 LHOTA, Václav: Znárodnění v Československu, Praha 1981, s. 287-290. 
93 Tamtéž, s. 289, citace části rezoluce celostátního sjezdu závodních rad a odborových organizací z 22. února 
1948. 
94 LHOTA, Václav: Znárodnění v Československu, Praha 1981, s. 277 a 287. 
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zaměstnance v průmyslu I zemědělství, přičemž se snažili získat 

masovou podporu pro svou politiku. Požadavek dalšího znárodnění byl 

komunisty obhaj ován tím, že zatímco znárodněný průmysl měl své 

úkoly splnit, stal se kapitalistický sektor brzdou hospodářského 

vývoje. 95 "Dokázali jsme v praxi, že plánovité hospodářství a lidově 

demokratický režim jsou nejjistější a nejúspěšnější cestou z válečné 

krize ke k l 'd' ,,96 onso laCl. V platnosti také nadále zůstávala teze 

o racionalizaci podnikání a odstranění nesystematické výroby. 

Únorové události roku 1948 představovaly pro komunisticky 

orientovanou část společnosti další krok na cestě k vybudování nové 

společnosti, kterým měla být definitivně odstraněna její buržoazní 

složka a vytvořen tak ideální stát, " ... v němž všechno hospodářství 

slouží lidu ... po této cestě chceme dojíti společenského řádu, v němž 

bude úplně odstraněno vykořisťování člověka člověkem 

k . I' ,,97 socza Ismu. Komunisté začali přetvářet Československo podle 

svých představ již po roce 1945, ale únorem se jim plně uvolnili ruce. 

Pro ekonomický život to znamenalo postupné odstranění veškerého 

soukromého podnikání, i když formálně toto právo Ústava 9. května 

ještě zaručovala. Ve jménu "nové společnosti" byly likvidovány celé 

vrstvy obyvatelstva a tím také tradiční způsoby jejich života a obživy. 

I když lze charakterizovat poválečné o bdo bí do roku 1948 jako 

omezenou demokracii, kdy nefungoval otevřený pluralitní systém 

politických stran a kdy parlament byl vázán rozhodnutím Národní 

fronty, znamenal definitivní odklon Československa od konceptu 

občanské společnosti až únorový převrat. "Prostě únor nám tedy uvolnil 

další kus cesty k socialismu a to nejen v oblasti mocensko-politické, 

nýbrž i v oblasti třídn í a hospodářsko-politické. ,,98 

Převzetí politické mOCI bylo doprovázeno také změnami 

v ekonomickém životě. Jednak pro běhly v řídícím aparátu 

československého průmyslu personální čistky, kdy došlo k odstranění 

"nespolehlivých a reakčních osob" a jednak nastala vhodná situace 

95 Tamtéž, s. 272. 
96 GOTTWALD, Klement: Spisy XV, Praha 1961, s. 236. 
97 Úvodní Prohlášení Ústavy 9. května. 
98 GOTTWALD, Klement: Spisy XV, Praha 1961, s. 156. 
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k prohloubení procesu omezování soukromého podnikání. 99 Prvním 

krokem se stalo urychlené dosazování národních správ do všech závodů, 

u kterých se předpokládalo znárodnění. Jej ich zavádění upravovalo 

vládní usnesení z 5. března 1948, podle něhož měl být národní správou 

takových firem pověřen ústřední orgán nebo národní podnik, do kterého 

byl závod včleňován. lOO Návrhy znárodňovacích zákonů vypracovala 

v rychlém tempu příslušná ministerstva za účasti zástupců ÚRO a Sboru 

pověřenců a již ve dnech 27. a 28. dubna je schválilo Ústavodárné 

národní shromáždění. lOl Jednalo se zejména o zákon č. 114 o znárodnění 

některých dalších průmyslových a jiných závodů,102 zákon Č. 115 

o znárodnění dalších podniků v oboru potravinářském či zákon Č. 118 

o znárodnění velkoobchodních podniků. l03 

Pro kovoprůmysl měl největší význam zákon Č. 114, resp. jeho 

ustanovení, kterým se s účinností od 1. ledna 1948 znárodňovaly 

všechny závody, pokud počet jej ich zaměstnanců dosáhl kdykoli v od 

1. ledna 1946 padesáti OSOb104 (zatímco v případě dekretu prezidenta 

republiky Č. 100/1945 Sb. se jednalo o průměrný stav z let 1942-

1944).105 Rozhodující pravomoc přitom připadla ministrovi průmyslu. 

V jeho kompetenci bylo vyhlašovat, které podniky či závody spadaj í do 

nové vlny znárodnění a to na základě údajů získaných od generálních 

ředitelství znárodněného průmyslu. l06 Po dohodě s ministrem financí 

a věcně příslušným ministrem měl dále určovat, zda takový maj etek 

99 PŮLPÁN, Karel: Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990, Praha 1993, s. 198. 
100 LHOTA, Václav: Znárodnění v Československu, Praha 1981, s. 291n. 
101 Kjejich vyhlášení však došlo až 2. resp. 3. června 1948. ustanovení znárodňovacích zákonů se nevztahovalo 
na podniky, které patřily orgánům lidové správy, družstvům a společenstvům. 
LHOTA, Václav: Znárodnění v Československu, Praha 1981, s. 292 a 294. 
102 Týkal se fIrem s více než padesáti zaměstnanci, přičemž v oborech veřejného zájmu se znárodňovaly všechny 
podniky - např. affmérie drahých kovů nebo závody pro výrobu lékařských a léčebných přístrojů. 
103 SKŘEJPKOV Á, Petra: Vývoj československého obchodního práva po roce 1945, in: Příspěvky k vývoji 
právního řádu v Československu 1945-1990, Praha 2002, s. 248. 
104 Zákon se nevztahoval na majetkové podstaty, které vlastnila výdělková společenstva, lidová správa a družstva 
Ci když příslušný ministr mohl udělit výjimku). 
LHOTA, Václav: Znárodnění v Československu, Praha 1981, s. 294-295. 
105 I když to znění tohoto zákona výslovně nepředpokládalo, stalo se prvním opatřením zavedení národní správy. 
Na výzvu Ústřední rady odborů ji z "důvodu" ohrožení plynulosti výroby dosazovaly závodní rady a akční 
výbory Národní fronty, přičemž jejím výkonem pověřovaly ústřední orgány československého průmyslu nebo 
národní podniky a byly tudíž vytvořeny organizační předpoklady pro včlenění znárodněných fIrem do daných 
národních podniků 
LHOTA, Václav: Znárodnění v Československu, Praha 1981, s. 291-292. 
106 Tamtéž, s. 297. 
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připadne podnikům lidové správy, výdělkovým společenstvům, 

družstvům či JIným právnickým osobám. Mohl ho také převést 

do působnosti jiného ministerstva. Vedle značného množství 

zkonfiskovaných firem tak vznikala další skupina malých a středních 

závodů, které byly odevzdávány veřejnému sektoru. Přednost se svými 

požadavky přitom samozřejmě dostávaly národní podniky. I když se 

předpokládalo, že firmy místního významu připadnou orgánům lidové 

správy, jak se dobovým termínem označovaly národní výbory, nebo 

družstvům, byla přesto sekundární sféra československé ekonomiky 

postupně soustředěna výhradně v rámci národních podniků. Přesně 

podle záměrů komunistů tak docházelo na jedné straně k rozšiřování 

znárodněného průmyslu a na straně druhé byl zatlačován soukromý 

sektor. 

Jak již bylo výše naznačeno, zákon č. 114/1948 Sb. výrazně 

ovlivnil také průběh řady dosud probíhajících přídělových řízení 

s konfiskovanými průmyslovými závody.107 Svou dikcí zamezil předání 

velké části zabaveného nepřátelského maj etku do rukou jednotlivců, 

přičemž jednostranně upřednostňoval národní podniky, které nad 

danými firmami většinou již vykonávaly národní správu. Osud velké 

části konfiskátů i nově znárodněných závodů tak byl velmi podobný. Je 

rovněž potřebné připomenout, že přidělování zkonfiskovaných firem 

patřilo 1 nadále do kompetence Osidlovacího úřadu a Fondu národní 

obnovy, přestože na většinu z nich se vztahovala znárodňovací 

opatření. 108 Došlo však k výraznému zrychlení celého přídělového 

řízení. 109 Pokud nově znárodněné firmy konfiskaci ale nepodléhaly, 

neměl tento orgán na proces jejich přidělování žádný vliv. 

107 Uvedený zákon také upravoval znění některých paragrafů dekretu prezidenta republiky č. lOO/1945 Sb., 
o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků. Hlavní změnu obsahovalo ustanovení, podle kterého měl 
znárodnění podléhat rovněž takový majetek, jenž splnil dekretem k tomu stanovené podmínky i po 27. říjnu 
1945. Zákon pochopitelně obsahoval i příslušná ustanovení o náhradách. V podstatě zopakoval předpisy 
původního znárodňovacího dekretu s tím, že náhrada nenáležela osobám, jež byly nebo budou odsouzeny. 
Ve skutečnosti však po roce 1948 nepatřilo vyplácení náhrad na pořad dne. Uvedený zákon také s menšími 
doplňky převzal příslušná ustanovení zmíněného dekretu o organizaci a řízení národních podniků. 
108 Pokud však nově znárodněné fIrmy nepodléhaly konfIskaci, neměl tento orgán na proces jejich přidělování 
žádný vliv. 
109 Tamtéž, s. 303. 
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Veškeré společensko-mocenské změny, JImiž prošlo poválečné 

Československo od roku 1945, potvrzovala Ústava 9. května. 

V hospodářské oblasti rozlišovala tři formy vlastnictví státní, 

družstevní a soukromé, které bylo zaručeno v případě podniků 

do padesáti zaměstnanců. 110 Vlastnická práva však nesměla být zneužita 

proti celku. Ústa va rovněž stanovovala, že zákonem vymezený rozsah 

znárodnění nesmí být nijak omezen, a že národní podnik patří výhradně 

státu. Za těchto předpokladů prohlašovali reprezentanti KSČ, že budou 

respektovat nedotknutelnost individuálního vlastnictví ve výrobě. 

Reálná situace vypadala ovšem poněkud odlišně, neboť komunisty 

nastolený režim odmítal připustit jakoukoliv formu 

soukromokapitalistického podnikání. 

* * * 

Při vytváření právních norem konfiskačního a znárodňovacího 

procesu byl komunistický postoj vždy motivován snahou rozšířit státní 

vliv na československé hospodářství a to na úkor individuálního 

vlastnictví. Díky své aktivitě patřila KSČ při zákonodárné činnosti 

k rozhodujícím silám a s podporou odborů dokázala většinou prosadit 

svou představu legislativní úpravy. Pokud se jí to nepodařilo, jako 

například u restitučního zákona, vypracovali jej í zástupci vzápětí 

novelizační návrh, který měl "žádanou" změnu přinést. Do únorového 

převratu 1948 Sl komunisté nemohli dovolit otevřené porušování 

dekretů, zákonů či vyhlášek, a proto se jej ich postup soustředil na 

uplatnění příslušných právních norem na co největší počet závodu, jako 

tomu bylo zejména v případě konfiskačního dekretu. Národohospodářští 

a právní odborníci KSČ vypracovali a poté všem svým stoupencům 

rozeslali směrnice, ve kterých byl popsán postup, jak "využít" 

existující legislativy k tomu, aby zabránili reprivatizaci. Konfiskační 

dekret navíc jasně nestanovil, který majetek má připadnout jakému 

uchazeči, komunisté proto napnuli všechny své síly, aby nepřipustili 

IlO SKŘEJPKOV Á, Petra: Vývoj československého obchodního práva po roce 1945, in: Příspěvky k vývoji 
právního řádu v Československu 1945-1990, Praha 2002, s. 248. 
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rozšíření soukromého sektoru a prostřednictvím národních podniků 

naopak posílili zestátněný průmysl. 
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4. Organizace znárodněného průmyslu a 

institucionální vlivy na průběh konfiskačního a 

přídělového řízení 

Komunisté dobře věděli, že pro jej ich plán na zatlačení soukromého 

podnikání v Československu má velkou důležitost také organizační 

struktura celého průmyslu. Nepodcenili ani jednání o obsazení všech 

rozhodujících institucí a orgánů, které znamenaly moc ovlivňovat 

průběh konfiskačního a zej ména pří dělového řízení se zabaveným 

průmyslovým maj etkem. Pozici komunistů zcela jasně definoval 

Klement Gottwald v říjnu 1945 ve svém dopise zaslaném 

Národohospodářské komisi ÚV KSČ: "Je úplně jasné, že tím, že je 

postátněn průmysl, jsme ještě celou věc nevyhráli. Jde teď o to, jak 

bude zestátněný průmysl organizován a kdo bude mít politickou moc. "lll 

Bezprostředně po osvobození byly k prozatímnímu řízení 

hospodářství obnovené republiky využívány zejména národní správy. 

Později přivedl dekret prezidenta republiky Č. 100/1945 Sb., 

o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, do maj etku státu 

více než polovinu celého průmyslu. Zestátněním došlo na rozdělení 

j ednotli vých výrobních odvětví na sektor znárodněný a neznárodněný. 

K jejich koordinaci byly určeny hospodářské skupiny, vytvořené za 

okupace jako po bočné spolky Ú středního svazu průmysl u, který funkčně 

představoval instituci zájmovou a poradní. Jeho význam spočíval 

v zastřešení veškeré průmyslové výroby včetně těch odvětví, jež 

podléhala jinému resortu než ministerstvu průmyslu (např. 

potravinářství). Mezi hlavní úkoly uvedených hospodářských skupin, 

v nichž bylo členství povinné, pak patřilo rozdělování surOVIn 

či stanovení cen, přičemž komunisté touto cestou plánovali ovlivňovat 

neznárodněnou část průmyslu. Podle názoru KSČ měly hospodářské 

skupiny pozbýt své oprávněnosti až ve chvíli, kdy by bylo vše 

lil NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 1, arch.j. 6, dokument z 16. října 1945. 
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t 't v !l2 M' kl' v , d'k k zes a neno. " lt lcove po nl y v ru ou, neznamená mít všechno 

v rukou. Teprve pomalu to dostat všechno do rukou, to je otázka naší 

práce. "J13 

Tento cíl sledovala rovněž snaha KSČ přičlenit ke znárodněnému 

sektoru majetek konfiskovaný Němcům, Maďarům, zrádcům 

a kolaborantům. K tomu však už nesloužily hospodářské skupiny, ale 

v prvé řadě ústřední správy zestátněného průmysl u, které pro j ednotli vá 

výrobní odvětví předurčoval zřídit dekret Č. 100/1945 Sb. Tato tzv. 

generální ředitelství v podstatě převzala ve znárodněném průmyslu od 

hospodářských skupin jejich koordinační funkci, i když tyto starší celky 

existovaly až do roku 1950 jako orgány řídící především materiálně 

technické vybavenL!l4 

Působnost ústředních správ znárodněného průmyslu upravoval 

Statut národních podniků z 15. ledna 1946. 115 Na jeho základě ústřední 

orgány získaly v zestátněném sektoru postavení celostátních ředitelství 

pro j ednotli vá průmyslová odvětvL Jej ich funkcí mělo být jednotné 

vedení a obstarávání všech společných záležitostí. V roce 1945 

vycházely z KS Č dokonce hlasy, že by generální ředitelství sdružovala 

jak zestátněný, tak nezestátněný průmysl. Tyto úvahy byly odmítnuty 

a označeny za předčasné, poněvadž pozornost se měla soustředit na 

znárodněný sektor. Přední komunistický národohospodář Ludvík Frejka 

komentoval celou situaci takto: "Teď musíme vědět, jak řídit zestátněné 

podniky ... zestátněné podniky prozatím nemají úkol řídit 

h d 'v ,,,116 ospo arstvl. 

Ke zřizování generálních ředitelství přistoupila vláda v průběhu 

roku 1946,117 přičemž jejich představenstva a místa ředitelů 

se obsazovala podle politického klíče. Pro strojírenský průmysl byly 

dne 12. března t. r. ustaveny Československé závody kovodělné 

112 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 1, arch. j. 5, dokument z 24. července 1945 a sv. 1, arch. j .9, dokument z 13. 
června 1946. 
113 'v 

NA, fond NHK DV KSC, sv. 1, arch. j. 5, dokument z 24. července 1945. 
114 v , " v 

MARSAL, Josef: o. c. , str. 482 a SEIDLOVA, Helena - JINDROV A, Helena: Ceskoslovenské závody 
kovodělné a strojírenské (inventář, Praha 1981). 
115 Každý národní podnik musel být podřízen některému ústřednímu orgánu. 
116 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. I, arch. j. 6, dokument z 25. září 1945. 
117 Vláda také na návrh ministra průmyslu jmenovala a odvolávala členy představenstva generálního ředitele 
a jeho náměstky. 
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a strojírenské, národní podnik ll8 a do funkce jejich ředitele jmenovala 

vláda na návrh KSČ mg. Františka Fabingera. Vzhledem k tornu, 

že strojírenské výrobě patřilo ve struktuře poválečného průmyslu přední 

postavení, získali komunisté jedno znej důležitěj ších míst tehdej šího 

h d 'v k' h V' t 119 ospo ars e o ZIVO a. 

Generální ředitel činil ve správě svého odvětví veškerá rozhodnutí, 

pokud nešlo o působnost nadřízených orgánů, tedy ministerstva 

průmyslu a vlády.12o Tato generální ředitelství tvořila mezičlánek meZI 

ministerstvy a vlastní výrobou, byla nejvyšším stupněm řízení ve sféře 

národních podniků. 121 Mimo jiné podávala ministerstvu průmyslu návrhy 

na přičlenění konkrétních konfiskátů k národním podnikům, které 

patřily do jejich odvětvL O zcela mimořádné pozici ústředních správ ve 

znárodněném průmysl u s vědčí elaborát s názvem "N ová byrokracie", 

který vznikl ve Vítkovických železárnách na podzim roku 1946: "Jedná 

se o velmi vážné nebezpečí, které hrozí zestátněnému průmyslu. Statut 

národních podniků formálně neposkytuje národním podnikům žádného 

práva nějakých připomínek, nebo dokonce námitek proti opatřením 

jejich ústředních orgánů ... činí svá opatření bez jakéhokoliv slyšení 

svých národních podniků, neřku-li po nějaké předchozí dohodě či 

poradě. Tak bývají národní podniky postaveny před hotovou věc. ,,122 

Zřetelně se tady ukazuje, jak výrazně byl znárodněný sektor 

centralizován. 

118 Pod dohledem ČZKS se soustředily všechny kovoprůmyslové národní podniky, část fIrem pod národní 
správou, které byly postupně znárodňovány a včleňovány do větších výrobních seskupení. 
SEIDLOVÁ, Helena - JINDROVÁ, Helena: Československé závody kovodělné a strojírenské (inventář, Praha 
1981). 
119 Komunisté tak obsadili jedno z nejdůležitějších míst tehdejšího průmyslového života svým člověkem. 
LHOTA, Václav: o. c. ,str. 202. 
120 SEIDLOV Á, Helena - JINDROVÁ, Helena: Československé závody kovodělné a strojírenské (inventář, 
Praha 1981). 
121 Mezi pravomoci ústředních orgánů patřilo jmenovat a odvolávat ředitele podřízených podniků, podávat 
návrhy na zřízení nového národního podniku, kontrolovat a navrhovat plány programových investic. Schvalovat 
koupi, zcizení a zatížení nemovitosti podřízených národních podniků, v hodnotě nižší než 10% kmenového 
jmění. Pečovat o sjednocení organizace podřízených podniků a podobně. 
K 15. březnu 1947 bylo znárodněno celkem 2196 podniků, z toho 2083 voboru působnosti ministerstva 
průmyslu, mezi které patřilo rovněž 144 podniků kovodělných. Z důvodů úzkých hospodářských vztahů bylo 
vyhlášeno znárodnění dalších 259 podniků. Z těchto majetkových podstat, se vytvořilo 17 ústředních orgánů, 
přičemž ČZKS spravovalo v první etapě celkem 56 podniků a 220.350 zaměstnanců (64,9% osob 
ve znárodněném průmyslu). 
SEIDLOVÁ, Helena - JINDROVÁ, Helena: Československé závody kovodělné a strojírenské (inventář, Praha 
1981). 
122 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 4, arch. j. 42, dokument z 19. září 1946. 
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Ve struktuře zestátněného průmysl u byly národní podniky 

klasifikovány dvěma stupni. Vedle ústředních správ se jednalo o závody 

výrobního charakteru, které se podle dekretu Č. 100/1945 Sb. zřizovaly 

z majetkových podstat znárodněných podniků a dosavadních státních 

závodů ve znárodněných odvětvích. 123 Vydáním konfiskačního dekretu 

však byla vytvořena možnost přičlenit k zestátněné výrobě také 

zabavený nepřátelský maj etek a tím pozměnit jej í organizační podobu. 

Komunisté navíc prosadili, že samostatné národní podniky mohly být 

zakládány i z velkých konfiskátů. Pro KSČ se tak znárodněný průmysl 

stal hlavním nástroj em k omezování soukromého podnikání ve výrobě 

a to prostřednictvím připoj ování konfiskovaného maj etku k národním 

podnikům. 124 Obsazení představenstev 1 managementu jednotlivých 

národních podniků se proto stalo předmětem politických bojŮ. 125 

O druhu argumentů, kterými vláda oslavovala zestátněný průmysl, 

svědčí následuj ící úryvek ze Statutu národních podniků: "Národní 

podniky jsou především kolektivy uvědomělých a pracovně nadšených 

dělníků, techniků a úředníků, kteří ve svorné spolupráci plní úkoly 

výstavby socialismu podle celostátního hospodářského plánu. ,,126 

Na druhou stranu viděli mnozí již v létě 1945 v budování národních 

podniků hrozící nebezpečí omezování konkurenčního pro středí 

v podnikání. Ukazuj e na to pasáž z dopisu podnikatele V ác1ava 

P adevěta, určeného ministrovi průmysl u Bohumilu Laušmanovi: 

"Je skutečně nemožné zůstávat v chaotickém stavu naší předválečné 

výroby, kdy celá řada výrobců měla souběžný výrobní program a každý 

123 V NHK ÚV KSČ se taktéž zabývali otázkou, jak mají být národní podniky řízeny. I když se nejdříve 
prosazovala zásada, že ředitel je vybaven velkou odpovědností a nese odpovědnost za výsledky hospodaření, 
nakonec dostalo přednost ustavení představenstva v čele s ředitelem, který má právo veta. 
NA, fond ÚV KSČ, sv. 1, arch. j. 6, dokumenty z 25. září 1945 a ll. října 1945. 
124 Naproti tomu je známý plán národně socialistického ekonoma Zdeňka Hejdy, podle něhož měly být národní 
podniky přeměněny na akciové společnost, přičemž stát si měl nechal 51 % podílu a zbylé akcie prodat 
soukromým investorům. 
125 Za příklad může posloužit ČKD, v níž si vedoucí funkce mezi sebe rozdělili po několika jednáních zástupci 
KSČ a sociální demokracie.Ředitelem se stal František Šidlík (KSČ) a jeho náměstky Alois Wasserbauer (SD), 
Ladislav Milota (SD) a Miroslav Žaloudek (KSČ). 
NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 5, arch. j. 45, dokument bez data. 
126 Statut národních podniků, str. 3. 
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z nich produkovalo nehospodárné malovýrobě. Jak byl nezdravý tento 

extrém, bylo by škodlivé úplné odstranění soutěže. ,,127 

Vznikem ústředních správ měla být znárodněnému průmyslu 

vtisknuta horizontální organizace, neboť v jejich rámci se soustředila 

veškerá zestátněná výroba podle jednotlivých odvětví. Tato zásada však 

byla v rozporu s podobou velkých předválečných koncernů, jejichž 

struktura měla spíše charakter vertikální. Většinou se totiž jednalo 

o seskupení, k nimž patřily například nejen strojírenské závody, ale 

rovněž uhelné doly, hutní továrny či prodejny vlastních výrobků. 

Principu horizontální orgamzace československého zestátněného 

kovoprůmyslu tudíž příliš neodpovídala vertikální struktura 

znárodněných koncernů. Komunisté sice na jednu stranu plánovali 

utvořit závody s jednotným nebo aspoň s velmi podobným výrobním 

programem, ale na druhé straně si uvědomovali, že koncerny v takové 

podobě nevznikly náhodou. Ve svém postupu proto vycházeli z toho, 

aby velké koncerny zůstaly zachovány a nerozbíjely se mechanicky 

mezi jednotlivá generální ředitelství. Znárodněné firmy, jež součástí 

žádného koncernu nebyly, se bud' vytvářely nové národní podniky 

s jednotným výrobním programem, nebo se přidružovaly k národním 

podnikům již existujícím, které jim byly blízké z hlediska výroby.128 

Docílit jednotných výrobních programů chtěla KSČ také tím, že při 

vytváření národních podniků mělo dojít ke zmenšení velkých koncernů 

oddělením závodů s odlišnou výrobou, které se následně včleňovaly do 

jiných národních podniků. 129 Komunisté tak postupně směřovali 

k plánovanému vytvoření trustů, které by sdružovaly národní podniky 

jednoho výrobního od větví, přičemž jej ich řídící orgán by 

představovala generální ředitelství znárodněného průmyslu v podobě 

jakýchsi trustových vedení. 

V souvislosti s tímto procesem byly patrné tendence přikročit také 

ke specializaci jednotlivých národních podniků, jenž si za spolupráce 

ústředních správ měly mezi sebe rozdělit výrobní programy, aby 

127 NA, fond MP, k. 669, inv.č. 1945, dokument z 29. srpna 1945. 
128 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 1, arch. j. 6, dokument z 2. října 1945. 
129 Archiv pro dějiny průmyslu a techniky, fond Sbírka vzpomínek a rukopisů, svazek Č. 932, František Fabinger: 
Stav a vývoj národních podniků těžkého strojírenství. 
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" ... zmizely koncerny nakupené do výše a šíře, vzaly za své nesourodé 

k sobě nalepené výroby, smazaly se bezvýznamné firmy a v prostoru, 

ve kterém se odklidila přítěž hospodářské minulosti, se objevila řada 

novostí se svítících útvarů, národních podniků. ,,130 Skutečná situace 

však byla od nastíněného plánu vzdálená, neboť národní podniky jako 

samostatné právní subjekty vždy postupovaly s ohledem na své zájmy.l31 

Pokud měly společné výr o bní programy, bránily se často nej en jej ich 

přesunům, ale 1 vzájemné I ,. 132 spo upracl. Přestože byl zřizováním 

národních podniků a tím i stanovením výrobního programu pověřen 

na základě vládního nařízení z 15. ledna 1946 133 ministr průmyslu,134 

prosazovala se zásada specializace jen obtížně. N ázory komunistických 

národohospodářů o jednotných a jednoduchých výr o bních pro gramech 

musely ustoupit také politickému požadavku rozšířit národní podniky 

řadou malých a nevýnosných konfiskátů, které ovšem nemohly 

plánované racionalizaci průmyslové výroby v žádném případě prospět. 

V procesu konfiskačního a přídělového řízení bylo předním hráčem 

ministerstvo průmyslu, které se nacházelo pod vlivem sociální 

demokracie. ledním z jeho prvních úkolů se stalo zavádění národní 

správy do průmyslového maj etku celo státního významu a to na základě 

dekretu č. 5., Znárodňovacím dekretem č. 100 bylo pak pověřeno 

zřizováním národních podniků i jej ich rušením, mohlo rozhodovat 

130 TRNEC, Miloslav: Slovo úvodem, in: Ročenka československé průmyslu, Praha 1947. 
131 Většina národních podniků byla také silně podkapitalizována. Důvod představovaly zejména pohledávky 
váznoucí v Německu. František Fabinger v roce 1946 odhadoval, že kmenové jmění národních podniků nutno 
zvýšit o 4 289 milionů Kčs, aby se jejich hospodářský stav stal snesitelným. Zároveň se domníval, že zvyšování 
kmenového jmění má provádět stát jako jejich majitel. Koordinační subkomise pro znárodnění dolů a některých 
průmyslových podniků utvořená při ministerstvu průmyslu pak navrhovala, aby podniky s nadprůměrným 
kmenovým jměním byly zatíženy závazkem, a aby těchto částek bylo použito jako vkladů ve prospěch národních 
podniků s nedostatečným kmenovým jměním. 
Archiv pro dějiny průmyslu a techniky, fond Sbírka vzpomínek a rukopisů, svazek č. 932, František Fabinger: 
Stav a vývoj národních podniků těžkého strojírenství a NA, fond MP, kart. 1056, jednání Koordinační subkomise 
pro znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, dokument bez data. 
132 Archiv pro dějiny průmyslu a techniky, fond Sbírka vzpomínek a rukopisů, svazek č. 932, František Fabinger: 
Stav a vývoj národních podniků těžkého strojírenství. 
133 Kterým se vydával Statut národních podniků. 
134 Ministr průmyslu v dohodě s ministrem financí vyhlašoval jmenovitě podniky podléhající znárodnění. Tyto 
vyhlášky označovaly mimo jiné předmět podnikání národních podniků, jejich sídlo a název firmy. Podobný 
charakter měly i vyhlášky, kterými se do národních podniků dříve vytvořených včleňovaly další znárodněné 
podniky (včetně závodů ze souboru konfiskátů). K 31. prosinci 1946 pracovalo v zestátněných závodech 63,8% 
osob činných v resortu ministerstva průmyslu. Stát mohl také zasahovat do hospodaření podniku. Dekret 
prezidenta republiky č. 109/1945 Sb. o řízení výroby z 27. října 1945 zmocňoval ministra průmyslu řídit 
centrální výrobu v jemu svěřeném resortu. 
LHOTA, Václav: o. c. , str. 195 - 204 a 206n. 
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o začlenění národního podniku do jiného odvětví či rušit usnesení 

a opatření ústředního orgánu, která by odporovala společným zájmům. 

Ministr průmyslu mohl také vyhlašovat, které závody podléhají 

znárodnění. 135 V procesu konfiskace se pak měl celý úřad podílet 

na vypracování rámcových plánů, schvalovat plány přídělové a vydávat 

rozhodnutí o přídělu konkrétních konfiskovaných firem národním 

podnikům (většinou se tak dělo na návrh příslušného generálního 

ředitelství) či jiným uchazečům. Do kompetence ministra průmyslu 

patřilo i řízení a kontrola výroby, ale výkon této funkce přenesl 

prakticky na ústřední správy a sám uplatňoval Jen pravomoc 

dohlížecí. 136 

V případě konfiskovaných závodů projevilo ministerstvo průmyslu 

na počátku října 1945 snahu omezit pravomoc v této době vytvářeného 

Fondu národní obnovy a to tak, že by zabavený průmyslový majetek 

nespadal do správy tohoto orgánu zřízeného při Osidlovacím úřadě, 

nýbrž by ihned po provedení konfiskace rozhodlo přímo ministerstvo 

průmyslu, která ze zabavených firem připadne národním podnikům, jaká 

bude přemístěna příp. sloučena, likvidována či přidělena soukromým 

uchazečům. Ministerstvo v podstatě usilovalo vytvořit rámcové plány 

bez spoluúčasti jiných orgánů. Tuto pravomoc však konfiskační dekret 

č.108/1945 Sb. přisoudil Osidlovacímu úřadu a ministerstvo průmyslu 

se na jejich vypracování mělo pouze podílet. 137 Praxe ale probíhala tak, 

že OÚ se snažil vystupovat vždy ve prospěch znárodněného sektoru 

a maximálně vycházet vstříc požadavkům ministerstva, které po 

poradách s ústředními správami zestátněného průmyslu vypracovalo 

plány podle jednotlivých odvětví na zařazení konfiskátů do národních 

podniků a rada OÚ pak s mml vyj ádřila pouze souhlas. 138 Je tedy 

zřejmé, že při procesu přidělování průmyslových konfiskátů byl 

135 Zákon Č. 114/1948 Sb.5 opakoval řadu ustanovení dekretu Č. 100. Zejména znovu opravňoval ministra 
průmyslu vyhlašovat nově znárodněné závody. Dostalo se mu také pravomoci určovat, jak s těmito fIrmami 
naložit. Z takových majetkových podstat mohl například zřizovat další národní podniky nebo je včleňovat 
do národních podniků již existujících. 
136 • , 

MARSAL, Josef: o. c. ,str. 48l. 
137 NA, fond MP, kart. 325, dokument z 2. října 1945. 
138 NA, fond MP, kart. 590, dokument z 28. srpna 1947. 
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přeskočen Zemský národní výbor pověřený vypracováním přídělových 

plánů, neboť ty nikdy nevznikly. 

Přestože se úřad vedený Bohumilem Laušmanem ještě v listopadu 

1945 vyslovil pro vytvoření seznamu průmyslových podniků, které se 

měly stát předmětem přídělu soukromým žadatelům,139 vznikl pouze 

výše uvedený dílčí rámcový plán ve prospěch národních podniků. 

"Sociálnědemokratické" ministerstvo průmyslu, které v přídělovém 

řízení hrálo jednu z nejdůležitějších rolí, nepochybně upřednostňovalo 

znárodněný sektor před soukromými uchazeči a snažilo se vyhovět 

"požadavkům" ústředních správa národních podniků. 

V boji o konfiskáty náležely velké pravomoci také Osidlovacímu 

úřadu a Fondu národní obnovy. Do působnosti FNO spadal téměř 

veškerý konfiskovaný majetek, přičemž výjimku představovaly státní 

podniky, znárodněný průmysl a lázeňské majetkové podstaty. Hlavním 

úkolem fondu bylo dbát na řádnou správu Jemu svěřeného 

konfiskovaného maj etku, který pak odevzdával určenému uchazeči. 

Přímý vliv na přídělové řízení s průmyslovými konfiskáty však 

FNO neměl. Výrazným způsobem do jeho průběhu zato zasáhl 

Osidlovací úřad, když vyhláškou z 23. července 1946 vydal rámcový 

plán, na jehož základě se malé, střední nebo velké maj etkové po dstaty 

mohly vyj ímat z pří dělového řízení a být předány " ... k úče lné mu 

a řádnému plnění nezbytných úkolů státní nebo jiné veřejné správy 

anebo jichž jest potřeba z důležitých důvodů pro hospodářskou výstavbu 

státu". 140 Tato vyhláška umožnila vyj ímat z řádného pří dělového řízení 

část konfiskovaného maj etku, o který proj evily záj em j ednotli vé resorty 

státní správy, svazky územní či zájmové samosprávy, jiné veřejnoprávní 

korporace a podniky znárodněného průmyslu, " ... pokud prokáží potřebu 

toho ... ve prospěch veřejných úkolů. ,,141 O vynětí majetkových podstat 

z přídělového řízení a odevzdání "oprávněným" uchazečům měl 

rozhodovat Osidlovací úřad v dohodě s ministerstvem financí 

a příslušnými ministerstvy na základě podaných a odůvodněných 

139 NA, fond MP, kart. 1159, dokument z 9. listopadu 1945. 
140 Vyhláška Osidlovacího úřadu v Praze ze dne 23. července 1946. 
141 NA, fond ZNV, kart. 163, Oběžník ZNV v Praze z 8. července 1946. 
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žádostí. Pravomoc vypracovat dílčí rámcové plány na zařazení 

průmyslových konfiskátů do národních podniků přenechal ale 

OÚ ministerstvu průmyslu, které vytvořilo přísl ušné seznamy 

na základě jednání s ústředními správami znárodněného sektoru 

a" ... rada Osidlovacího úřadu projevila jednomyslný souhlas s jejich 

přičleněním k národním d 'kO ,,142 po nz um. Je evidentní, že o osudu 

konfiskovaného průmyslového majetku rozhodovalo v prvé řadě 

ministerstvo průmyslu. Ve svém postupu však jednostranně preferovalo 

národní podniky a "pouze" hájilo požadavky vypracované generálními 

ředitelstvími znárodněného průmyslu. Hlavní význam Osidlovacího 

úřadu pak spočíval v tom, že citovanou vyhláškou umožnil, aby 

přednostně byly vyřizovány žádosti o příděl vycházející z národních 

podniků. 143 

Důležité místo patřilo v procesu omezování soukromého podnikání 

také orgánům lidové správy neboli národním výborům. Jejich hlavním 

úkolem bylo zavádění národních správ do velké části majetkových 

podstat, přičemž jedinou výj imku představovaly podniky celo státního 
, 144 vyznamu. Výrazným způsobem mohly zasahovat rovněž 

do přídělového řízení. V prvé řadě rozhodovaly příslušné okresní 

národní výbory o tom, byly-li splněny podmínky dekretu prezidenta 

republiky Č. 108 pro konfiskaci majetku. 145 Litera této právní normy 

mohla být vykládána různě a v závislosti na politickém složení orgánů 

lidové správy, což dokazuj e příklad hlavního města Prahy. Zatímco 

na své schůzi 12. prosince 1947 se rada tamního Ústředního národního 

výboru ani jednou nevyslovila pro provedení konfiskace a naopak dvě 

konfiskační řízení zastavila, tak na svém druhém březnovém zasedání 

142 NA, fond MP, kart. 590, dokument z 18. července 1947. 
143 Mezi další pravomoci OÚ patřilo dohlížet na dodržování podmínek nutných pro předání konfiskátů 
příslušným uchazečům. Zájemce o zkonfiskovaný závod musel zejména obstarat ověřený výpis z obchodního 
rejstříku o zápisu této firmy, ověřený výpis z pozemkových knih, polohopisný plán, přesná data obsahující 
jména, příjmení a bydliště národního správce, úřední označení orgánu, který jej ustanovil a vlastní poměr 
k národnímu správci. Ze strany národních podniků pak byly tyto formality často kritizovány jako přílišná 
byrokracie. OÚ a FNO mohly navíc dát podnět ke zrušení rozhodnutí o přídělu, pokud bylo v rozporu 
s rámcovým či přídělovým plánem. 
NA, fond Úřad předsednictva vlády (dále jen ÚPY), kart. 1000, dokument z 26. července 1947. 
144 I v nových společenských podmínkách po únorovém převratu 1948 upravoval otázku zavádění národní správy 
dekret prezidenta republiky Č. 5/1945 Sb. Ovšem s tou výjimkou, že této funkce se většinou zmocnily akční 
výbory orgánů lidové správy nebo příslušné závodní rady. 
145 Odvolací instanci představovaly zemské národní výbory. 
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v roce 1948 se j iž obměněná rada ÚNV vyj ádřila pro konfiskaci 

ve třiceti případech a anI jednou neskončilo konfiskační řízení 

negativním rozhodnutím. 146 Jako zřejmá se tedy jeví skutečnost, že 

po únoru 1948 byl konfiskační dekret vztáhnut na mnohem více firem, 

než se tomu tak dělo před tímto mocenským převratem. Do průběhu 

pří dělového řízení měly zasahovat taktéž zemské národní výbory, které 

byly pověřeny vypracováním přídělových a úhradových plánů. Již výše 

j sem ale zmínil, že v případě průmyslových konfiskátů rozhodovalo 

o přídělu ministerstvo průmyslu, které se na mínění zemských 

národních výborů příliš neohlíželo. Lidospráva patřila zároveň mezi 

přednostní uchazeče, kteří měli být při přídělu konfiskátů preferováni. 

Se souhlasem KSČ ministerstva průmyslu však byly nejprve 

vyřizovány požadavky národních podniků a pouze v případech, kdy se 

jednalo o konfiskovanou firmu místního významu, mělo se vyhovět 

, d' 'b o 147 naro nIm vy orum. 

Orgánům lidové správy patřila v procesu zatlačování soukromého 

hospodaření význačná role hned dvakrát. Ovšem jak při zavádění 

národních správ tak v případě konfiskačního řízení bylo pro jejich 

postup rozhodující, do jaké míry komunisté a levé křídlo sociální 

demokracie jednotlivé národní výbory ovládali. 

Výjimečnou úlohu v poválečném Československu sehrály odbory. 

Význam Ústřední rady odborů, kterou v podnicích zastupovaly odborové 

skupiny a nepřímo také závodní rady, postihují zejména dvě 

skutečnosti. Jednak soustředila sVOJ I pozornost především 

na ekonomické aspekty vývoj e, přičemž sociální podmínky zaměstnanců 

byly odsunuty do pozadí 148 a jednak představovala organizaci, která sice 

úzce spol upracovala s komunisty, přesto ale vystupovala jako 

nepolitický zastánce práv "všeho pracujícího lidu". Působením 

na početné lidové vrstvy (bez ohledu na jej ich politickou přísl ušno st) 

146 Archiv hlavního města Prahy (dále jen AMP), fond Zápisy ze schůzí rad, plén a předsednictva Ústředního 
národního výboru, č. knihy 29, inv. č. 169, schůze z 12. prosince 1947 a č. knihy 32, inv. č. 172, schůze z 12. 
března 1948. 
147 V lednu 1947 zažádaly národní výbory celkem o 1174 závodů, z toho asi ve dvě stě případech došlo ke kolizi 
se znárodněným průmysle. 
NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. ll, arch. j. ll, dokument z 16. ledna 1947. 
148 o - -RUZleKA, Karel: o. c. , str. 106. 
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tak doplňovala komunistickou politiku tlakem "zdola". Jak již bylo 

zmíněno výše, odborové složky se výrazně podílely na prosazení 

dekretu o znárodnění velkého a klíčového průmysl u, když pro jeho 

přijetí organizovaly řadu manifestací a sepsaly tisíce rezolucí. 

Dekretem Č. 5 získaly závodní rady navíc právo vyjadřovat se k osobě 

národního správce, kterého mohly dokonce odmítnout. Dále se měla 

ÚRO podle dekretu Č. 108 angažovat i při vypracování rámcových 

plánů. Již na jaře 1946 formuloval 1. všeodborový sj ezd požadavek 

připojit průmyslové konfiskáty k národním podnikům. Největší sílu 

však proj evily odbory v první polovině roku 1947, kdy se v několika 

případech postavily proti rozhodnutí okresního soudu navrátit konfiskát 

původnímu majiteli, čímž popřely restituční zákon Č. 128. Jejich 

počínání bylo ale korunováno úspěchem, když podle rozhodnutí Národní 

fronty museli s návratem bývalého vlastníka vyj ádřit souhlas také 

zaměstnanci. Odbory SIce nemohly do procesu konfiskačního 

a přídělového řízení zasáhnout přímo, ale svým nekompromisním 

postupem získaly pravomoc zabránit navrácení firmy zpět do rukou 

bývalého vlastníka. Rozhodujícím způsobem tak přispěly k omezení 

soukromého podnikání tam, kam už nesahala politická moc 

komunistické strany. 

Vláda se angažovala spíše v procesu znárodňování, přičemž do jej í 

kompetence patřilo právo rozdělovat, slučovat či zakládat nové ústřední 

orgány a dále komukoliv prostřednictvím ministra průmyslu nařídit, aby 

zastavil provoz své firmy, jestliže to bylo ve veřejném zájmu. 

Do přídělového řízení zasahovala pouze v okamžiku, kdy se 

na konkrétním příděl u ministerstvo průmysl u s radou Osidlovacího 

úřadu neshodlo a tyto sporné případy se pak předkládaly vládě 

k rozhodnutí. Vzhledem ke společnému zájmu jmenovaného ministerstva 

a Osidlovacího úřadu vyhovět požadavkům znárodněného sektoru, byl 

ale počet těchto sporných případů minimální. 

Druhá etapa znárodnění vyřešila rozhoduj ícím způsobem otázky 

spj até s přídělovým řízení většiny malých a středních průmyslových 

konfiskátů, když znamenala jejich automatické připojení 

ke znárodněného průmyslu. Většinou buď byly zapoj ovány 
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do stávajících národních podniků nebo se z nich vytvářely národní 

podniky nové. Do o bdo bí několika prvních měsíců po únoru 1948 pak 

spadá počátek nové kapitoly v omezování soukromého podnikání 

v Československu, kdy tzv. boj o konfiskáty byl rozhodnut podle 

představ komunistů a jej ich spoj enců. 149 

Pro úplnost bude nutné ještě připojit několik důležitých zmínek 

o způsobu řízení našeho poválečného hospodářství. V prvním o bdo bí se 

v Československu uplatnil smíšený ekonomický mechanismus, který 

spojoval prvky ekonomiky tržní a centrálně regulované, zatímco 

únorový převrat s sebou přinesl mechanismus s výlučně ústředním 

I ' " 150 P anovanlm. To 

soukromého sektoru. 

pochopitelně souviselo s výraznou redukcí 

V letech 1947-1948 bylo československé hospodářství řízeno 

dvouletým plánem, který se v podstatě omezoval na stanovení priorit 

a investičních a zásobovacích kvót. V podmínkách centrálně řízené 

ekonomiky se v rámci první pětiletky (1949-1953) po stupně přij ala 

sovětská metodika plánování s rozepisováních tzv. jmenovitých úkolů 

do konkrétních podniků. 151 I když problematika plánování není tématem 

této práce, bude nutné alespoň ve zkratce nastínit, jak bylo organizačně 

zajištěno. Pro jeho potřeby nejprve vznikla Hospodářská rada jako 

pomocný orgán vlády, pod kterou spadal Generální sekretariát 

Hospodářské rady a Státní úřad plánovací. Pozděj i byla ještě zřízena 

Ústřední plánovací komise, jež se stala odborným garantem tohoto 

způsobu řízení ekonomiky. Po únorovém převratu ÚPK zanikla a její 

místo zaujal přetvořený Státní úřad plánovací, jenž se následně stal 

rozhodující institucí v československém hospodářství. 152 

149 Čistky prováděné v národních podnicích rozdělily jejich odborné pracovníky do tří skupin. Do první z nich 
byli zařazeni zaměstnanci, kteří mohli zůstat v mateřském podniku, ale museli být pověřeni nižší funkcí, 
do druhé skupiny patřili ti, jež museli přejít do jiného národního podniku a poslední skupinu tvořili všichni, kteří 
nemohli být v tzv. národním průmyslu zaměstnáni vůbec. 
150 ŠULC, Zdislav: Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) 1945-1995, 
Brno 1998, s. 3. 
151 ŠULC, Zdislav: Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) 1945-1995, 
Brno 1998, s. 15 a PŮLPÁN, Karel: Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990, 
Praha 1993, s. 195. 
152 Tamtéž, s. 20. 
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* * * 

Při nasměrování konfiskace proti vrstvě soukromých podnikatelů 

sloužily komunistům jako hlavní opěrné pilíře síť ústředních správ 

a národní podniky zabývající se výrobou. Tuto orgall1ZaCI 

československého průmyslu se KSČ podařilo prosadit už v prvních 

poválečných letech a v nových společenských podmínkách po únoru 

1948 JIm pomohla k dalšímu naplnění jejich "cíle" likvidace 

soukromého podnikání jako takového. Jelikož byl zestátněný průmysl 

označen za přednostního uchazeče o příděl průmyslových konfiskátů, 

měly národní podniky svými požadavky minimalizovat počet závodů, 

které by mohl získat soukromý sektor. 

Vlastní rozhodnutí o přidělení zabaveného závodu provádělo 

ministerstvo průmyslu, které za podpory Osidlovacího úřadu a Fondu 

národní obnovy preferovalo znárodněný průmysl před ostatními 

uchazeči. Stejnou tendenci projevovaly orgány lidové správy, i když 

v tomto případě existovaly mezi jejich postupem velké rozdíly, které 

vycházely z politického složení jednotlivých národních výborů. 

Mimořádná úloha v zápase proti soukromokapitalistickému hospodaření 

patřila sjednoceným odborům, jež se mohly vzepřít rozhodnutí 

okresního soudu o provedení restituce zkonfiskované firmy 

a podporovaly tak postup znárodněného průmyslu tlakem "zdola". 
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5. Mocenský zápas o postavení soukromého podnikání 

v československém průmyslu 

Budoucnost průmyslových konfiskátů byla řešena v souvislosti 

s celkovým postavením soukromého podnikání v československém 

hospodářství a představovala součást střetu, ve kterém proti sobě stáli 

na jedné straně stoupenci komunistického konceptu "zespolečenštění" 

a na druhé 

především 

straně jej ich 

národními 

odpůrci zastupovaní 

socialisty. Ti 

v českých 

háj ili 

zemích 

zájmy 

soukromokapitalistického sektoru, prosazovali zachování individuálního 

vlastnictví v průmyslové výrobě a podle jejich názoru měly všechny 

střední a malé konfiskáty zůstat v soukromých rukách. Komunisté 

naopak směřovali k omezování soukromého podnikání, přičemž jejich 

představy prošly v průběhu let 1945 - 1948 postupným vývoj em, měnily 

se a stále více se radikalizovaly. Ekonomickou situaci, v jaké se 

nacházelo Československo po druhé světové válce, charakterizuje 

odpověď předního československého národohospodáře ing. Dr. Miloše 

Horny na anketu o základních předpokladech a možnostech hospodářské 

výstavby republiky: " ... Třeba si ujasniti, zda hospodářská politika 

republiky v budoucnu má sledovati výlučně linii solidaristickou, nebo 

zda těžisko má býti v soukromém podnikání, nebo jak se mají obě tyto 

složky protínati. Košický vládní program sice načrtl určitou střední 

směrnici, ale ... praktické provádění této vládní směrnice nesjednává 

b ,. ,,153 o ecne Jasno. 

Po druhé světové válce se KSČ v oblasti průmyslu nejprve zaměřila 

na stabilizaci a ovládnutí jeho znárodněné části. Hlavním cílem 

komunistů bylo získat v tomto sektoru rozhodující vliv, čímž by se JIm 

podařilo ovládnout podstatný díl průmyslové výroby v Československu. 

Svými členy obsazovali důležitá místa jak v ústředních orgánech 

znárodněného průmyslu, tak v managementu národních podniků. 

Na žádost sovětských poradců vypracovali komunisté v létě 1947 

studii, v níž rozebírali a popisovali svou hospodářskou politiku 

153 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 4, arch. j. 42, dokument bez data. 
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bezprostředně po válce: "Zastávali jsme názor, že máme znárodnit 

pouze to nejdůležitější. Přidržovali jsme se zásad neznárodňovat 

překotně drobné a střední podniky a zabývat se nejprve organizací 

velkého a klíčového průmyslu. ,,154 Rovněž v případě konfiskace 

požadovali v průběhu prvního roku a půl po válce rozšířit národní 

podniky pouze o velké majetkové podstaty, které pod příslušný dekret 

č. 108 spadaly. Takticky dobře připravení komunisté věděli, že dokud 

nezískají absolutní politickou moc, nemohou ani v hospodářské oblasti 

postupovat přímočaře podle svých představ a zestátňovat veškerou 

výrobu, nýbrž že musí brát také ohledy na ostatní "partnery" v Národní 

frontě. KSČ nemohla jinými slovy ve svých plánech ani o krůček dále, 

než jí to dovolovala aktuální politická situace. Postupně si však 

připravovala podmínky " ... pro další vývin ", 155 jenž měl vést k tzv. 

socialistické revoluci. Například na počátku roku 1946 v rámci diskuse 

o dekretu č. 108 komunisté prohlásili, že pouze na velké konfiskáty má 

výhradní nárok stát, ale malé zabavené firmy by měly naopak dostat 

jednotlivci. 156 V prvních měsících po válce národohospodářští odborníci 

z řad komunistů varovali před po stupem proti malým a středním 

podnikatelům nejen z důvodů politických, ale také protože chápali, jak 

velikou zátěží budou pro stát tyto nevelké firmy, a jak budou ohrožovat 

proces racionalizace v národních podnicích. Takové závody měly tudíž 

zůstat v držení soukromníků, nebo přej ít do maj etku družstev 

či komunálních podniků. 157 

Tyto názory však odporovaly představě KSČ o nutnosti provést 

přestavbu československé společnosti, přestože byly postaveny na 

ekonomicky oprávněných argumentech. Z taktických důvodů 

předkládala KSČ nejprve umírněné požadavky, ale již od podzimu 

1946 se komunisté se svými spoj enci nezaměřovali pouze na 

velkoprůmyslu a rázně se postavili proti jakémukoliv umísťování 

konfiskovaných firem do soukromého sektoru. Jej ich pro středni ctvím 

154 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 5, arch. j. 43, dokument "Zkušenosti se znárodněním, plánováním a vedením 
průmyslu v Československu" z 19. června 1947. 
155 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 1, arch. j. 5, dokument z 17. července 1945. 
156 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 4, arch. j. 42, dokument z 22. ledna 1946. 
157 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 1, arch. j. 5, dokument z 17. července 1945. 
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měly být rozšířeny národní podniky, popřípadě mohly být připoj eny 

k družstvům či přeměněny v komunální závody a dokonce se uvažovalo 

i o jejich zrušení, ale za žádných okolností nesměly posílit jednotlivé 

podnikatele. 

Snahy po omezování soukromého hospodaření v průmyslu 

pokračovaly v roce 1947 úspěšnými pokusy zabránit předání 

neoprávněně konfiskované firmy legitimnímu vlastníkovi. Komunisté ve 

svém postupu proti soukromokapitalistickém sektoru zřídili dokonce 

komisi, jež měla systematicky sbírat informace o jednotlivých firmách 

a jejich majitelích. Účelem této komise bylo pořídit statistický soupis 

s konkrétními daty o ročním obratu závodu, počtu zaměstnanců 

či politické příslušnosti vlastníka. "Z krajů získáme podobné seznamy, 

které doplníme materiálem zpravodajské služby ministerstva vnitra, 

která obdrží od nás rovněž dotazník, aby její orgány věděly, 

co hledat. ,,158 KSČ tedy postupovala ve shodě s ministerstvem vnitra, 

kterým nechávala sledovat určené soukromé podnikatele s cílem 

vytvořit si detailní přehled o této skupině svých odpůrců. Vůči ním pak 

mohla koordinovaně zasahovat a usnadnit si jejich další zatlačování. 

Mimo to chtěli komunisté svým důrazem na snížení cen výrobků také 

zmenšit zisky soukromého sektoru, který navíc neustále obviňovali, že 

právě on je těžištěm černého obchodu, defraudací a nedodržování 

daných předpisů. 159 K tomu se prý navíc stal i " ... základnou, odkud je 

vedena pomlouvačná kampaň proti znárodněnému průmyslu, zde se 

narodilo tvrzení, že soukromé podnikání je rentabilnější než 

znárodněné, odtud je veden boj o konfiskáty a tzv. zbytkové fabriky, zde 

se tlačí na to, aby ceny spotřebních statků byly vysoké. ,,160 KSČ 

neustále hledala všechny cesty, jak omezit průmyslovou výrobu 

v soukromém vlastnictví. 

Když si pak komunisté v únorovým převratem 1948 plně uvolnili ruce 

k prosazení svých zájmů, zasadili rozhoduj ící úder rovněž 

soukromokapi tali s tickém u sektoru. Požadavek dalšího znárodnění 

158 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 2, arch. j. 19, Plán práce Národohospodářské komise, bez data. 
159 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 1, arch. j. 11, dokument z 15. února 1947 a sv. 2, arch. j. 19, dokument z 21. 
listopadu 1947. 
160 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 1, arch.j. 11, dokument z 15. listopadu 1947. 
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znamenal nej en jeho další zúžení, ale v podstatě také rozhodl zápas 

o osud průmyslových konfiskátů ve prospěch národních podniků. Ač 

záměrem komunistů byla postupná likvidace individuálního vlastnictví ve 

výrobě, vysvětlovala svůj postup tím, že činnost "bývalých neomezených 

vládců, ke kterým byl lid v r. 1945 velkomyslný", směřovala proti 

společenskému zřízení Československé republiky. "Proč jsme 

znárodňovali, když jsme podle programu slibovali, že po dobu dvouletého 

plánu další znárodnění ... nebude. Museli jsme přikročit dalšímu 

znárodnění přikročit proto, že soukromokapitalistické podnikání ... hrozilo 

rozvrátit celý náš vývoj k socialismu. ,,161 Komunisté rovněž neopomněli 

před veřejností neustále zdůrazňovat, že nová znárodňovací vlna se 

nebude týkat živností a řemesel, jejichž "ochranu" vtělili i do Ústavy 

9. května. Ve skutečnosti mluvili ale již nejpozději od jara 1947 na svých 

schůzích otevřeně o tom, že za jistých okolností plodí malovýroba nové 

kapitalisty a nelze si tudíž tyto vrstvy "nekriticky idealizovat.,,162 Cílem 

se stala likvidace všech podniků s cizími pracovními silami. V činnosti 

měly být ponechány jen firmy, kde byl zaměstnám pouze majitel. Postupně 

však do tzv. vyšších výrobních forem komunisté převáděli také tyto 

řemeslné závody. Jej ich napoj ování na národní, komunální a družstevní 

podniky se dělo neplánovitě a chaoticky, neboť proces vytlačovaní 

soukromokapitalistické výroby probíhal mnohem rychlej ším tempem než 

vytváření organizačních struktur pro zapoj ování soukromých závodů do 

zmíněných" vyšších forem" a na mnohé komplikace narážel rovněž proces 

přebírání funkcí, které dosud plnily živnosti a řemesla. 

Národní podniky byly připoj ením velkých znárodněných 

a konfiskovaných firem v podstatě do budovány, takže přibírání dalších 

závodů bylo zaměřeno zejména na likvidaci malovýroby, aniž by 

existovala záruka, že bude zaj ištěno plnění opravárenských 

a údržbářských služeb. 163 Názorové postoje komunistů směřující 

k ovládnutí velkého a klíčového průmyslu i velkých konfiskátů by se daly 

161 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 4, arch. j. 42, Projev Antonína Zápotockého před Národním shromážděním 
z 28. dubna 1948. 
162 Přesto připouštěli, že vedle dělníků a rolníků představují pro politiku KSČ největší oporu. 
NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 1, arch. j., ll, dokument z 15. února 1947. 
163 NA, fond MP, kart. 1203, dokument ze 17. října 1950. 
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vysvětlit jejich snahami o sjednocení a racionalizaci výroby, avšak 

tendence k likvidaci drobných firem byly z hospodářského hlediska 

nevysvětlitelné. Národní podniky nemohly všude nahradit malovýrobu 

a družstva ani komunální závody se nikdy plně nerozvinuly. 164 Komunisté 

věděli, že k zatlačení soukromého podnikání nestačí jej ich pozIce 

ve znárodněném průmyslu ani ekonomický nátlak, nýbrž že budou muset 

využít své rozhodující politické moci. Národohospodářští úředníci z řad 

KSČ byli vyzváni, " ... zaujmout stanovisko jako komunisté a ne podle 

svých jednotlivých oborů. iel65 Proti soukromému sektoru měli tedy 

postupovat i v těch případech, které by znamenaly kroky ekonomicky 

nevhodné. 

5. 1. Zavádění národních správ 

Podíváme-li se na podrobněji na proces omezování soukromého 

podnikání po druhé světové válce, zjistíme, že jeho průběh lze rozdělit 

do tří fází. Nejprve se setkáváme se zaváděním národních správ. Druhou 

fázi představuje jednání a následné rozhodnutí, zda určitá firma splňuje 

či nesplňuje příslušné podmínky dekretu č. 108, jež by znamenaly resp. 

neznamenaly její konfiskaci. Zmocnění k výkonu národní správy bývalo 

častokrát změněno a to mnohdy i poté, co bylo firma zkonfiskována. 

Celý proces pak uzavírá fáze přídělového řízení, v němž měl závod 

připadnout některému z uchazečů, přičemž majetek zůstával pod 

národní správou až do doby, než ho Fond národní obnovy příděl ci 

164 Ještě v létě 1945 odmítali v Národohospodářské komisi ÚV KSČ zestátňování družstevních podniků, naopak 
mluvili o nutnosti družstevnictví zdokonalit. O rok později se však již důrazně postavili za provedení procesu 
znárodnění zestátněním, které mělo představovat vyšší formu organizace výroby nežli družstevnictví. Podobně 
tomu bylo i s vytvářením závodů lidové správy. Tentokrát ale ještě v roce 1947 požadovali komunističtí 
národohospodáři konfiskáty čistě místního významu zkomunalizovat. Z tohoto směru je pozoruhodná jejich 
kritika národních podniků, že orgánům lidové správy v případě takových závodů konkurují. V Národní frontě 
totiž prosadili usnesení, že nejprve mají být uspokojeny požadavky národních podniků, teprve potom přijde na 
řadu lidová správa, následována družstvy a jako posledním se mělo vyhovět soukromým žadatelům. 

Komunálním závodům a družstvům tak byla dávána přednost před uchazeči z řad soukromníků a staly 
východiskem tam, kde by zestátnění malých konfiskátů narazilo na odpor. Když však byl soukromokapitalistický 
sektor zlikvidován, přistoupili komunisté také k omezování družstevního a komunálního hospodaření 

ve prospěch národních podniků. 
NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 1, arch. j. 5, dokument z 24. července 1945 a sv. 1, arch. j. ll, dokumenty z 16. 
ledna a 15. února 1947. 
165 Tamtéž. 
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odevzdal. Je důležité připomenout, že národní správa byla vyhlašována 

nad majetkem státně nespolehlivých osob a tam, kde to vyžadoval 

plynulý chod výroby. Na tomto základě se prozatímní správa zavedla 

mnohdy 1 do firem, které konfiskaci či znárodnění nepodl éhaly. 

Vyhlášení národní správy bylo navíc chápáno jako akt přechodný. 

Ve chvíli, kdy by pominuly důvody pro její zavedení, měla být 

odvolána a firma předána právoplatnému majiteli - buď původnímu 

vlastníkovi nebo novému nabyvateli. Ve smysl u dekretu Č. 5/1945 Sb., 

o neplatnosti některých maj etkoprávních jednání z do by nesvobody 

a o národní správě maj etkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců 

a kolaborantů, nemusela tedy po ustavení národní správy automaticky 

následovat konfiskace nebo znárodnění. Ve skutečnosti se však otázka 

zavedení resp. zrušení národní správy stala součástí celého boje o osud 

soukromého podnikání v Československu. 166 

Podle citovaného dekretu musela s ustavením národní správy, stejně 

jako s osobou pověřenou k výkonu této funkce, vyjádřit souhlas závodní 

rada, přičemž ve většině případů ovládali tyto zaměstnanecké orgány 

zástupci KSČ. Komunisté si tak prostřednictvím této prozatímní správy 

získali nebo aspoň si pojistili svůj vliv na řadu firem. Navíc na 

hospodaření národních správců dohlížel Fond národní obnovy, čímž se 

takové firmy v zásadě dostávaly pod kontrolu státu, jejíž ztrátě se 

komunisté snažili zabránit. V rámci poválečných hospodářských 

opatření se s národní správou počítalo pochopitelně u podniků 

opuštěných, znárodněných a patřících Němcům, Maďarům 

a kolaborantům. Mimoto se však důvodem k jejímu zavedení mohlo stát 

1 podezření, že by výroba v určitém podniku nemusela být plynulá. 

Ještě v roce 1945 rozhodl Nejvyšší správní soud, že v případě naplnění 

tohoto předpokladu může být národní správa zavedena i do majetku 

166 Dosazování národních správ do závodů se v prvních měsících po válce dělo pravděpodobně dosti živelně, což 
svědčí o nesystematickém stavu československého průmyslu, ve kterém se plně nerespektovaly příslušné právní 
normy. Upozorňuje nás na to stížnost ministerstva vnitra Zemskému národnímu výboru: "Bylo shledáno, 
že místa národních správců .. .jsou obsazována bez ohledu na dekret prezidenta republiky. Stává se, že jest takhle 
jmenováno až sedm národních správců do jednoho podniku současně, jednak resortními ministerstvy, jednak 
hospodářskými svaz, jednak Okresními správními komisemi či národními výbory. Tento stav vzbuzuje dojem, že 
na vyšších místech vládne chaos. " 
NA, fond ZNV, kart. 163, dokument z 9. července 1945. 
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státně spolehlivých OSOb.1 67 Tím se rozšiřoval okruh závodů, které mohl 

stát a potažmo komunisté ovlivňovat. O ohrožení plynulosti výroby 

a následném uvalení národní správy rozhodovaly v převážné míře 

národní výbory (po dohodě se závodní radou), přičemž smysl tohoto 

pOjmu nebyl nikým přesně stanoven a záleželo Jen na výkladu 

přísl ušného národního výboru. O tom, jaké mělo toto ustanovení 

následky, svědčí dopis několika soukromých podnikatelů zaslaný 

na počátku roku 1946 vládě: "Existují tisíce středních podnikatelů 

zbavených vedení svých podniků závodními radami. Buď z pojmu 

asociálnosti nebo že toho vyžaduje plynulý chod výroby. Těchto pojmů 

bylo nemnohdy využito k tomu, aby ziskuchtiví jedinci zaujali vedoucí 

místa." Podnikatelé proto požadovali vyškrtnutí této pasáže z dekretu 

Č. 5. 168 

K problematice, kdy docházelo k zavedení národní správy z důvodu 

ohrožení plynulého chodu výroby, se vyj ádřilo i ministerstvo průmysl u 

vedené sociálním demokratem Bohumilem Laušmanem. 169 Takové 

případy vidělo následovně: " ... jde o opatření přechodné, jedná se však 

o majetek ponechaný z vůle lidu v soukromé sféře. Asociálnost majitelů 

jest pro budoucnost vyloučena, jelikož úřady a zástupci zaměstnanců 

budou bdít nad zachováním mzdových úprava sociálních náležitostí. ,,170 

Ministerstvo zároveň vyzývalo k co nej rychlej šímu zrušení národní 

správy a obnovení normálního stavu, učinil-li vlastník opatření, kterými 

by bezproblémový chod podniku zaručil. 171 Něco takového ovšem 

zásadně odporovalo představám KSČ. ln 

Ministerstvo průmyslu nabádalo národní výbory rovněž 

k důslednému provádění paragrafu 24 citovaného dekretu. Podle něj měl 

167 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 6, arch. J. 47, dokument z 14. dubna 1947. 
168 NA, fond ÚPV, kart. 1086, dokument z 4. ledna 1946. 
169 Tuto funkci zastával od 4. dubna 1945 do svého svolení předsedou Československé sociálnědemokratické 
strany 25. listopadu 1947. Na ministerstvu ho poté vystřídala nejprve stranická kolegyně Ludmila Jankovcová 
a února 1948 další člen ČSDS Zdeněk Fierlinger. K další změně došlo 15. června 1948, kdy se ministrem 
průmyslu stal Augustin Kliment, který v tomto úřadě vydržel až do roku 1952. 
170 NA, fond MP, kart. 526, Výklad ke zrušení národních správ, bez data. 
171 Tamtéž. 
172 Pro odvolání národní správy se ministerstvo vyslovilo i v některých dalších případech. Příkladem může být 
majetek nepodléhající konfiskaci, do kterého byla zavedena národní správa z důvodu, že v jeho vedení stála 
osoba státně nespolehlivá. Jakmile však vlastník dosadil státně spolehlivého zástupce, měla být národní správa 
zrušena. 
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být majetek, daný pod národní správu, který patřil osobám státně 

spolehlivým a jehož pozbyly v důsledku pronásledování a perzekuce 

v do bě okupace, ihned vrácen dřívěj ším vlastníkům resp. jej ich 

dědicům. Ministr Sl v tomto smyslu dokonce stěžoval na Úřadu 

předsednictva vlády, že naplňování zmíněného paragrafu naráží na řadu 

nej asností (j ež ovšem blíže nespecifikoval), a národní výbory proto 

váhaly vracet podniky postiženým osobám" ... z nichž mnohé prodělaly 

těžké pronásledování a nemohou pochopit, proč se jim jejich majetek 

dosud nevrátil. ,,173 Názory ministerstva průmyslu a komunistů ohledně 

národní správy se dostaly znovu do sporu na přelomu let 1946 a 1947, 

kdy "Laušmanův" úřad prohlásil, že do národní správy dá jen ty závody, 

u nichž bylo konfiskační řízení skončeno zabavením majetku, nebo 

u kterých dá národní výbor prohlášení, že nebude vznesen restituční 

nárok. 174 

V procesu hospodářské stabilizace Československa po druhé 

světové válce získaly mimořádně silné postavení národní výbory, 

jakožto orgány výkonné moci. Svědčí o tom mimo jiné směrnice 

ministerstva průmyslu týkaj ící se rušení národní správy nad maj etkem 

osob české národnosti, které byly ovšem podezřelé ze státní 

nespolehlivosti. Jestliže trestní řízení vedené proti nim okresní soud 

zastavil, je zcela pochopitelné, že tito žádali o zrušení národní správy 

nad svým majetkem.V takovém případě nebyl však orgán lidové správy 

vázán osvobozujícím rozsudkem a mohl zahájit vlastní správní řízení. 

Toto rozhodnutí vycházelo z přesvědčení, že i činnost, která nebyla 

soudně trestná, mohla být národním výborem kvalifikována jako 

záměrná podpora okupantů. Za pomůcku k takovému zjištění mělo 

posloužit smýšlení a pro] evy stíhaných osob z o bdo bí okupace. Mnoho 

na síle této "zbraně" dané do rukou lidové správy neměnil ani dodatek, 

že takovou podporu bude nutné prokázat po objektivní stránce. 

V řadách komunistů však nepanovala s postupem národních výborů 

vždy plná spokojenost. Při jednom z jednání Sl v NHK ÚV KSČ 

povzdechli, že v těch národních výborech, kde nemají komunisté 

173 NA, fond ÚPV, kart. 1086, dokument z 12. prosince 1945. 
174 NA, NHK ÚV KSČ, sv. 1. arch. j. ll, dokument z 16. ledna 1947. 
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většinu, se opatření posilující vliv orgánů lidové správy míj í jimi 

zamýšleným účinkem. Proto Národohospodářská komise připravila 

v březnu 1947 plán, jak zabránit dalšímu vracení podniků pod národní 

správou do soukromého sektoru. Podstata tohoto návrhu spočívala 

v tom, že s odevzdáním firmy individuálnímu majiteli muselo vyjádřit 

souhlas také její osazenstvo, jež mohli komunisté ovlivňovat 

prostřednictvím závodních rad. Jestliže by si více než padesát procent 

zaměstnanců nepřálo návrat původního vlastníka, ač k tomu měl 

oprávněný nárok, byla by mu místo majetku vyplacena pouze finanční 

náhrada. V opačném případě totiž komunisté očekávali v těchto 

závodech neklid, který by prý ohrožoval veřejný zájem. Ve skutečnosti 

však sami ve spolupráci s odbory pomáhali tento rozruch vyvolávat. 

O firmu nacházej ící se v prozatímní správě tak mohly přij ít jednak 

oso by obviněné z kolaborace, přestože je okresní soud očistil, jednak 

podnikatelé, jimž byl majetek dán pod národní správu z důvodu 

asociálnosti a jednak také ti, kteří ztratili své vlastnictví v důsledku 

okupace. 175 

V záloze měli komunisté připraven ještě návrh Ústřední rady 

odborů, podle něhož měl být po dobu dvouletého plánu ponechán 

přechodný stav a národní správy by ve všech sporných konfiskátech 

nesměly být zrušeny. Nevýhodou tohoto postupu bylo, že také národní 

podniky by musely investovat do firem, nad nimiž vykonávaly národní 

správu, aniž měly jistotu, zda jim budou po uplynutí oněch dvou let 

nakonec přiděleny do vlastnictví. Tuto variantu pokládali 

v NHK ÚV KSČ za vhodnou až pro případ, že by se ukázalo zvrácení 

do té doby" ... převládající praxe národních výborů ve věci konfiskace 

podniků pod národní správou v , ,,176 h nemoznym. Návr odborů však 

komunisté uplatnili v jednání Národní fronty, kde jím "vydírali" 

zástupce ostatních stran, aby byl přijat "aspoň" ten postup, jež 

předložila NHK ÚV KSČ. Každopádně hlavním smyslem obou plánů 

bylo zamezit rušení národních správ nad majetkovými podstatami, které 

175 Na žádný z těchto případů se tedy nevztahoval ustanovení o konfiskaci. 
NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 6, arch.j. 47, dokument z 19. března 1947. 
176 'v 

NA, fond NHK UV KSC, sv. 6, arch. j. 47, dokument z 14. ledna 1947. 
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se nedaly zkonfiskovat a tím alespoň dočasně zabránit jejich předávání 

zpět do rukou soukromých vlastníků. 177 O ekonomické škodlivosti 

dlouhodobě zavedené národní správy věděli také národohospodářští 

odborníci KSČ. Po únorovém převratu proto vyzývali, aby toto 

prozatímní opatření co možná nej rychlej i zmizelo z československého 

průmyslu. Mělo se tak dít přičleněním těchto maj etkových podstat 

národním podnikům, předáním do vlastnictví lidové správy nebo 

družstev, přemístěním na S lovensko, či jej ich uzavřením. Za žádných 

okolností však nesměly rozšířit soukromý sektor. 178 

Záměry komunistů dokládá také soukromý dopis generálního 

ředitele ČZKS a člena Národohospodářské komise ÚV KSČ 

ing. Františka Fabingera, který byl adresován jeho příteli, předsedovi 

ÚPV a taktéž komunistovi, Milanu Reimanovi. Předkládá v něm svou 

představu, jak maj etek závodů pod národní správou převést na národní 

podniky: "V předlužených konfiskátech bylo by možno, aby národní 

podnik, který má národní správu, pronajal objekty i zařízení vlastnímu 

národnímu podniku a převedl osazenstvo do svého stavu. Tím zůstane 

z konfiskátu pouze plášť, kterému se platí pronájem ... kdežto případně 

zisky půjdou již k dobru národnímu podniku, který závod pronajal. ,,179 

Nutno připomenout, že pronáj em firmy pod národní správou musel 

schválit Fond národní obnovy. Protože tento úřad byl také obsazen 

členy KSČ, nepředpokládal ani z této strany F. Fabinger komplikace. 

Dnes by se pro takové případy užilo moderního slova" vytunelování". 

Trnem v oku byla představitelům KSČ také možnost zrušit národní 

správu, aniž by se k tomu musela vyjádřit závodní rada. Ministerstvo 

průmyslu sice doporučovalo zástupce zaměstnanců neopomíjet, nicméně 

příslušný dekret něco takového nezmiňoval. V březnu 1947 se však 

komunistům podařilo prosadit do prohlášení Národní fronty ustanovení, 

177 Nespokojenost s postupem některých národních výborů vyjádřil také jim nadřízený ZNV v Praze. Prý provádí 
až příliš blahovolně udělování státního občanství osobám německé národnosti, jejichž majetek pak vyjímají 
z národní správy. Situaci "napravil" oběžník ZNV z 5. prosince 1945, podle kterého muselo žádosti o navrácení 
státního občanství vyhovět nejprve ministerstvo vnitra. 
NA, fond ZNV, kart. 163, dokument z 5. prosince 1945. 
178 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 2, arch. j. 19, dokument z 9. června 1948. 
179 NA, fond ČZTS, kart. 17, inv. Č. 5, dokument z 18. ledna 1947. 
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podle kterého nesměla být národní správa odvolána 180 bez slyšení orgánu 

ÚRO. 181 

Zavedení "prozatímní" správy znamenalo pro komunisty pouhou 

přípravu k dalšímu řešení, kterým mělo být přičlenění firmy 

k národnímu podniku. Protože do únorového převratu však nemohli 

proti soukromému podnikání postupovat neomezeně, stala se národní 

správa poj istkou proti navrácení maj etku individuálnímu vlastníkovi. 

Snažili se proto jejímu rušení všemožně zabránit. Tento přechodný stav 

nebyl pochopitelně výhodný ani pro národní podniky, pakliže právě oni 

vykonávaly správu dotyčného závodu. Pokud se některý národní výbor 

nebo okresní soud snažil obnovit ve firmách standardní podnikatelské 

prostředí jej ím navrácením soukromému podnikateli, byl okamžitě 

veřejně kritizován zástupci KSČ a odborů. Postoj komunistů a jejich 

odpůrců k tomu, jak provést hospodářskou stabilizaci země, byl totiž 

naprosto rozdílný. Zatímco KSČ chápala národní správy jako nedílnou 

součást postupného zatlačování soukromého vlastnictví, ministerstvo 

průmyslu pod vedením Bohumila Laušmana a některé národní výbory 

trvaly na rychlém rušení národních správ tam, kde k tomu vybízel již 

několikrát citovaný dekret č. 5. 

V únoru 1948 se po vyhlášení rezoluce ÚRO, požaduj ící znárodnění 

výrobních podniků s více než padesáti zaměstnanci, stalo součástí 

mocenského převratu též zavádění národních správ do takových závodů. 

Jako zdůvodnění se udávala potřeba předej ít ohrožení veřej ného záj mu. 

Podstatou byla ovšem opět snaha komunistů zbavit co největší množství 

soukromníků kontroly nad jej ich firmami ještě před vydáním 

příslušného znárodňovacího zákona a následným připojením 

k některému z národních podniků. 182 

Zaváděním této prozatímní správy zůstaly nadále pověřeny národní 

výbory. Jej ich kompetence se však výrazně omezila, když byly vyzváni 

ministerstvem průmyslu (v jehož čele již stál Zdeněk Fierlinger), aby 

národní správu nad všemi výrobními závody udělily generálním 

180 Ať už tento akt prováděl národní výbor nebo okresní soud (podle restitučního zákona č. 128). 
181 NA , fond NHK ÚV KSČ, sv. 1, arch. j. ll, dokument z 27. března 1947. 
182 NA, fond ÚPV, kart. 1005, sign. 4677, inv. č. 1341/f, dokument z 1. března 1948. 
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ředitelstvím znárodněného průmyslu, která následně dosazovala své 

zmocněnce. Ti pak vykonávali nad firmami osobně národní správu až do 

jej ich znárodnění a začlenění do národního podniku. Ministerstvo 

průmyslu v zásadě pověřilo generální ředitelství kolektivní prozatímní 

správou a národní výbory celou záležitost Jen administrativně 

v, d'l 183 Vyfl I y. 

Únorový převrat znamenal mnohé změny I v orgánech lidové 

správy, což se projevilo mImo jiné i na jejich postoji k zavádění 

a rušení národních správ. Podle zápisů z jednání Národohospodářské 

komise ÚV KSČ zaváděly od března 1948 ZNV národní správu mnohdy 

i do podniků, které měly dva až tři zaměstnance, a po dobu jejího 

trvání se snažili při bráním dalších pracovníků dostat firmu 

pod znárodnění. Něco takového nebylo ovšem z provozních důvodů 

většinou možné a národní správa musela být zrušena. 184 Je však zřejmé, 

že i po únorových událostech 1948 představovala národní správa první 

krok při omezování soukromého podnikání v Československu. Svědčí 

o tom například praxe Ústředního národního výboru v Praze, který 

v období od konce února do začátku června vydal několikanásobně více 

výměrů zaváděj ících národní správu než v roce 1947. 

5. 2. Konfiskační řízení 

o rozsahu konfiskace nemělo být pochyb, neboť ten byl dán 

dekretem prezidenta republiky Č. 108/1945. Komunisté však hledali 

všemožné cesty, aby příslušná ustanovení této právní normy týkaj ící 

se vyvlastnění majetku zrádců a kolaborantů byla uplatněna na co 

největší množství firem pod národní správou. "V dosavadních 

konfiskačních zákonech je několik mezer, jimiž mohou některé jednotky 

uniknout vyvlastnění. ,,185 Provedením konfiskace byly pověřeny okresní 

národní výbory, přičemž výsledek tohoto řízení mnohdy odporoval 

183 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 14, arch. j. 114, dokument z 2. března 1948. 
184 NA, fond NHK, ÚV KSČ, sv. 6, arch.j. 47, dokument z 6. srpna 1948. 
185 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 6, arch. j. 47, dokument z 10. prosince 1946. 
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představám komunistů. Poukazovali na velké množství negativních 

rozhodnutí o konfiskaci a následných restitucí. Za kritikou KSČ stál 

politický zájem nedovolit jakoukoliv expanzi soukromého hospodaření, 

proto se její představitelé snažili o zvrácení této praxe okresních 

národních výborů. Jelikož se komunisté ne] prve soustředi li na 

stabilizaci znárodněného průmyslu, začali se otázce sporných 

konfiskačních řízení věnovat až ve druhé polovině roku 1946. 

V NHK ÚV KSČ vypracovali postup, jak plně vyčerpat všechny 

možnosti dané konfiskačním dekretem. "Z některých závodů pod 

národní správou dostali jsme dotazy od soudruhů, jak se mají chovat 

v případech, kdy se k majetku přihlásili bývalí majitelé nebo jejich 

dědicové, avšak kolaborace jim nebyla dokázána. Soudruzi si musí 

uvědomit, že úřady lidové demokracie i naše strana jsou vázány 

platnými zákony Konfiskačních dekretů nutno řádně využít. ,,186 

Národohospodářská komise apelovala na všechny členy KSČ, aby se 

v případech, kdy ONV konfiskaci zamítl, obrátili na FNO a iniciovali 

proti tomuto rozhodnutí odvolání na ZNV. Jestliže se firma za okupace 

zvětšila nebo zmenšila, mělo se jejímu navrácení do soukromé sféry 

zabránit argumentací, že to již není dobře možné, neboť se jedná o 

jinou maj etkovou podstatu. 187 Dále upozorňovali na důsledné naplňování 

poslední věty odst. 3, § 1 dekretu prezidenta republiky č. 108, podle 

které podléhaly konfiskaci i takové závody, jejichž majitel se sice 

neprovinil, ale strpěl tzv. závadnou činnost u osob jeho firmu 

spravuj ících. Zároveň se vyzývala představenstva národních podniků , 

aby proj evovala záj em o firmy pod národní správou a pokud se jevila 

jejich konfiskace nepravděpodobnou, měla navrhnou příslušným 

maj itel ům o dkou pení. 188 Komunisté se tedy snažili svůj po stup při 

omezování soukromého hospodaření koordinovat a v případech, kdy 

186 Tamtéž. 
187 Také ministerstvo průmyslu hájilo zájmy národních podniků. V mnohých případech by prý navrácením 
majetku původnímu vlastníkovi došlo k ochromení provozu národních podniků, což mělo být proti veřejnému 
zájmu a tudíž vyplacena pouze peněžitá náhrada. 
NA, fond MP, kart. 401, dokument zll. břema 1946. 
188 Tamtéž. 
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ne bylo možné provést konfiskaci, měl být na individuální vlastníky 

vyvíjen nátlak, aby své závody alespoň národním podnikům prodali. 

Komunistická strana zaměřila svou kritiku také na tempo 

konfiskačního řízení, které oproti jej ím představám pro bíhalo příli š 

pomalu. Důraz totiž kladla na množství zkonfiskovaných firem a nikoliv 

na kvalitu a precisní přípravu každého jednotlivého případu. Například 

klub komunistických zastupitelů na pražském magistrátu vydal dne 

24. ledna 1947 prohlášení odmítající postup referátu pro národní 

správu, jenž prý " ... nehájí zájmy obce a státu v té míře, která je mu 

uložena dekretem. Dokladem toho je skutečnost, že za rok a půl bylo 

sice v tomto provedeno téměř dvě stě restitucí majetku ve prospěch 

soukromých osob, avšak pouze šestnáct konfiskátů ve prospěch 

republiky. Tato skutečnost musí ve veřejnosti vzbudit oprávněný dojem, 

že zájmy republiky nebyly zde hájeny stejně jako zájmy bohatých 

. d· O" 189 ] e zncu. 

Bylo již však zmíněno, že průmyslový majetek, který se ocitl pod 

národní správou, nemusel nutně podléhat konfiskaci či znárodnění. 

Prozatímní správa mohla být zavedena též do firem státně spolehlivých 

osob k zajištění plynulého chodu výroby. Před komunisty tak 

vyvstávala otázka jak naložit s podnikem pod národní správou, který 

nešlo pro jeho nedostatečnou velikost znárodnit, ani se evidentně 

nejednalo o majetek Němců, Maďarů, zrádců či kolaborantů, na nějž by 

se vztahoval konfiskační dekret. "Je důležité zaujmout stanovisko 

k tomu, co dělat tam, kde jsou národní správy, a kde se nezestátňuje. ,.190 

Pokud nemohla být konfiskace podle platných předpisů navržena ani 

provedena, požadovala Národohospodářská komise ÚV KSČ nasadit 

veškeré úsilí alespoň k udržení národní správy. 

Ani když byla firma zkonfiskována, neznamenalo to ještě, že již 

nemůžou být uplatněny restituční nároky. Když PNO prováděl SOUpIS 

zabavených maj etkových podstat podle DPR č. 10 8, byly zj išťovány též 

189 AMP, fond Zápisy ze schůzí rad, plén a předsednictva Ústředního národního výboru, č. knihy 17, inv. č. 157, 
schůze z 24. ledna 1947. 
190 'v 

NA, fond NHK UV KSC, sv. 1, arch.j. 5, dokument z 17. července 1946. 
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závody přicházející v úvahu pro restituci. 191 Tato evidence pak zcela 

jistě umožňovala komunistům vytvořit si přehled o závodech, v jejichž 

případě mohlo dojít k restituci a sjednotit tak postup vůči všem 

žadatelům o navrácení majetku. Za tímto účelem vypracovali též 

v NHK ÚV KSČ na přání Klementa Gottwalda seznam všech sporných 

konfiskátů. 192 Navíc byl rozeslán oběžník kraj ským a okresním 

organizacím KSČ, který obsahoval pokyny, jak postupovat při 

konfiskačním řízení i při obraně proti restituci. 193 

Stejný cíl sledovala také snaha komunistů změnit restituční zákon 

Č. 128. V podzimních měsících roku 1946 se v Československu o bj evilo 

několik rezolucí stejného znění, které požadovaly "doplnění" 

konfiskačního dekretu Č. 108/1945 Sb. a restitučního zákona 

Č. 128/1946 Sb.: "Vyskytlo se několik případů, kde má být provedena 

restituce podle zákona Č. 128 ze dne 9. května 1946, popřípadě kde byly 

předloženy návrhy na konfiskaci dle dekretu prezidenta republiky 

Č. 108. Snaha po navrácení některých z těchto podniků naráží 

na spontánní odpor osazenstva a to proto, že vytýkají bývalým 

vlastníkům hrubou asociálnost. Oba zákonné předpisy neřeší problém 

asociálnosti a hlavně veřejného zájmu. Veřejný zájem jest omezen pouze 

na druh výroby, který kdyby byl zastaven, ohrozil by veřejné zájmy 

hospodářské. Žádáme proto, aby při výkladu pojmu veřejného zájmu 

byly do tohoto pojmu pojaty také situace, které vzniknou příliš úzkým 

výkladem tohoto pojmu a vyvolávají neklid v závodech. Dále žádáme, 

aby vláda s urychlením předložila parlamentu osnovu, která by přesně 

vymezila pojem asociálnosti a aby tento pojem použila jako základ pro 

novelizaci paragrafů II a 24 dekretu prezidenta republiky Č. 5/1945. ,d94 

Není jistě náhodou, že v téže době vznikl komunistický návrh 

na novelizaci restitučního zákona, podle něhož měl být nárok na 

vrácení podniku kompenzován peněžitou náhradou nejen v případě 

ohrožení veřejného zájmu, ale také pokud by byl ochromen plynulý 

191 NA, fond Fond národní obnovy, oběžník ze 17. září 1946. 
192 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 1, arch. j. 11, 16. ledna 1947. 
193 Tamtéž. 
~4 • w 

NA, fond NHK DV KSC, sv. 6, arch. j. 47. 
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chod závodu. 195 Taková situace nastávala podle komunistů ve chvíli, kdy 

si většina osazenstva nepřála navrácení konfiskátu původnímu majiteli. 

Tento nesouhlas zaměstnanců byly schopné "zajistit" závodní rady, 

které otevřeně podporovaly postup KSČ. Komunisté rovněž navrhovali 

přenést pravomoc k vydání prohlášení o tom, zda by restitucí byly 

veřejné zájmy ohroženy či nikoliv, z ministerstva spravedlnosti 

na komisi ministerstva financí, ministerstva spravedlnosti, ÚRO 

a věcně příslušného ministerstva. Důvodem byla komunistickou stranou 

odmítaná praxe ministerstva spravedlnosti, která měla způso bovat, 

že téměř každý spor o nárok na vrácení podniku vyhrál žaluj ící bývalý 

majitel. Komunisté se zároveň obávali, že pro úřad vedený národním 

socialistou Prokopem Drtinou asi nebude veřejným zájmem nárok 

národního podniku na zachování konfiskátu, jenž mu již byl přidělen. 196 

KSČ a odbory chtěli dosáhnout toho, aby se restituční spory řešily 

výhradně ve prospěch znárodněného průmyslu. Požadovali proto, aby se 

na národní podnik vždy hledělo jako na právního nástupce, který 

nevěděl, že k maj etkovému převodu došlo pod tlakem okupace. 197 

Příslušnému žadateli by tak byla vyplacena pouze finanční náhrada. 

Komunisté však samI pochybovali o tom, že by ministerstvo 

spravedlnosti na podobné návrhy přistoupilo. Jejich podstata ležela 

spíše ve snaze vyvíj et neustálý tlak na zmenšování 

soukromoka pi talistického sektoru. Rozpory s ministerstvem 

spravedlnosti pak byly součástí ideologického střetu o směřování 

průmyslové výro by v obnovené republice. 

Celý průběh konfiskačního řízení zcela závisel na aktuální 

politické situaci, což dokazuje odlišná praxe orgánů lidové správy před 

a po únorovém převratu 1948. Příkladem může být postup Ústředního 

národního výboru v Praze . Na svém zasedání dne 12. prosince 1947 

proj ednávala rada ÚNV otázku konfiskace celkem u osml firem 

a ve všech případech její provedení zamítla, neboť vlastníci těchto 

195 Jestliže by k ohrožení veřejného zájmu došlo, neměl být závod vrácen "in natura", ale žadateli měla být 
vyplacena pouze finanční náhrada. 
196 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 6, arch. j. 47, dokument ze 4. července 1947. 
197 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 6, arch. j. 47, dokument z 29. listopadu 1946. 
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závodů byli uznáni za státně spolehlivé. 198 Naopak na schůzi dne 

26. března 1948 vyřídila rada konfiskační řízení pozitivně u čtyřiceti 

firem a pouze v případě jediného závodu se vyslovila proti. Konfiskace 

byla odůvodňována tím, že dané osoby spadaly pod příslušná ustanovení 

DPR Č. 108. 199 Je tedy zřej mé, že komunisté vztahovali konfi skační 

dekret na mnohem více firem než tomu tak činili jejich političtí odpůrci 

a využili ho k prosazení svého záměru k zatlačování 

soukromokapi talistického sektoru. 

5. 3. Přídělové řízení 

Zavedení národní správy a pozitivní konfiskační řízení znamenaly 

pro představitele KSČ a odborů pouhé přípravné kroky, které měly 

vyvrcholit připojením konfiskovaných firem ke znárodněnému 

průmyslu. Naproti tomu se odpůrci komunistické politiky snažili 

o jejich navrácení do soukromých rukou. V tomto mocenském střetu se 

tedy jednalo o budoucí podobu československého hospodářství, zejména 

o postavení soukromého podnikání v jeho rámci. Levicová nálada 

většiny československé společnosti a velké množství závodů, jenž se 

díky národní správě a konfiskaci ocitly pod kontrolou státu, vytvářely 

ovšem podmínky vhodné spíše k provedení rozhod uj ící fáze 

komunistických plánů omezit individuální vlastnictví v sekundárním 

sektoru ekonomiky ČSR. 

KSČ považovala tzv. boj o konfiskáty za jednu z forem postupu 

proti individuálnímu vlastnictví. Klement Gottwald prohlásilI. října 

1946 v Liberci zcela jasně, že KSČ nepřipustí, aby stát "rozdával 

zbytkové fabriky" soukromníkům. S podporou přispěchaly i odbory, 

když veřejně odmítly vracení konfiskovaných závodů, které se již 

jednou ocitly v maj etku státu, zpět do soukromého sektoru. 2oo Druhou 

stranu v tomto boji o konfiskované továrny zastupovaly zejména 

198 AMP, fond Zápisy ze schůzí rad, plén a předsednictva Ústředního národního výboru, č. knihy 29, inv. č. 169, 
schůze z 12. prosince 1947. 
199 AMP, fond Zápisy ze schůzí rad, plén a předsednictva Ústředního národního výboru, č. knihy 32, inv. č. 172, 
schůze z 26. března 1948. 
200 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 1, arch. j. ll, dokument z 15. února 1947. 
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národní socialisté, kteří vydali v září 1946 prohlášení: " Ne můžeme 

souhlasit s tím, že se činí pokusy afilací středních a malých konfiskátů 

... zvětšovat rozsah znárodněného průmyslu. ,,201 O měsíc později znovu 

požadovali: "Při přídělu konfiskovaného majetku v pohraničí nutno 

v největším íře zacho va t individuá ln í vl astn i ctv í. ,,202 Jenom při po menu, 

že komunisté vůči soukromým podnikatelům sice preferovali národní 

podniky, ale přednost dávali také svazkům územní a zájmové 

samosprávy, družstvům a jiným veřejnoprávním korporacím, především 

pokud se jednalo o malé či střední maj etkové podstaty. 203 

Po provedení konfiskace se spisy o celém řízení, které byly uloženy 

na Fondu národní obnovy, dále postupovaly na ministerstvo průmyslu, 

kde se rovněž scházely požadavky znárodněného průmyslu o konkrétní 

zabavené firmy. O jejich osudu rozhodovala ministerská přídělová rada, 

přičemž sporné případy řešila přímo vláda. Následovat mělo odevzdání 

konfiskované maj etkové podstaty Fondem národní obnovy příslušnému 

příděl ci .204 K tomu však docházelo před rokem 1948 jen zřídka. Jestliže 

si komunisté stěžovali na pomalý průběh konfiskace, ještě více potom 

kritizovali právě pří dělové řízení. Odbory i KSČ vyzývaly k rychlému 

připoj ování všech konfiskátů, o které národní podniky zažádaly, 

ke znárodněnému průmyslu. I když se na základě oficiálních prohlášení 

komunistických politiků i podle názoru mnohých ekonomických expertů 

KSČ mělo jednat pouze o velké nebo pro provoz národních podniků 

něj akým způsobem d ůleži té závody, vyslovili zástupci znárodněného 

průmyslu častokrát záj em o firmy čistě místního významu. Přednost 

totiž dostala teze o omezování soukromého podnikání. NHK ÚV KSČ 

nabádala národní podniky, aby rozšířily své požadavky na přičlenění 

i o ty konfiskáty, na nichž sice neměly přímý záj em, o které však 

nezažádal ani žádný jiný "veřej ný" uchazeč a existovala zde tudíž 

možnost, že by se dostaly do soukromých rukou. Ze stejného důvodu 

měly usilovat dokonce i o konfiskáty, jež sice byly nevýnosné, ale 

201 Tamtéž. 
202 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 3, arch. j. 43, dokument z 19. června 1947. 
203 NA, fond Zemský národní výbor v Praze, kart. 163, dokument z 8. srpna 1046 a NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 
1, arch.j. ll, dokument z 16. ledna 1947. 
204 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 1, arch. j. 11, dokument z 16. ledna 1947. 

67 



z místních důvodů nemohli komunisté prosazovat jej ich zrušenÍ. 

V rámci národních podniků však bývaly zabavené firmy častokrát 

postupně a v tichosti " 205 uzavlfany. Proti afi 1 aci konfiskátů 

s nehospodárným provozem mnozí komunističtí národohospodáři 

protestovali, přičemž poukazovali zejména na skutečnost, že nevýnosný 

konfiskát nedokáže udržet ani soukromý podnikatel. 206 KSČ však tento 

risk odmítala a ekonomické argumenty musely ustoupit snahám 

o likvidaci sociální vrstvy individuálních vlastníků ve výrobě. 

Tato skutečnost byla nejvíce patrná v pohraničí, kde se z logických 

důvodů nacházela velká část konfiskátů. Jejich převedení do majetku 

národních podniků, které sem přinesly kromě vlastní výr o by rovněž 

dělníky z vnitrozemí jako nové osídlence, umožnilo komunistům 

přetvořit tento regIOn v místo s velkým počtem svých voličů a tím 

pádem v oporu JImI prováděné politiky. Pohraničí tak bylo KSČ 

vnímáno jako oblast, kde může nejrychleji naplnit své představy 

o uspořádání společnosti. "Pohraničí se má stát skutečně socialisujícím 

elementem republiky, kde by nebylo soukromých podnikatelů. ,,207 

Stejně jako tomu bylo v případě konfiskace, vypracovala 

Národohospodářská komise ÚV KSČ také u přídělového řízení postup, 

jak prosadit požadavky národních podniků. Především měli všichni 

komunisté zastoupení ve znárodněném průmyslu208 projevit zájem o ty 

konfiskáty, kde tak dosud neučinili. Dále měl být vyvíjen nátlak 

na ministerstvo průmyslu, aby urychleně a kladně projednalo všechny 

žádosti národních podniků. 209 Zároveň byl vyzván Osidlovací úřad 

a Fond národní obnovy k bezodkladnému vyřízení ministerských návrhů 

a k následnému provedení formalit, jež se pojily s předáním 

schválených přídělů konfiskovaných podstat do vlastnictví národních 

podniků. NHK ÚV KSČ se ve svých požadavcích obracela také na vládu, 

205 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 6, arch.j. 47, dokument z 19. břema 1947. 
206 S uvedeným postupem nesouhlasili ani jednotlivá generální ředitelství znárodněného průmyslu, neboť 
si jejich představitelé uvědomovali potíže, které by z toho národním podnikům plynuly. 
NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 1, arch. j. ll, dokument z 15. února 1947. 
207 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 14, arch. j. 114, dokument z 8. října 1947. 
208 Jak na generálních ředitelstvích, tak v národních podnicích. 
209 Je zřejmé, že výmam zemských národních výborů, kterým příslušelo podle dekretu sestavení přídělových 
plánů, byl značně zatlačen do pozadí. 
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aby spěšně vyřídila všechny sporné případy a brala přitom zřetel 

na "záj my" znárodněného o I 210 prumys u. Komunisté ve spol upráci 

s odbory navíc zahájili rozsáhlou kampaň v tisku, aby konfiskáty 

nebyly přidělovány nikomu jinému než národním podnikům. Například 

v srpnu 1947 vyšel v deníku Práce článek následuj ícího znění: 

"Každému národohospodáři bylo a musí být jasné, že ... konfiskované 

závody, které pod dekret o znárodnění nespadaly v důsledku malého 

rozsahu, patří do znárodněného sektoru a musí být vtěleny do národních 

podniků. Je ovšem řada těch konfiskátů, na které se vztahuje článek 

dekretu o restituci, ostatní měla být již dávno součástí znárodněné 

výroby. . .. Tyto průtahy s přičleněním konfiskátů přinášejí našemu 

hospodářství nesmírné ztráty a milionové deficity ve velké části 

konfis kátů, kde správc i špatně hospodaří a namnoze se již vidí majite li 

těchto závodů. Tyto škody jsou tím větší, že národní podniky, které si 

o konfiskáty podle povahy výroby a národohospodářských potřeb 

zažádaly, nemohou se dostatečně rozvinout a nemohou účelněji plánovat 

... Komu slouží tyto snahy zašantročit část výroby do rukou jedinců, aby 

mohly vykořisťovat a se obohacovat? ,,211 Je patrné, že celá záležitost 

přídělového řízení byla značně zpolitizována. Komunisté se snažili 

vzbudit ve veřejnosti doj em, že přičleňování konfiskátu jiným 

uchazečům než národním podnikům by znamenalo ohrožení 

československého hospodářství. Jednalo se však z ekonomického 

hlediska o demagogický přístup, což dokazuje například referát 

komunisty a generální ředitele Československých závodů kovodělných 

a strojírenských Františka Fabingera, který přednesl 22. listopadu 1947 

na konferenci těžkého strojírenství v Praze. Ve svém úvodu SIce 

uznává, že DPR Č. 108 o zabavení majetku Němců, Maďarů, zrádců 

a kolaborantů dává možnost přičlenění takového majetku 

ke znárodněnému průmyslu, ale v části věnované aktuálním problémům 

těžkého stroj írenství, se o překážkách spj atých s pří dělovým řízením 

210 NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 4, arch. j. 48, Situační zpráva Národohospodářské komise ÚV KSČ 
pro zasedání ÚRO, bez data. 
2ll NA, fond ČZKS, kart. 102, výstřižek článku "Průtahy s konfiskáty" od Karly Pfeiferové z deníku Práce z 26. 
srpna 1947. 
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vůbec nezmiňuj e. Rozebírá zej ména zadluženost národních podniků, 

špatné rozvržení investic v celém průmyslu, pokleslou pracovní 

morálku či okolnosti přechodu z válečné na mírovou výrobu, ale 

o konfiskátech nepadlo již ani s1ovo. 212 Panoval tedy velký rozdíl mezi 

komunisty šířeným názorem o významu konfiskátů pro národní podniky 

a pohledem odborníka, jenž měl řídit jedno celé odvětví znárodněného 

průmyslu. 

Politická praxe komunistické strany se však záhy střetla 

s ekonomickou efektivitou. Příkladem může být národní podnik 

Agrostroj. Ten ministerstvo průmyslu tvrdě zkritizovalo za postup, 

ke kterému byl ještě před několika měsíci vyzýván. " Lze také poukázat 

na bezhlavost při získávání konfiskátů. Z počátku se uplatňovaly snahy 

začleniti do Agrostroje dlouhou řadu malých konfiskátů a nelze 

při nejlepší vůli pro tuto politiku nalézt odůvodnění, leda snad snahu 

vytvořit podnik opticky impozantní. Agrostroj získal celkem čtyři 

konfiskáty, z nichž technicky vzato nepotřeboval žádný. ,,213 

Po únoru 1948 pohltila celou řadu konfiskátů nová vlna znárodnění, 

čímž byl předurčen výsledek jednání o jejich budoucnost. Započatá 

přídělová řízení se sice neměla přerušovat, ale princip nacionalizace 

nedával žádnou možnost na přenechání těchto firem soukromému 

sektoru. Začleněny měly být převážně do národních podniků, přičemž 

komunisté j eště uvažovali vytvořit z nich národní podniky nové, které 

by v zásadě byly regionálního rázu. Protože KSČ a její spojenci 

postupně ovládli všechny složky veřejného života, mohli si navíc 

dovolit umělým zvyšováním stavu zaměstnanců zahrnout pod znárodnění 

i soukromé firmy, kterých se ve skutečnosti zákon Č. 114/1948 Sb. 

vůbec netýkal. 

212 Archiv pro dějiny průmyslu a techniky, fond Sbírka vzpomínek a rukopisů, svazek Č. 932, František Fabinger: 
Stav a vývoj národních podniků těžkého strojírenství. 
213 NA, fond MP, kart. 1202, Kritický rozbor činnosti podnikového ředitelství národního podniku Agrostroj 
z 17. června 1948. 

70 



* * * 

V otázce poválečného směřování československé ekonomiky stály 

proti so bě dvě ideologické koncepce. Zatímco jedna představovala 

systém, ve kterém by se vedle znárodněného hospodářství mohlo 

svo bodně rozvíj et také soukromé podnikání, prosazovala druhá 

centrálně řízenou ekonomiku, kde by veškerá výroba byla postupně 

zestátněna a soukromý sektor zcela marginalizován. Nemusím asi příliš 

zdůrazňovat, že prvně zmíněnou koncepci obhaj ovaly zej ména 

nekomunistické strany214 a pod druhou z nich byli podepsáni společnou 

rukou komunisté a odbory. Při budování této "centralistické" linie se 

nejprve soustředili na zatlačování velkokapitálu a velkoprůmyslu, ale 

od podzimu roku 1946 svou pozornost zaměřili také na střední 

podnikání, k jehož likvidaci přistoupili po únorovém převratu 1948. 

Jako jediné možné tehdy připouštěli zachování řemesla a živností. 

Ovšem tento postoj posléze opustili a proces omezování 

individuálního vlastnictví ve výrobě dokončili odstraněním celé 

sociální vrstvy soukromých podnikatelů. Cílem komunistů bylo nejen 

rozšiřování znárodněného průmyslu, ale také likvidace 

soukromokapitalistického sektoru jako takového. Provedením této 

socioekonomické změny ve struktuře československé společnosti 

definitivně rozhodli mocenský zápas o budoucnost republiky ve svůj 

prospěch. KSČ se v zásadě politickými prostředky zbavila podstatné 

části svých odpůrců a ovládla tak rozhodující pOZIce v celém 

hospodářském systému státu. Výsledný efekt byl tedy opět rázu 

politického. 

Při omezování soukromého podnikání v průmyslové výrobě se 

komunistická strana snažila postupovat jednotně a kroky svých členů 

systematicky koordinovat. V prvním děj ství připadla hlavní role 

národním správám. Jejich posláním bylo stabilizovat československé 

hospodářství a převést válečnou výrobu na mírovou. Komunisté však 

dali myšlence národní správy zcela nový smysl, když bránili jej ímu 

214 Znovu musím připomenout výjimku levicové části sociální demokracie. 
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rušení v těch případech, které by znamenaly navrácení firmy 

do soukromých rukou. Druhé dějství se týkalo konfiskace, přičemž 

v tomto procesu se KSČ zasazovala o uplatnění konfiskačního dekretu 

na maximální počet závodů pod národní správou. Největší význam 

v zatlačování soukromého podnikání připadl třetímu děj ství, v němž se 

jednalo o další osud konfiskovaných maj etkových podstat. 

Komunistická ideologie nepřipouštěla žádné rozšiřování soukromého 

sektoru, a proto jej í stoupenci v přídělovém řízení upřednostňovali 

národní podniky a protestovali proti předávání jakéhokoliv 

konfiskovaného závodu do individuálního vlastnictví. Tento tzv. boj 

o konfiskáty tak nej zřetelněj i poukazuj e na snahu komunistů 

zlikvidovat soukromé podnikání v Československu. Pro plné pochopení 

tohoto postupu KSČ je třeba mít na paměti, že tak nejednala ze své 

ekonomické neprozíravosti. Mnozí komunističtí národohospodáři 

naopak varovali před přičleňováním malých a středních firem národním 

podniků a trvali na tom, aby znárodněný průmysl byl řízen 

na podnikatelském pnncIpu. Přednost však měl politický zájem 

na provedení výše uvedené socioekonomické změny v uspořádání 

československé společnosti. 
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6. Českomoravská-Kolben-Daněk. národní podnik. a její 

role v tzv. boji o konfiskáty215 

Společnost vzniklá v roce 1927 jako Českomoravská-Kolben-Daněk 

vstupovala do poválečného období pod názvem Českomoravské 

strojírny, a. s., přičemž na konci války se skládaly z devíti hlavních 

závodů a několik dalších společností bylo do koncernu při druženo 

(např. Loděnice Praga nebo Elektro Praga). 216 Karlínský koncern 

samozřejmě podléhal ustanovení dekretu prezidenta republiky 

č. 100/1945 Sb. a dostal se tak do vlastnictví státu. Vzhledem 

ke snahám vytvořit sjednocenou výrobu, došlo v souvislosti se vznikem 

národního podniku k organizačním změnám. Následovalo ukončení 

existence Českomoravských stroj íren, a. s., kdy byla likvidována jej ich 

účast na některých podnicích (například Elektro Praga) a 7. března 1946 

vznikl vyhláškou ministerstva průmyslu č. 1314 nový národní podnik, 

kterému ministerstvo vrátilo dne 4. září t. r. značku ČKD. 217 Vyčleněny 

byly závody se zaměřením na automobilový a letecký průmysl, protože 

výrobní program ČKD měl být orientován na těžké a všeobecné 

strojírenství. Podnik byl naopak podle této vyhlášky doplněn některými 

závody ze znárodněných koncernů AEG a Siemens-Schucker- Werke, 

dále loďařskými závody Loděnice Praga a znárodněnou akciovou 

společností Srp a spol. Takto vytvořený národní podnik vstupoval 

215 SNĚTIVÝ, Jiří: Rozvoj závodů ČKD Praha, in: Sborník prací ČKD Praha, Praha 1968, PETRÁŇ. Josef
FUCHS, Vilém: 90 let práce a bojů (Stručný přehled dějin ČKD Sokolovo, závodu n.p.ČKD Praha), Praha 1961, 
str.l25, SETlKOVSKÝ, Jaroslav - LIŠKA, Vladimír: Sto dvacet pět let ČKD a sto let elektronické výroby 
u nás, Praha 1991, str. 105 a NA, fond NHK ÚV KSČ, sv. 5, arch. j. 45, dokument bez data. 
216 1. Kotlárna a strojírna Karlín, 2. Strojírna Libeň, 3. Automobilka Libeň, 4. Výroba leteckých motorů Libeň, 
5. Elektrotechnika Vysočany, 6. Slévárna Vysočany, 7. Výroba leteckých motorů Malešice, 8. Strojírna Slaný, 
9. Slévárna Blansko. 
SETlKOVSKÝ, Jaroslav - LIŠKA, Vladimír: Sto dvacet pět let ČKD a sto let elektronické výroby u nás, Praha 
1991, str.lOO. 
217 Na základě vyhlášky MP ze dne 7. března 1946 se národní podnik Českomoravské strojírny skládal 

z následujících závodů: 1. Srb a spol., a. s. , Praha, 2. AEG Elektrotechnická, a. s., Praha, 3. Loděnice Praga, s. r. 
o. , Praha, 4. AEG, Slovenská elektrotechnická spoločnosť, s. r. o. , Bratislava, 5. Siemens, Technický průmysl, 
a. s. , Praha, 6. Siemens, ú.spoločnosť pre výrobu elektrotechn. zariadeni, Bratislava, 7. AEG, Berlín (s výjimkou 
závodů v Benešově nad Ploučnicí, Kraslicích, Trutnově a Brně), 8. ČMS, a. s. , Praha (s výjimkou: a) částky 
1475000 Kčs na starém vklad, b) účasti na podnicích Carbonia a. s. ,Praha a Amet, s. r. o. ,Moravská Ostrava, 
c) budovy v Bratislavě, d)účasti na podniku Družstevní závody v Dražicích nad Jizerou, e )závodů na výrobu aut 
a letadel, f)autoopravny), 9. Siemens-Schuckert-Werke, Rokytnice nad Jizerou. 
NA, fond MP, kart. 1159, dokument z 19. března 1946. 
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do bojů o průmyslové konfiskáty.2ls Je více než důležité zdůraznit, že 

vedení ČKD, n. p., bylo v rukách komunistů a sociálních demokratů. 

Ředitelem se stal František Šidlík (KSČ) a jeho náměstky Alois 

Wasserbauer (SD), Ladislav Milota (SD) a Miroslav Žaloudek (KSČ).219 

Poprvé se dostala ČKD do kontaktu se závodem, který se nacházel 

pod národní správou a u něhož se dala očekávat konfiskace, již v červnu 

1945. Tehdy byli zástupci karlínského koncernu dotázáni ministerstvem 

dopravy, zda by se nechtěli zajímat o ústeckou loděnici Russ, Sedlak 

a Goern. 220 Jednání se sice dala do pohybu, ale teprve o rok pozděj i 

svěřilo ministerstvo průmyslu národní správu loděnice do rukou tohoto 

koncernu. 221 

S další snahou Českomoravské o přidružení některých firem 

do svého podniku se sice setkáváme ještě tentýž den, avšak tato jednání 

nabrala úplně jiný směr. S datem 25. června t. r. leží v písemno stech 

právního oddělení fondu ČKD cestovní zpráva, která informuje 

o návštěvě pěti firem, jež patřily německých vlastníkům a po konci 

války se ocitly bez vedení. O charakteristice tehdej ších hospodářských 

problémů a také o druhu vztahů, které chtěla Českomoravská navázat, 

svědčí některé citace z uvedené cestovní zprávy.222 O firmě Ferrovia 

se dočteme: "Úzkou technickou spoluprací by se dala zvýšit nejen 

hospodárnost výroby, ale i technická úroveň výrobků. ,,223 Problémy 

firmy PEMA j sou nastíněny takto: "K zajištění práce pro osazenstvo 

218 V roce 1947 měl národní podnik Českomoravská-Kolben-Daněk toto složení: 1. Kotlárna a strojírna Karlín 
(ústředí), 2. Strojírna Libeň, 3. Strojírna Slaný, 4. Strojírna a slévárna Blansko, 5. Loděnice Praga, 6. Strojírna 
Modřany, 7. Elektrotechnika Modřany (dř. Srb a spol.), 7. Elektrotechnika Vysočany, 8. ČKD Bratislava (dř. 
AEG), 9. Slévárna Vysočany, 10. ČKD Podmokly (dř. AEG), 11. ČKD Česká Lípa (dř. Siemens), 12. ČKD 
Rokytnice n. J .(dř. Siemens). 
Znárodněný průmysl v Československu, roč. 1/1947, Praha 1947, str.488. 
219 Pro větší přehlednost budu užívat pro podnik tento název, i když se mu vrátil teprve v září 1946. 
220 Státní oblastní archiv v Praze (dále jen SOA Praha), fond Českomoravská-Kolben-Daněk (dále jen ČKD), 
kart. 151, sign. 1089, jednání z 25. června 1946. 
221 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1106, jednání z 25. července 1946. 
222 I.Ferrovia, Roesemann & Killmemann, a. s. , továrna na stroje, železniční zabezpečovací zařízení a polní 
dráhy, Radotín u Prahy. Zaměstnanců 250. 
2. RudolfKlier, továrna elektrických přístrojů, Děčín. Zaměstnanců 150. 
3. Ignis, akciová společnost pro stavbu hutí, Teplice-Šanov. 
4. Premag, výroba akumulátorových vozíků, Předměřice u Hradce Králové. Zaměstnanců 45. 
5. Pema, výroba elektrických přístrojů, Praha-Vysočany. 
COMPASS INDUSTRIE UND HANDEL, Praha 1938. 
Vesměs se tedy jednalo o fIrmy strojírenské nebo elektrotechnické s počtem zaměstnanců zhruba od 45 do 250. 
Jejich domicilem byla dvakrát Praha, dvakrát severní Čechy ajednou východní Čechy. 
223 SOA Praha, fond ČKD, kart. 35, sign. 11, dokument z 25. června 1945. 
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a získání potřebných výrobků je nutno přebudovat výrobu. Mateřská 

firma (Siemens-Apparate, pozn. aut.) z Říše něco takového provézt 

nemůže, nabízí se proto náš závod Vysočany. ,,224 U Firmy Klier jsou tyto 

obtíže: "S ohledem na německé technické vedení je třeba postarat se 

o čes ké pracovn íky, jestliže se nemá výroba zastavit ne bo ustrnout, 

Českomoravská může tuto , b v ,,, 225 vyro u prevzlt. Zaj ímavě se situace 

vyvíj ela kolem firmy PREMAG: "Tato výrobna byla vybudována v r. 

1944 firmou AEG Berlin. . .. AEG chtěla tak zastavit výrobu 

československou ve Vysočanech. Výrobna je dobře zařízena, chybí jí 

však technické vedení a opatřování materiálu. To může zajistit 

ev k k' ,,226 P t t k' h d 2 7 v 1 94 5 b Id' es omoravs a. ro o a e ne . cervna y a po epsana 

úzká mezifiremní spolupráce, přičemž veškeré zařízení i osazenstvo 

bylo dáno k dispozici ČKD. 227 

Je zřejmé, že Českomoravská proJevuJe velký zájem o uvedené 

firmy a snaží se s nimi navázat spolupráci. Jako důvod je uváděna 

výhodnost z hlediska výroby, jak pro ony firmy tak pro ČKD, která se 

evidentně snažila získat nad jejich výrobou kontrolu. Bohužel se příliš 

nedozvídáme o postoj i vedení a o sazenstva těchto pěti firem. O názoru 

nadřízených orgánů lze spíše jen spekulovat, ale pokud si uvědomíme 

dobu tohoto prvotního zájmu, kdy například ústřední správy znárodněné 

výro by ještě ani neexistovaly, mini sterstvo průmyslu mělo jistě plno 

jiných starostí a vzhledem k téměř úplné absenci uvedených firem 

v dalším vývoj i požadavků Českomoravské, lze usuzovat, že se jednalo 

zejména o vlastní akci ČKD k získání vlivu jen za malé součinnosti 

nadřízených orgánů. Nelze ani předpokládat, že by se již v této době 

řídil management Českomoravské pokyny KSČ k systematickému 

omezování soukromé výroby. Tato jakási nultá fáze bojů o firmy 

nacházející se pod národní správou, u nichž se předpokládala 

konfiskace, tak netrvala déle než do doby, kdy se zformovala struktura 

národních podniků a generálních ředitelství, a kdy byl vytvořen právní 

a správní základ celého konfiskačního a přídělového procesu. Rovněž 

224 Tamtéž. 
225 Tamtéž. 
226 Tamtéž. 
227 Tamtéž. 

75 



komunisté se teprve seznamovali se společenskou a ekonomickou 

situací v obnovené republice a zatím spíše promýšleli varianty postupu 

proti soukromému sektoru. 

V případě další cestovní zprávy, která pochází z 2. července 1945 

a týká se firmy Blumenfeld u Loděnic 228 , bude rovněž zajímavé zastavit 

se u jej ího obsahu. Podle této zprávy se jednalo o barvírnu, kde 

se v době války vyráběly součástky leteckých motorů. Přestože nešlo 

o podnik zanedbatelný (400-500 zaměstnanců) a jeho závodní rada 

vyslovila zájem po rychlém znovuzahájení prací, nebyl postoj ČKD 

nijak jednoznačný. Nejprve měly být vyřešeny otázky, co se speciálními 

stroji, které karlínský koncern nepotřeboval a neohrozí-li spodní voda 

výstavbu, " ... teprve pak může vysočanský závod uvažovat o umístění 

výroby drobných přístrojů. ,,229 Uvedený příklad na něj aký jednotný 

postup proti soukromému kapitálu neukazuje. Spíše je patrné, že si 

ČKD v tomto prvním období mezi množstvím podniků, z nichž odešli 

nebo byli odstraněni jejich němečtí vlastníci, a ve kterých došlo 

k zastavení výroby, pouze vybírala. Záj em při tom proj evovala o ty 

firmy, jež znamenaly pro jej í výrobní pro gram něj aký výrazný přínos. 

Tento předpoklad potvrzuje i návštěva dalšího závodu, firmy SUMAG 

z Klášterce nad Ohří, který ČKD odmítla jako nevhodný pro nedostatek 

pracovní plochy a bytů pro zaměstnance. 230 Tyto příklady naznačuj í, že 

ještě v době, kdy nebyla dána pravidla pro konfiskační ani přídělové 

řízení, a kdy budoucnost samotného karlínského koncernu neměla jisté 

obrysy (poněvadž národním podnikem byl vyhlášen až v březnu 1946), 

jednali představitelé Českomoravské z vlastní iniciativy o přičlenění 

několika firem, které se ocitly bez vedení a v jejichž případě očekávali 

konfiskaci. Lze tedy předpokládat, že tento záj em byl motivován 

výlučně snahou po vlastní expanzI a zlepšení výrobních podmínek, 

přičemž neexistovaly žádné "instrukce" ÚV KSČ k zatlačování vrstvy 

soukromých podnikatelů. 

228 Blumenfeld, Loděnice, dříve barvírna a po celou dobu války zde fIrma Junkers vyráběla součástky 
letadlových motorů. V této době tu také pracovalo asi 1 500 zaměstnanců. 
SOA Praha, fond ČKD, kart. 35, sign. 10, dokument z 2. července 1945. 
229 Tamtéž. 
230 Sudetoněmecká továrna strojů, a. s. , Klášterec nad Ohří. Továrna měla vyrábět doplňky pro vojenská letadla. 
SOA Praha, fond ČKD, kart. 35, sign. 9, dokument z 18. října 1945. 
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Poté následuje odmlka a až v druhém čtvrtletí r. 1946 se setkáváme 

s písemnostmi, které se týkají otázky přičlenění dalších závodů. 

Vnucuje se tak domněnka, že jednání byla na nějaký čas zastavena a to 

pravděpodobně do doby, než nebude v tomto směru nastolen řád 

a kontrola. Právě takový stav nastává od počátku roku 1946, kdy začala 

být otázka přičleňování závodů řešena pod dohledem ústředního orgánu, 

tedy Československých závodů kovodělných a strojírenských. Tomuto 

předpokladu odpovídá 1 oběžník 1. odboru ministerstva průmyslu 

z 2.listopadu 1945, kde se uvádí, že " ... v nejbližší době se bude jednat 

o zapojení konfiskovaných průmyslových podniků do organizace 

a správy národních podniků. ,,231 Do té doby probíhaly "námluvy" ČKD 

nepochybně bez jakéhokoli v plánu. O jistém chaotickém a nepřehledném 

stavu 232 svědčí 1 sama vyhláška ministerstva průmyslu o zřízení 

Českomoravské-Kolben-Daněk, n. p., do které byly omylem zařazeny 

i dva znárodněné závody ve skutečnosti určené národnímu podniku 

Tesla respektive národnímu podniku Křižík. 233 

Z výše uvedených dokumentů také vysvítají další nemalé potíže, 

se kterými se naše hospodářství potýkalo. Zejména šlo o všeobecný 

úbytek pracovních sil 234 (především v pohraničí) a jej ich značnou 

fluktuaci, což nepochybně souviselo s celkovým poklesem demografické 

křivky v Československu. Vliv mělo 1 nestandardní rozmístění 

pracovních sil za druhé světové války, jež preferovalo stroj írenský 

průmysl potřebný k válečné výrobě. Rovněž se nedostávalo odborníků 

na vedoucích místech, kteří by kvalifikovaně řídili výrobu. Bolestivě 

byla pociťována také zastaralost strojního parku a budov, přičemž tento 

stav měl svůj původ nej en ve válečném období, ale i ve vývoj i 

prvorepublikovém. 

Teprve po vzniku Československých závodů kovodělných 

a strojírenských narážíme na snahu o systémové řešení, které by 

probíhalo pod dohledem tohoto ústředního orgánu. Národní podnik ČKD 

231 NA, fond MP, kart. 1058, i. Č. 3632. 
232 Který však doprovázel i následující období. 
233 Jednalo se o Siemens Technický průmysl, a. s. Praha a AEG, Elektrochemie, s. r. o. Přísečnice. 
SOA Praha, fond ČKD, kart. 35, sign. 12. 
234 Klesal nejen jejich počet, ale také kvalifikace. 
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byl SIce znám již 7. března 1946,235 ale jeho organIzace ještě neměla 

definitivní podobu. S datem 19. března 1946 totiž vznikl na ČZKS 

návrh na dotvoření tohoto koncernu a to prostřednictvím některých 

konfiskátů či firem, u nichž představitelé znárodněného průmyslu 

konfiskaci předpokládali. K Českomoravské se měly přičlenit tři 

loděnice (ústecká, valtířovská a křešická) a německá účast na podniku 

bratři Prášilové pod národní správou. K tomu byla navíc ČKD pověřena 

přezkoušením následujících strojíren: Antonín Bílek, Brno; Originallift, 

Brno (dříve ing. Dostál); Carl Flohr, Brno a Jung & Rachel, Li berec. 

Českomoravská pak měla prostřednictvím ČZKS navrhnout ministerstvu 

průmyslu, které z těchto podniků mají být včleněny do ČKD a tudíž 

udrženy v chodu, u kterých má být převeden pouze výrobní program, 

a které maj í být zastaveny (popřípadě o které nemá ČKD záj em). 236 

ČZKS tak chtěly získat přehled o strojírenském průmyslu v ČSR, jenž 

byl rozvrácen událostmi druhé světové války a díky řadě 

maj etkoprávních změn v něm panoval poměrně nepřehledný stav. 

Zmíněnou výzvu ČZKS z března 1946, aby se Českomoravská zaj ímala 

o uvedené závody, lze pak označit za počátek jednání mezi karlínským 

koncernem a ústřední správou znárodněného stroj írenství, jej ichž náplň 

představovaly průmyslové konfiskáty. 

První dílčí seznam, v němž se ČKD vyjadřovala k "nabídnutým" 

závodům, vznikl v Karlíně dne 1. srpna 1946. Nově se v něm také 

o bj evuj í tři další konfiskáty. V chodu plánovala Českomoravská 

ponechat všechny loděnice, strojírenské závody Antonín Bílek, Hontsch 

a spol. a továrny na výrobu výtahů C. Flohr a Jung & Rachel. 

Likvidovat hodlali firmy Originallift a Josef Pospíšil, převzít odmítli 

jednu šestinu závodu Bratři Prášilové, protože ostatní společníci 

nechtěli prodat své podíly . Nereflektovali také továrnu Bratří Pernerů, 

protože prý byla příliš stará. 237 O čtrnáct dnů později si to však 

rozmysleli a tuto firmu se nakonec převzít rozhodli. 238 Ještě v červenci 

pak požádaly ČZKS ministra průmyslu, aby u uvedených konfiskátů 

235 Tamtéž. 
236 NA, fond MP, kart. 1159, dokument z 13. září 1946. 
237 v 

NA, fond CZKS, kart. 97, dokument z 1. srpna 1946. 
238 Tamtéž, jednání z 15. srpna 1946. 
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zrušil národní správy, pokud je zavedlo přímo ministerstvo, případně 

aby to přikázal zemským a okresním národním výborům, poněvadž to 

mělo být v zájmu stability a hospodárnosti podnikání. Novými 

národními správci měli být poté jmenováni zástupci národního podniku 

z Karlína. 239 

Počet závodů objevujících se v souvislosti s Českomoravskou 

průběžně rostl, jak o tom svědčí seznamy vypracované v září 1946 

na ČZKS. 240 Jej ich prostřednictvím bylo ministerstvu průmysl u 

navrhováno přičlenění jednotlivých firem k národním podnikům. 

Zároveň se v těchto seznamech setkáváme s údaj em, zda se plánovala 

jejich likvidace či udržení v chodu. V případě ČKD lze uvedené 

konfiskáty rozdělit do pěti skupin, a protože se jedná většinou o firmy, 

s nimiž se budeme setkávat stále častěji, je nutné jejich jmenovité 

uvedení: 

Konfiskáty navržené k přičlenění k CKD 

(13. září 1946) 

A. Loděnice 1.Huss, Sedlak a Goern, Loděnice Ústí nad Labem. 

Majitelé: Huss, Sedlak a Goern. 

2.Anton Thiele, Loděnice a parní pila Valtířov. 

Majitel: Anton Thiele. 

3.Josef Walter a spol., Loděnice Křešice. 

Majitelé: Ernst a Hans Leuhe. 

B. Továrny 4. C. Flohr, továrna na výtahy, Brno. 

na výtahy 

5. Originallift Ing. Franz Dostál, Brno. 

6. Jung & Rachel, Liberec - Horní Růžodol. 

C. 7. stroj ní továrna bří Pernerů, Týnec nad Labem. 

Stroj írny Majitelka: Evženie Hubnerová 

8. Bří Prášilové a spol, Praha VIII. 

Majite lé: Marie, Franz, Emílie Prášilo vi, Johann Havlík 

239 NA, fond Československé závody kovodělné a strojírenské (dále jen ČZKS), kart. 113, dokument z 31. 
července 1946. 
240 NA, fond MP, kart. 1159, dokument z 13. září 1946. 
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st. , Johann Havlík ml., Anna Havlík, Berta Pecina, Ing. 

Otto Zillmann, Josef Kopp, Marie Stieber a dědicové 

Bruna Zillmanna. 

9. Hontsch a spol., slévárna a výrobna skleníků, Děčín. 

10. Josef Pospíšil, tovární výroba nástrojů, Praha VIII. 

11. Bří Kleinové, Elektro-průmysl, Krnov. 

Majitelé: Ernst Klein a Heinrich Motyczka. 

D. Továrny 12. Ignis, akciová společnost pro stavbu hutí, Teplice 
na 

Šanov. 
elektrické a 
palivové 
pece 

13. Egert, výroba plynových, elektrických a olej ových 

pecí, Praha-Pankrác. 

14. Fokus, stavba pecí, s. r. o. , Chomutov. 

Majitelé: Eduard Zuth a dr. KarI Polesie. 

Kapitál: 100.000 Kčs. 

15. Josef Effenberg a spol. , manufaktura na porcelán, 

Lázně Libverda. 

Majitelé: Wilhelmine, Josef a Alfred Effenbergovi. 

E. Různé 16. Agil (dříve F. Steifer), továrna na výrobu elektrod, 

Praha VII. 

17. Martin a spol., Praha-Zižkov, továrna na zdvihadla a 

jeřáby. 

Majitelé: Carl Frierich a EIsa Martinovi. 

Pramen: NA, fond MP, kart. 1159, dokument ze 13. září 1946. 

Compass Handel und Industrie, Praha 1938. 

Na základě uvedené tabulky je patrné, že tu nově nalézáme 

strojírnu Bratří Kleinů, čtyři továrny na elektrické a palivové pece 

a firmy Agil a Martin a spol., což pravděpodobně souvisí s postupujícím 

jednáním. Naopak chybí brněnský závod A. Bílek, u kterého došlo 

ke změně a měl být přidělen jinému národnímu podniku. Vzhledem 

k tomu, že šlo o návrh vypracovaný z iniciativy ústřední správy 

znárodněného průmyslu, lze se domnívat, že stoupající počet závodů 
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souvisí také se snahou maximalizovat požadavky národních podniků. 

Z uvedených sedmnácti závodů plánovala ČKD ponechat v chodu 

celkem dvanáct, přičemž o devět z nich proj evovala sama záj em 

(výjimky představovaly firmy Hontsch a spol., Effenberg a Bratři 

Kleinové). K likvidaci bylo určeno zbylých pět závodů241 a pouze 

v případě firmy Originallift se na ní ČKD chtěla podílet. 242 Je třeba si 

uvědomit, že se jednalo pouze o návrh, a že mohlo docházet a také 

docházelo ke změnám. Jedná se o další ukázku rychlého a nepříliš 

přehledného vývoje, kterým po válce československý průmysl 

procházel. 

Závěrečný seznam závodů, které byly v souvislosti s ČKD 

proj ednávány, se o bj evuj e v dopise zaslaném 15. říj na 1946 

Českomoravskou na generální ředitelství, v němž" ... v zájmu usnadnění 

vaší pozice při vyjednávání o konfiskáty, které mají býti přiděleny 

ČKD, si dovolujeme uvézti důvody, které nás vedli k podání žádosti 

o přidělení jednotlivých konfiskátů. ,,243 V říjnu 1946 byly tedy seznamy 

s požadavky národních podniků o průmyslové konfiskáty, které 

vyhodnocovaly ústřední správy znárodněného průmyslu, v podstatě 

hotovy, a mohly se proto zaháj it rozhovory s ministerstvem průmysl u 

o příděl j ednotli vých konfiskátů. Začátek těchto jednání tak spadá 

do období, kdy komunisté vyhlásili boj proti soukromokapitalistickému 

hospodaření. Vzhledem k tomu, že se v uvedených seznamech objevují 

také firmy, o které ČKD projevila zájem až po zásahu generálního 

ředitelství, nezůstaly komunistické teze o potlačení soukromého 

podnikání zřejmě bez vlivu. 

Kromě utvoření si představy o důvodech, které Českomoravská 

předkládala ne] en v tomto dopise, ale 1 v dalších dokumentech 

241 Do první skupiny patřily fIrmy: Loděnice Ústí nad Labem, Valtířov a KřešÍCe; C. Flohr; Jung a Rachel; 
Hontsch a spol.; Bratři Pernerové; Bratři Prášilové; Steifer (Agil); Ignis, Teplice-Šanov; Effenberg a Bratři 
Kleinové. Likvidovány tedy měly být fIrmy: Originallift; Josef Pospíšil; Egert; Fokus a Martin a spol., přičemž 
u fIrem Originallift, Josef Pospíšil, Egert a Martin a spol. se plánovalo zachování výrobních prostředků, tudíž 
předisponování do jiných závodů. 
242 NA, fond MP, kart. 1159, dokument z 13. září 1946. 
243 Na uvedený dopis navazují další dokumenty z 18. října a 9. listopadu 1946, které zachycují porady 
o přidělování konfIskátů ČKD resp. Jsou reakcí ČKD na toto jednání. 
SOA Praha, fond ČKD, kart. 35, sign. 21, dokument z 18. řijna 1946 a kart. 156, sign. 1175 dokument z 9. 
listopadu 1946. 
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zjednání, lze v uvedeném seznamu rozeznat dvě skupiny závodů, jež 

se v souvislosti s ČKD objevují a učinit si tak určitý obraz i v otázce 

přidělování konfiskátů. Můžeme se setkat jednak s těmi závody, o které 

si karlínský koncern zažádal na ČZKS a jednak s těmi, které ústřední 

orgán národnímu podniku nabídl bez jakéhokoliv předchozího jednání. 

Je evidentní, že Československé závody kovodělné a stroj írenské 

se snažily, aby požadavky znárodněného průmyslu byly co nejširší. Pro 

lepší přehlednost bude nutné jmenovitě uvést všechny firmy objevující 

se v tomto dopise: 

Konfiskáty projednávané v souvislosti s CKD 

(150 října 1946) 

Ao Loděnice 1. Huss, Sedlak a Goern, Loděnice Ústí nad Labem. 

2.Anton Thiele, Loděnice a parní pila Valtířov. 

3 .Josef Walter a spol., Loděnice Křešice. 

Bo Továrny na 4.Carl Flohr, továrna na výtahy, Brno. 

výtahy 

5. Originallift Ing. Franz Dostál, Brno. 

6. Jung & Rachel, Liberec - Horní Růžodol. 

C o Stroj írny 7. Strojní továrna bří Pernerů, Týnec nad Labem. 

8. Bří Prášilové a spol, Praha VIII. 

9. Hontsch a spol. , slévárna a výrobna skl eníků, 

Děčín. 

10. Josef Pospíšil, tovární výroba nástroj ů, Praha 

VIII. 

II.Antonín Bílek, První brněnská stroj írna na výrobu 

železničních konstrukcí, Brno. 

Majitelé: Josef, Kari a Heinrich Bílkovi. 

Do Továrny na 12. Ignis, akciová společnost pro stavbu hutí, Teplice 

elektrické a Šanov. 

palivové pece 

13. Egert, výroba plynových, elektrických a olej ových 

pecí, Praha-Pankrác. 
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14. Fokus, stavba pecí, s. r. o., Chomutov. 

15. Josef Effenberg a spol., manufaktura na porcelán, 

Lázně Libverda. 

F. Různé 16. Agil (dříve F. Steifer), továrna na výrobu 

elektrod, Praha VII. 

17. Martin a spol. , Praha-Zižkov, továrna na 

zdvihadla a jeřáby. 

28. Robert Haney, mechanická tkalcovna na len a 

bavlnu, Rokytnice nad Jizerou. Záj em se vztahoval na 

nemovitosti této firmy. 

Pramen: SOA, fond ČKD, kart.151, sign. 1085, dokument z 15. října 1946. 

Znovu se mezi uvedenými závody vyskytuje firma Antonín Bílek, 

patrně proto, že se ji ČKD ještě snažila získat pro svůj koncern. Nově 

se setkáváme s firmou Robert Haney, kolem jejíž nemovitostí se již 

v tu do bu vedla složitá jednání. Ze seznamu opět mizí firma Bří 

Kleinové, o kterou však Českomoravská zájem ani neprojevila. V tomto 

směru je ale pozoruhodné, že ostatní konfiskované závody, jež 

v minulosti v Karlíně také odmítli, tentokrát meZI své ostatní 

požadavky zařadili. 244 Je evidentní, že svůj vliv zde prosadily 

Československé závody kovodělné a strojírenské. Proč a za jakých 

okolností s tím Českomoravská projevila souhlas, ukáží případy 

jednotlivých konfiskátů projednávaných v souvislosti s karlínským 

koncernem, kterým se budu v následujícím textu postupně věnovat 

od prvních vzájemných kontaktů až po definitivní ukončení jednání 

o příděl a na jej ich příkladě pak budu demonstrovat charakter vztahů, 

který v procesu přičleňování konfiskátů panoval. 

V otázce loděnic byl zájem ČKD o firmy v Ústí nad Labem, 

Valtířově a Křešicích. Hned od počátku se ve skupině těchto konfiskátů 

setkáváme se zaj ímavým vývoj em. Pravděpodobně dva nej větší 

konkurenti, Škodovy závody a ČKD, se vzájemně dohodli na sférách 

vlivu obou národních podniků, přičemž prvnímu jmenovanému připadl 

244 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1085, jednání ze dne 15. října 1946. 
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Dunaj a druhý z nich získal Odru a Labe. Zatímco nad ústeckou 

a valtířovskou loděnicí se ČKD podařilo získat národní správu, zůstala 

nejlepší z nich - křešická - sporným bodem. 245 

Loděnice v Ústí nad Labem byla založena r.1834 W. Reinrichem. 246 

Před válkou činil kapitál 925 000 Kč, který se rozděloval meZI 

společníky Marii Elbogenovou (462 500), Felixe Martena (321 000) 

aR. Karstena (141 500). Dne 25. listopadu 1938 byl komisařským 

správcem jmenován mg. Russ a 20. prosince 1939 přišel do podniku 

treuhander Walter Maresch. V průběhu války byl závod prodán 

a loděnice přijala název Russ, Sedlak a Goern. Původní majitelé 

nedostali z důvodu arIzace pochopitelně lllC. M. Elbogenová se 

odstěhovala do USA, kde přijala státní občanství, F. Marten se stal 

obětí rasové perzekuce a o R. Karstenovi již tehdy chyběly jakékoliv 
, d . 247 

U a]e. 

Po skončení války byla dne 20. května 1945 do podniku zavedena 

národní správa, v níž byli účastni bývalí zaměstnanci Československé 

plavební společno sti labské. 248 O měsíc pozděj i (tj. 25. června 1945) 

proběhlo jednání na ministerstvu dopravy, kde se položila zástupcům 

Českomoravské otázka, zda maj í o tuto loděnici záj em. Zároveň bylo 

doporučeno podat si na ministerstvu průmyslu žádost o přidělení 

závodu. V interním sdělení pro vedení ČKD je uveden i pádný důvod 

pro tento krok: "Je to největší loděnice na Labi a po navrácení by 

pro nás představovala vážnou konkurenci, zejména kdyby nás předešla 

jiná strojírna. ,,249 Proto hned týž den vznikl na ústředí ČKD dopis, 

v němž byla vyj ádřena vůle ústecký závod převzít, protože" ... loděnice 

by byla přirozeným doplňkem pražské. ,,250 Následoval výměr MP ze dne 

25. července 1946, kterým se ČKD stala národním správcem. 251 

Prosazovala se totiž praxe, že "nejžhavější" uchazeč o příděl z řad 

národních podniků býval výkonem národní správy pověřen. 

245 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1085, dokument z 15. listopadu 1946. 
246 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1084, dokument z 2. září 1947. 
247 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. lO88, dokument z 16. ledna 1947. 
248 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. lO84, dokument z 2. září 1947 a sign. lO89., dokument z 25. června 
1945. 
249 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. lO89, dokument z 25. června 1945(a). 
250 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1089, dokument z 25. června 1945(b). 
251 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. llO6, dokument 20. května 1947. 
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Situace se však pro Českomoravskou zkomplikovala, když 

M. Elbogenová a dědic Felixe Martena Harry Hollitscher požádali 

o zrušení národní správy, zastavení konfiskačního řízení a předání 

maj etku původním vlastníkům. 252 Ke zrněně stavu ale do r. 1948 nedošlo 

a otázka konfiskace či restituce zůstala nevyřešena. Karlínský koncern 

zůstal nadále národním správcem, a přestože loděnice byla stále 

považována za sporný konfiskát,253 nesetkáváme se s žádnou aktivitou 

odborových složek a ani českomoravská se restitučním řízením nij ak 

nezabývala. 254 Ústecká loděnice tedy představuj e jednu ze zabavených 

firem, která se stala součástí boje o konfiskáty. ČKD však o tuto firmu 

projevovala sama zájem a proti soukromému žadateli o restituci 

nemusela být nij ak pobízena. 

Loděnice ve Valtířově byla založena r. 1891 jako Stavba lodí Anton 

Thiele, Valtířov a v r. 1929 přibyla parní pila. Dne 20. května 1945 (tj. 

ve stejný den jako u ústecké loděnice) byla do firmy zavedena národní 

správa, jej íhož výkonu se uj ali opět bývalí zaměstnanci ČP SL. P ozděj i 

však také tento závod přešel pod národní správu ČKD,255 protože se 

předpokládal jeho příděl právě karlínskému koncernu. 256 V případě 

valtířovské loděnice nebylo o konfiskaci pochyb, nepříjemnosti ale 

působily obtíže s vlastním provozem závodu, s nimiž se ovšem potýkali 

například i v ústecké loděnici. V pohraničních znárodněných firmách 

totiž tvořili většinu odborníků Němci. Stanovisko vlády bylo nahradit 

je Čechy, ale podniky se při pokusech o náhradu setkávaly s nezdarem. 

Dělníci většinou odcházeli za lepší prací s vyšším platem jinam, 

pro blémy způsoboval i nedostatek materiálu. 257 Ještě dne 18. července 

1946 pracovalo ve Valtířově jedenáct německých odborníků, které 

252 Záležitost je o to pikantnější, že se také jednalo o občana USA. 
SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1088, dokument z 18. ledna 1947. 
253 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1088, dokument z ll. února 1947. 
254 Jen díky nepatrné poznámce ve zprávě o návštěvě loděnice se dozvídáme, že v karlínském ústředí byl proti 
restituentům shromažďován spisový materiál 
SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1089, dokument z 3. dubna 1947. 

255 Stavba lodí Anton Thiele zaměstnávala v roce 1937 pouze dvacet až třicet osob. Zájem ČKD měl svůj původ 
pravděpodobně ve výše uvedených dohodách, které předpokládaly příděl labských loděnic karlínskému 
národnímu podniku, který se o fIrmu proto začal ucházet. 
Compass Handel und Industrie, Praha 1938, str. 1310. 
256 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1084, dokument z 2. září 1947. 
257 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1106, dokument z 18. března 1946. 
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správa podniku považovala za nenahraditelné. 258 Přesto o měsíc později 

bylo sedm z nich již odsunuto. 259 

Valtířovská loděnice sice sporný konfiskát nepředstavovala, přesto 

se s jej ím včleněním do národního podniku ČKD setkáváme až po únoru 

1948. Českomoravská uplatňovala svůj vliv ve firmě národní správou 

a otázka definitivního přídělu měla být vyřešena společně s loděnicí 

v Ústí nad Labem. 26o 

N ejpozoruhodněj ší byl případ křešické loděnice, o kterou se vedla 

dlouhá jednání od března r. 1946 do srpna roku následuj ícího. 

Konkurentem ČKD se stala ČPSL, jež tuto loděnici požadovala jako 

svou opravnu. 261 O velkém zájmu Českomoravské a rovněž o vysoké 

úrovni křešického závodu svědčí část z výše citovaného dokumentu 

z 15. října 1946, kde se ČKD nabízela přenechat plavební společnosti 

ústeckou loděnici, protože prý považuje za neúčelné využívat 

nejmoderněj ší labskou výrobnu zařízenou pro novostavby bez nutnosti 

investic jako pouhou opravárenskou dílnu. 262 

Představitelé karlínského koncernu trvali na zachování 

teri toriálního rozdělení sfér vlivu - jednak podunaj ské, kterou by 

spravovala Škodovka a jednak labsko-oderské, kterou by měla na starost 

ČKD. Jako hlavní argument používala Českomoravská tezi, že kdyby 

se v Křešicích neprováděly Jen běžné opravy, ale docházelo by 

tu i k výro bě nových lodí, byl by provoz podniku hospodárněj ší 263 a lépe 

by se prý plnil i dvouletý plán,264 což představovalo v poválečném 

období téměř kouzelnou formulku. Obdobný charakter mělo i ujištění, 

že v rámci tohoto koncernu se nemusí zaměstnanectvo bát o práci, jinak 

prý bude mít velkou konkurenci v jiných loděnicích. ČKD sice uváděla, 

že nechce nikoho přesvědčovat, " ... ale v dekretu je uvedeno, že ztrátové 

258 SO A Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 110 5, dokument z 18. července 1946. 
259 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1105, dokument z 20. srpna 1946. 
260 V této souvislosti je zajímavé, že ve věci přidělení obou konfiskovaných loděnic měl námitky ZNV v Praze. 
Bohužel neznáme důvody, které k tomu ZNV vedly. 
NA, fond ČZKS, kart. 113, bez datace. 
261 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1106, dokument z 6. dubna 1946. 
262Křešická loděnice zaměstnávala v roce 1937 téměř sto osob. 
Compass Handel und Industrie, Praha 1938 a SOA, fond ČKD, kart. 151, sign. 1085, dokument z 15. listopadu 
1946. 
263 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1106, dokument z 18. května 1946. 
264 SO A Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1100, dokument z l. září 1947. 
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podniky budou zrušeny. ,,265 Sloučení všech tří loděnic považovali v 

Karlíně za nejprospěšněj ší i z důvodu nedostatečného počtu vedoucích 

sil a dělníků. 266 Zástupci Českomoravské tedy vyvinuli maximální úsilí, 

aby křešický závod získali. 

Je třeba si uvědomit, že v případě loděnic narážíme na oblast, kde 

se stýkala působnost dvou ministerstev - průmyslu a dopravy. Takže 

i když na straně ČKD stály nej en Československé závody kovodělné 

a strojírenské, ale i ministerstvo průmyslu, nemuselo to být rozhodující, 

protože záležitost se musela stát předmětem širšího jednání. Zvláště 

když se o křešický závod rozhořel vážný spor. Na podporu ČPSL 

vystupovalo pochopitelně ministerstvo dopravy, ale také pověřenec 

ČZKS pro loděnice ing. Tušl,267 což bylo zřejmou anomálií (svůj vliv 

mohla mít skutečnost, že byl zaměstnancem Škodovky). Na ministerstvu 

průmyslu intervenoval osobně ministr dopravy generál Antonín Hasal, 

který požadoval, aby byly Křešice přiděleny k plavební společnosti, 

jinak prý bude ministerstvo průmyslu zodpovědné za ohrožení říční 

dopravy. Úřad vedený Bohumilem Laušmanem proto raději ustoupil 

a v květnu 1946 vydal výměr, kterým svěřil národní správu křešického 

z á vod u I a b s k é P I a veb n í s p o leč n o s ti. 268 

ČKD se však nechtěla vzdát, a proto si ještě v tomtéž měsíci 

připravila postup pro další jednání. Nejprve měly intervenovat závodní 

rady všech tří loděnic na ministerstvu průmyslu za připojení k ČKD, 

pak měli s B. Laušmanem vyjednávat samI zástupci Českomoravské 

a nakonec měla následovat přímluva ČZKS u generála A. Hasala 

na ministerstvu dopravy s tím, že veškerou zodpovědnost za příděl 
v 2@ v 

převezeme CKD. Kdyby byl závod přesto přidělen k CPSL, mělo 

ministerstvo průmyslu alespoň prosadit, že se plavební společnosti 

265 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1100, dokument z 26. června 1946. 
266 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1100, dokument z 29. července 1947 a sign. 1105, dokument z 23. 
června 1946. 
267 Ing. TušI byl za okupace dosazen do Škodovky, kde vznikl projekt nové loděnice v Mělníku, která měla 
obhospodařovat říšskou oblast labsko-odersko-viselskou. TušI se pokusil tento návrh prosadit i po válce, přičemž 
součástí plánu mělo být zrušení loděnic ve Valtířově i Ústí. Tento projekt byl však určen pro hospodářský 
systém německé říše a po válce nebyly na novou loděnici lidé ani peníze. 
SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1106, dokumenty z 20. března a 6. dubna 1946. 
268 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1106, dokument z 10. května 1946. 
269 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1106, dokumenty z 18. května 1946 10. června 1946. 
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přiznává pouze právo malých oprav, nikoliv stavby lodí.27o Zde se tedy 

výrazně ozývá hlas konkurenčního boj e. 

Závodní rada křešického závodu skutečně reagovala a dne 

27. června 1946 vyjádřila žádost, podle níž se osazenstvo loděnice 

usneslo, že " ... v zájmu dokonalého využití naší loděnice by bylo 

hospodářskou ztrátou určiti tuto loděnici jako pouhou opravnu ... Při 

správě ČPSL by výroba jistě vázla." Proto požadovala sloučení všech 

labských loděnic pod správou ČKD. 271 Zajímavé však je, že se v tomto 

postoji závodní rada neshodla s vedením loděnice. Národní správce ing. 

Husák odmítl s ČKD vůbec spolupracovat, dokud nebude rozhodnuto 

o tom, komu bude závod nakonec přidělen. 272 Nesouhlasil totiž 

s jednáním zástupců Českomoravské, kteří měli "lákat" osazenstvo 

loděnice mimo jiné i tím, že zajistili pro Ústí nad Labem kontingent 

železa, zatímco v Křešicích prý zápasili s nedostatkem materiálu. Ing. 

Husák proto podezříval ČKD ze snahy získat všechny loděnice, aby si 

pak mohla diktovat ceny.273 Jestliže tedy závodní rada uváděla 

argumenty hospodářského rázu, tak národní správa odmítalo způsob 

jednání Českomoravské. 

Celkovou charakteristiku situace PopIsuJe autor bohužel 

nesignovaného a nedatovaného dopisu: "Činí to na mě dojem, že 

u ministerstva dopravy jsou Křešice preztižní záležitostí, ústup ČPSL je 

těžký, když patnáct měsíců hájila nezbytnou potřebu vlastní loděnice. 

Pověřenec Tuši se připojil k ministerstvu dopravy a ČPSL ze známosti 

s vedoucími osobnostmi, navíc se o Křešice nezajímá Škodovka, jejímž 

je Tuši zaměstnancem. ,,274 

Celá situace vypadala dlouho nepřehledně a nebyla nouze 

o změny.275 ČKD dokonce ustoupila a vyjádřila ochotu připustit, aby 

plavební společnost prováděla v loděnici opravy podle svých potřeb. 276 

270 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1106, dokument z 20. května 1946 
271 v 

NA, fond CZKS, kart. 113, dokument z 27. června 1946. 
272 NA, fond ČZKS, kart. 113, dokument z 27. května 1947. 
273 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1100, dokument z 26. června 1946. 
274 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1105. 
275 I když dne 18. května 1947 vyjádřil generální ředitel ČZKS ing. F. Fabinger přesvědčení, že přidělení všech 
labských loděnic k ČKD je definitivní. Nakonec se ukázalo, že tomu tak zdaleka nebylo. 
NA, fond ČZKS, kart. 113, dokument z 27. května 1947. 
276 NA, fond ČZKS, kart. 113, dokument z 27. května 1947. 
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Dne 18. září 1946 pak ministerstvo průmyslu po opakovaných jednáních 

vyhovělo požadavkům ČKD a svým výměrem předalo národní správu 

loděnice v Křešicích karlínskému národnímu podniku. 277 Jenže o rok 

později bylo vše zase jinak. Dne 19. srpna 1947 MP Českomoravskou 

odvolalo a národním správcem ustanovilo znovu Československou 

plavební společnost labskou. 278 Bohužel už asi nezjistíme, přesně na čí 

a jaký zásah muselo ministerstvo průmyslu svůj původní výměr zrušit. 

Proces přidělování loděnic nás seznamUje hned s několika 

zaj ímavými skutečnostmi. Ve všech třech případech se jednalo 

o podniky s celostátní působností, takže národní správu zavádělo MP. 

Přestože se mezi nimi vyskytl jeden sporný konfiskát, nechalo to 

představitele ČKD vcelku klidnými, protože i nadále počítali s jeho 

pozděj ším včleněním do karlínského koncernu. Rovněž se ukazuj e, že 

boj o konfiskáty neprobíhal pouze v rovině znárodněný průmysl versus 

soukromý podnikatel. Svými požadavky se totiž mohly střetnout 

i jednotlivé národní podniky, které se řídily svými vlastními zištnými 

zájmy. Bez povšimnutí by také neměla zůstat situace, kdy závodní rada 

a národní správa měly rozdílný názor na budoucnost podniku. 

Trvalý záj em proj evovala Českomoravská rovněž o tři továrny na 

výtahy. Nad firmou Originallift získala ČKD národní správu výměrem 

ZNV v Brně dne 27. září 1946. Jako důvod byl uveden předpoklad, 

že v rámci dvouletého plánu bude soustředěna většina podniků uvedené 

výroby v jednotném hospodářském celku, kterým se měl stát karlínský 

koncern. 279 V záznamech ústředního ředitelství zestátněného 

kovoprůmyslu byl Originallift klasifikován písmenem C a určen tudíž 

k likvidaci. ČKD vyj ádřila záj em o pracovní síly, přičemž výrobu 

hodlala připojit k firmě Carl Flohr, která byla další brněnskou továrnou 

na výtahy požadovanou představiteli Českomoravské. V Brně totiž 

plánovali vy tvoři t servisní výtahové středisko pro celou 

moravskoslezskou zemi. 280 Protože se neo bj evila žádná "překážka" 

v podobě restituenta nebo dalšího zájemce, zrušil Zemský národní výbor 

277 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1100, dokument z 18. září 1946. 
278 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1100, dokument z 19. srpna 1947. 
279 SOA Praha, fond ČKD, kart. 150, sign. 1061, dokument z 27. září 1946. 
280 SOA Praha, fond ČKD, kart. 35, sign. 21, dokument z 18. října 1946. 
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v Brně dne 21. března 1947 nad firmou Originallift národní správu 

a závod následně přidělil ČKD. 28 ! Karlínský národní podnik se tak 

zbavil možné konkurence, kdyby konfiskát připadl jinému uchazeči. 

Protože se po firmě Originallift nezachovaly žádné účetní prameny, 

nelze stanovit, zda byla likvidována z důvodu ztrátové výro by či 

v pozadí stál záj em zabránit jej ímu navrácení do soukromokapitali stické 

sféry.282 

V případě závodu Carl Flohr už k jistým komplikacím v přídělovém 

řízení do šlo. ČKD sice byla jmenována národním správcem,283 přesto 

k vplynutí uvedené firmy do Českomoravské došlo až v červnu 1948. 284 

Důvodem byla nej en žádost restituenta285 o zrušení národní správy, 286 ale 

také odpor ZNV v Brně proti přídělu firmy karlínskému koncernu. 

Zá vod byl atraktivní zej ména díky velkému stroj ovému parku 

a relativně vysokému počtu zaměstnanců, který se pohyboval kolem 

sedmdesáti osob. 287 Představitelé ČKD si však restitučního řízení ani 

odmítavého postoje brněnského ZNV příliš nevšímali a z firmy 

zamýšleli zřídit závod, o který by se mohli opírat při jednání 

s moravskou klientelou. 288 Proto se také ještě dne 27. února 1948 

zavázali na Osidlovacím úřadě a Fondu národní obnovy v Praze, 

že v případě restituce se sami vypořádají s nároky restituenta, aniž by 

žádali stát o náhradu. 289 Na příkladě tohoto sporného konfiskátu 

se znovu ukazuj e, že národní podniky využívaly boj e o konfiskáty 

281 v SOA Praha, fond CKD, kart. 150, sign. 1061, dokument z 21. dubna 1945. 
282 V roce 1937 pracovalo ve firmě přibližně dvacet zaměstnanců a takový závod mohl pro obří národní podnik 
těžko představovat nějaký výrazný přínos. Jeho likvidací však ČKD nedovolila, aby připadl jinému uchazeči 
a zároveň postupovala ve shodě s tezí o omezování soukromého podnikání. 
Compass Handel und Industrie, Praha 1938, str. 600. 
283 Stalo se tak výměrem ZNV v Brně dne 1. října 1946. 
SOA Praha, fond ČKD, kart. 150, sign. 1069, dokument z 26. ledna 1949. 
Na tomto místě zasluhuje pozornost konflikt se Spojenými továrnami na obráběcí stroje, které ČKD žalovaly 
o náklady na rekonstrukční a odklízecí práce po bombardování. SPOTOS totiž předpokládali, že výtahovou 
výrobnu C. Flohr pak budou moci přebrati. Spor byl vyřešen smírně na příkaz ČZKS. 
SOA Praha, fond ČKD, kart. 150, sign. 1069, dokument z 25. dubna 1947. 
284 O flrmu sice také projevil zájem ZNV v Brně, ale MP rozhodlo o jejím přičlenění k ČKD. Přednost tak byla 
dána národnímu podniku před samosprávným orgánem. 
285 Prameny jeho jméno bohužel výslovně neuvádějí, mohlo se však jednat o Ing. E. Bleka, který byl majitelem 
do roku 1941, kdy závod koupila berlínská firma C. Flohr. 
SOA Praha, fond ČKD, kart. 150, sign. 1070, dokument z 17. prosince 1946. 
286 SOA Praha, fond ČKD, kart. 150, sign. 1070, dokument z 27. února 1948. 
287 SOA Praha, fond ČKD, kart. 150, sign. 1069, dokument z 23. února 1948. 
288 SOA Praha, fond ČKD, kart. 35, sign. 21, dokument z 18. října 1946. 
289 SOA Praha, fond ČKD, kart. 150, sign. 1070, dokument z 27. února 1948. 
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k vlastnímu prospěchu, když jejich získáním nepřipustili existenci 

vlastní konkurence. 

Další firmou na výrobu výtahů, kterou se Českomoravská snažila 

získat, byla liberecká továrna Jung & Rachel. 290 Již v květnu 1945 291 byl 

výměrem Okresní správní komise v Liberci jmenován národním 

správcem tohoto závodu zaměstnanec výtahového oddělení ČKD 

Vladimír Starý.292 V Karlíně počítali s tím, že Jung & Rachel bude 

vyrábět pro severní a severozápadní Čechy a bude tu fungovat i jako 

servisní středisko. Vše ale změnilo rozhodnutí vlády, podle kterého měl 

být konfiskát přestěhován na Slovensko 293 a jak konstatuj e záznam 

z jednání z 18. října 1946, " ... proti tomuto rozhodnutí se nedá nic 

dělat. ,,294 Přesto následovala vlna odporu, ve kterém projevili svůj 

nesouhlas zástupci ČKD, firmy Jung & Rachel a liberecké oblasti. 

Českomoravská označila předisponování firmy na Slovensko 

za nesmyslné, protože se tím narušila její představa o vybudování 

organizace výtahové výroby v Československu. Kromě Prahy, Brna 

a Liberce plánovala zřídit vlastní továrnu i na Slovensku a chtěla tak 

podchytit tento výrobní program na celém území republiky.295 Vzhledem 

ke skutečnosti, že se jednalo o jedinou firmu svého druhu v oblasti, 

projevilo rovněž město Liberec zájem o to, aby byl konfiskát přidělen 

ČKD, jež slíbila pokračovat ve výrobě a opravách výtahů. 296 Proto se na 

výše zmíněném jednání dne 18. říj na 1946, jej ímž předmětem byla 

otázka přidělení konfiskátů ČKD, rozhodlo, že zbytek závodu, 

(tj. provozovny a nutná dokumentace) budou předány Českomoravské, 

která pak měla v budovách firmy Jung & Rachel výtahovou opravnu 

zařídit. 297 

290 Firma byla založena r. 1876. Na konci války zaměstnávala 40-50 osob a v r. 1946 dosáhla obratu 4 500 000 
Kč. 

NA, fond ČZKS, kart. ll., dokument z 1. března 1947. 
291 Konkrétně 27. května 1945. 
292 ' SOA Praha, fond CKD, kart. 155, sign. 1177, dokument z 4. dubna 1947. 
293 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1085, dokument z 15. října 1946. 
294 SOA Praha, fond ČKD, kart. 35, sign. 21, dokument z 18. října 1946. 
295 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1085, dokument z 15. října 1946. 
296 SOA Praha, fond ČKD, kart. 155, sign. 1177, dokument z 4. listopadu 1946(a). 
297 SOA Praha, fond ČKD, kart. 35, sign. 10, dokument z 18. řijna 1946. 
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Zanedlouho se však pro karlínský koncern o bj evila další 

komplikace. Československé závody kovodělné a strojírenskou totiž 

mezitím slíbily tyto budovy Družstvu pro výrobu výtahů. Z toho důvodu 

byla ČKD generálním ředitelstvím vyzvána, aby si v Liberci našla jiný 

vhodný o bj ekt - " ... závodů je tam řada, hlavně bývalých textilní ch. ,,298 

Českomoravská však ústřední správě odvětila, že s tímto závodem již 

pevně počítala a potřebuj e-li zmíněné družstvo nové o bj ekty, ať si je 

najde samo. 299 Razantní postup se zřejmě vyplatil, protože nakonec 

ČZSK požádaly ministerstvo průmyslu o intervenci na Fondu národní 

obnovy v tom smyslu, aby byly budovy firmy Jung & Rachel 

z procesu pří dělového řízení vyjmuty.300 FNO vyšel této žádosti vstříc 

a následný výměr ministerstva průmyslu z 14. února 1947 umožnil 

Českomoravské v objektech bývalé firmy Jung & Rachel zřídit stanici 

na opravy a výr o bu výtahů. 301 Dne 15. dubna 1947 přestala tato firma 

oficiálně existovat, byla zrušena národní správa a místo ní zřídila 

Českomoravská libereckou pobočku své strojírny v Karlíně. Vedoucím 

se stal dosavadní národní správce Vladimír Starý, 302 přičemž ČKD 

přej alo také všechno zaměstnanectvo. 303 V jednání o příděl této firmy 

tak dostal záj em národního podniku přednost před požadavky družstva. 

Příklad továren na výtahy ukazuj e na tendence národního podniku 

vybudovat Sl v rámci určitého odvětví dominantní postavení. 

Výrobnímu programu byla podřízena systematická snaha o příděl 

konkrétních konfiskátů. Tento postup národních podniků se protnul 

se zájmem celého znárodněného průmyslu o omezení soukromého 

podnikání. Zřetelně se rovněž ukazuje, že ČZKS představovaly 

rozhoduj ící orgán, který na ministerstvu průmysl u tlumočil a háj il 

veškeré požadavky kovodělných národních podniků. 

Na rozdíl od výčtu loděnic a továren na výtahy prodělal seznam 

stroj íren, v jej ichž případě vstoupilo ČKD do jednání, několik změn. 

298 SOA Praha, fond ČKD, kart. 155, sign. 1177, dokument z 4. listopadu 1946(b). 
299 Tamtéž. 
300 v NA, fond CZKS, kart. 113, dokument z 15. ledna 1947. 
301 v SOA Praha, fond CKD, kart. 155, sign. 1177, dokument z 8. dubna 1947. 
302 Kterého si vyžádala rovněž závodní rada libereckého závodu. 
SOA Praha, fond ČKD, kart. 155, sign. 1177, dokument ze 14. dubna 1947. 
3m v 

SOA Praha, fond CKD, kart. 155, sign. 1177, dokument z 15. dubna 1947. 
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Mezi prvními byla Českomoravské nabídnuta brněnská firma Antonín 

Bílek. 304 V Karlíně o ní projevili zájem,305 I když ještě v říjnu 1946 

nevěděli, co konkrétně by se v této továrně mělo vyrábět. Každopádně 

měla ale firma posloužit k odlehčení přetížených pražských závodů 

Českomoravské a spolu se strojírnou v Blansku by tak navíc bylo 

vytvořeno jádro podnikání ČKD na Moravě. 306 Nakonec však došlo 

ke změně prvotního rozhodnutí ČZKS a firma A. Bílek připadla 

národnímu podniku První brněnské stroj írny307 a to ke značnému 

rozladění představitelů Českomoravské: "Není nám jasno, proč nyní, 

když s přidělením tohoto jediného velkého konfiskátu počítáme se mění 

původní rozhodnutí. ,,308 Případ firmy Antonín Bílek ukazuje na zvláštní 

stav československého průmyslu. Záj em karlínského koncernu se 

netýkal závodu jako takového, ale spíše určité možnosti získat nové 

prostory a rozšířit tak vlastní výrobu. 

Československé závody kovodělné a strojírenské nabídly dne 

19. března 1946 národnímu podniku ČKD také pražskou firmu Bratři 

Prášilové, respektive její jednu šestinu konfiskovanou rakouským 

1 k o 309 Z' d ' 1 l' b v " 1 310 1 spo eční um. avo se SIce po va ce s I ne rOZVIJe, a e protože 

zbylí podílníci nehodlali firmu prodat, neměla Českomoravská zájem311 

a příděl tentokrát v Karlíně odmítli. 312 Generální ředitelství však ČKD 

upozorňovalo, že se o podíl na tomto konfiskátu ucházet musí, ačkoliv 

si zástupci karlínského koncernu povzdechli, že " ... nám z něho plynou 

jen starosti a náklady. ,d13 Českomoravská se vytrvale bránila a svůj 

nezáj em zopakovala I 18.října a 9. listopadu 1946. Odpor 

Českomoravské byl pravděpodobně úspěšný, neboť zmínky o jednání 

304 NA, fond MP, kart. 1159, Tvoření národních podniků 19. března 1946. 
305 Před válkou měla asi 180 zaměstnanců. 
Compass Randel und Industrie, Praha 1938, str. 600. 
306 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1085, dokument z 15. října 1946. 
307 SOA Praha, fond ČKD, kart. 156, sign. 1175, dokument z 9. listopadu 1946. 
308 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1085, dokument z 15. řijna 1946. 
309 Konfiskace se týkala pouze části tří rakouských společníků, podíl II českých společníků měl zůstat nedotčen. 
SOA Praha, fond ČKD, kart. 149, sign. 1059, dokument z 24. července 1946. 
310 Zaměstnával 170 dělníků. 
3ll Jistou pikantností je, že se tato továrna nacházela v sousedství vysočanské strojírny ČKD a v roce 1944 si 
tehdejší Českomoravské strojírny od ní pronajaly část skladovací plochy. V srpnu 1945 však firma zastoupena 
národním správcem Konradem Pahrem nájemní smlouvu rozvázala. 
SOA Praha, fond ČKD, kart. 149, sign. 1057, dokumenty z 24. října 1944 a 22. srpna 1945. 
312 NA, fond MP, kart. 1159, Tvoření národních podniků 19. března 1946. 
313 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1085, dokument z 15. října1945. 
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kolem tohoto podniku v souvislosti s ČKD mizí. K obnovení kontaktů 

znovu došlo v dubnu 1948, ale to už za zcela odlišných podmínek. 

Firma Bratři Prášilové podléhala totiž druhé znárodňovací etapě a jako 

taková byla začleněna do národního podniku ČKD. Poprvé narážíme 

na závod, jehož přičlenění Českomoravská důrazně odmítala. Její 

management si zřej mě uvědomoval nevýhodnost příděl u pouhé jedné 

šestiny firmy a s úspěchem odolával tlaku ústřední správy, která se 

zřetelně snažila, aby konfiskát nezískal soukromý sektor. 

Jestliže se na pořad jednání dostala i firma Josef Pospíšil, bylo 

tomu tak na podnět jejího osazenstva, které projevilo přání o připojení 

k ČKD. Jednalo se jen o nepatrný závod s devatenácti zaměstnanci 

a Českomoravská byla ochotna převzít pouze stroje a osazenstvo. 

V tomto smyslu také podala na ČZKS žádost o přidělení zmíněného 

konfiskátu. Celý postup získal podporu Ústřední rady odborů i ČZKS. 314 

Majitel byl však v průběhu konfiskačního řízení zproštěn Lidovým 

soudem obvinění a národní podnik ČKD na další jednání o příděl 

rezignoval. 315 Vzhledem k taktice komunistů a ÚRO postavit se 

na odpor proti snahám vracet konfiskáty soukromým maj itel ům Je 

zaj ímavé, že se v případě firmy Josef Pospíšil nesetkáváme v pramenech 

s žádnou aktivitou odborových složek protestujících proti této restituci. 

Může za to bud' neúplnost archivního materiálu, nebo firma 

s devatenácti zaměstnanci nepředstavovala na rozdíl od varnsdorfské 

textilky Emila Beera či pražské továrny Bratří Zátků "ukázkový" 

příklad pro veřejnost, kterým by sjednocené odbory mohly boj 

o konfiskáty vyhrotit podle svých představ. 

Krátce trval také proces s děčínskou firmou Hontsch a spol. 316, jež 

se výnosem ONV v Děčíně Podmoklech ze dne 16. června 1945 

dostala pod národní správu svého vedoucího zaměstnance Jana 

Vokáče. 317 V souvislo sti s ČKD se závod poprvé o bj evil v srpnu 1946, 

314 SOA Praha, fond ČKD, kart. 35, sign. 6, dokument z 8. května 1946. 
315 Pokud by však byla továrna prohlášena konfiskátem, měla ČKD přednostní právo o přidělení strojů. 
SOA Praha, fond ČKD, kart. 35, sign.lO, dokument z 18. října 1946. 
NA, fond ČZKS, kart. 113, dokumenty z 17. května 1946 a 13. července 1946. 
316 Podle cestovní zprávy z 26. července 1946 měl závod lO6 zaměstnanců. 
SOA Praha, fond ČKD, kart. 158, sign. 1128, dokument z 16. června 1945. 
317 SOA, fond ČKD, kart. 158, sign. 1128, dokument z 16. června 1945. 
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kdy o něm zástupci karlínského koncernu zpravovali ČZKS v tom 

smyslu, že by měl být ponechán v chodu. 318 Ve zmíněném seznamu z 13. 

září t. r. firmu sice odmítli,319 ale hned následující měsíc již o tuto 

stroj írnu stáli, protože " ... má pro nás výhodnou výrobní plochu 

a možnosti rozšíře ní slévárny ... ".320 Zde však vývoj vzáj emných vztahů 

nekončí, neboť uplynuly pouhé tři dny a ČKD se svého požadavku na 

firmu Hontsch a spol. znovu vzdala, protože prý měl připadnout 

národnímu podniku Instalační závody. 321 Jednání Českomoravské se jeví 

jako značně účelové. Její zástupci byli zřejmě ČZKS nabádáni, aby 

o firmu projevovali náležitě zdůvodněný zájem a zabránili tak možnosti 

zapoj i t firmu do soukromé sféry. Jakmile se však o bj evily Instalační 

závody, ČKD z této hry okamžitě vystoupila. 

Když národní podnik zdůrazňoval možné výhody, které by 

znárodněnému průmyslu plynuly ze zisku některého z konfiskátů, 

neznamenalo to ještě, že zabavenou firmu skutečně ke svému provozu 

nutně potřeboval. Ukazuje se spíše jedna z forem postupu proti 

soukromým podnikatelům a zneužitelnost pravidla, podle něhož měly 

národní podniky právo přednostního přídělu, pokud ho odůvodnily 

"hospodářskou výstavbou státu." 

Následující případ strojírny Bří Pernerů z Týnce nad Labem je 

velmi poučný pro poznání role znárodněného průmyslu v procesu 

omezování soukromého podnikání. Zajímavá je také rozsáhlá aktivita 

závodní rady a národní správy závodu v průběhu konfiskačního řízení, 

která byla zaměřena proti navrácení firmy původní majitelce Evženii 

Hubnerové. 

Na základě dekretu prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. byla 

výměrem ONV v Kolíně ze dne 26. července 1945 do uvedeného 

d . k d 'd' ,322 t . v v E po nI u zave ena naro nI sprava, pro I cemuz se . Hubnerová 

ohradila, když požádala o navrácení československého státního 

318 v 

NA, fond CZKS, kart. 97, dokument z 1. srpna 1946. 
319 NA, fond MP, kart. 1159, dokument z 13. dubna 1946. 
320 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1085, dokument z 15. října 1946. 
321 SOA Praha, fond ČKD, kart. 35, sign. 21, dokument z 18. října 1946. 
322 Jejím zmocněncem se stal zaměstnanec frnny V. Kindl. Národní správa byla potvrzena v březnu následujícího 
roku. 
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občanství. 323 Opřela se zej ména o prohlášení závodní rady z 6. června 

1945, podle něhož se jako majitelka měla chovat loajálně a nedávat 

na] evo své němectví. Urči tou výpovědní hodnotu má i skutečnost, 

že svou žádost k ministerstvu vnitra zaslala nejprve prostřednictvím 

ONV v Kolíně, což si následně rozmyslela a žádost podala 

prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy. Jistě vůči ní 

existovalo v Kolíně nepřátelské prostředí. Na vzniklou situaci 

reagovala závodní rada, která prohlásila, že uvedené potvrzení 

podepsala pouze pro to, aby na E. Rubnerovou byl brán zřetel při 

odsunu, aniž by tušila, že toho bývalá majitelka využije k žádosti 

o navrácení občanství, proti čemuž zaměstnanci rozhodně protestovali. 

Dále v tomto prohlášení stálo: " ... nemůže být o ní řečeno, že se 

zúčastnila činné boje za osvobození ČSR, nebo že trpěla pod 

nacistickým terorem. E. Hubnerová se naopak provinila tím, že již 

v roce 1939 prodala do Francie náš patent a peněz použila 

k financování svého milence, rumunského občana Leo Jorsta ... Během 

celé války se stýkala a hostila ve svém soukromém bytě výhradně 

Němce." 324 Obrat závodní rady lze jednoznačně vysvětlit snahou 

nepřipustit předání firmy zpět do rukou bývalé majitelky. 

Evženie Rubnerová Sl navíc nechala vystavit potvrzení 

od Bezpečnostní komise pro Prahu I. - VII., podle kterého byla 

osvědčená antinacistka a antifašistka, ač právo vydat toto potvrzení měl 

pouze ONV v Kolíně. 325 Nic z toho ale E. Rubnerové nakonec 

nepomohlo a na žádost národní správy a závodní rady vydal ONV 

v Kolíně dne 26. července 1946 výměr, kterým Strojnickou továrnu 

bratři Pernerů konfiskoval. Evženie Rubnerová se ale nevzdala a svoje 

odvolání opřela např. I o notářsky ověřenou fotokopii členského 

průkazu odboj ové organizace Zpravodaj ská a přepadová četa Kij ev. 

323 Všeodborový archiv v Praze (dále jen VOA), fond Národohospodářská komise (dále jen NHK), kart. 49, 
sign. 152, dokument z 13. ledna 1947. 
324 VOA, fond NHK, kart. 49, sign. 152, dokument z 13. března 1946. 
325 SOA Praha, fond ČKD, kart. 149, sign. 1047, dokument z 16. července 1947 a VOA, fond NHK, kart. 49, 
sign. 152, dokumenty z 13. března 1946 a 13. ledna 1947. 
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Podle závodní rady se však mělo jednat jen o mystifikaci a klamání 

úřadu. 326 

Za této situace vstoupila do hry ČKD . Nabídku ČZKS o převzetí 

konfiskátu nejprve odmítla, ale svým dopisem z 15. srpna 1946 už 

vyj ádřila ochotu se o příděl zaj ímat. 327 Dělo se tak zcela bez vědomí a 

souhlasu představitelů týnecké strojírny, kteří si na postup karlínského 

koncernu a generálního ředitelství zestátněného strojírenství stěžovali: 

"Věc jest tím více komplikovanější, neboť ČKD n. p. dal z příkazu 

Ústředního ředitelství znárodněného průmyslu do našich závodů zcela 

protiprávně svého pozorovatele v osobě Ing. Stanislava Hůly, který jest 

u nás od počátku září 1946. «328 Českomoravská však nastalou situaci 

hodnotila zcela jinak: "Te nto podnik již prakticky spravujeme 

prostřednictvím našeho pana Hůly. Na ČZKS jsme podali žádost i o 

konfiskát mlýna, který tvoří neoddělitelnou součást strojírny. ,,329 

Zástupci karlínského koncernu jednali znovu evidentně na popud ČZKS 

a to za účelem zajistit znárodněnému průmyslu v uvedeném konfiskátu 

kontrolu. Udělení národní správy zástupcům ČKD totiž nejdůrazněji 

požadoval právě tento ústřední orgán. 33o Podporu národnímu podniku z 

Karlína vyj ádřilo i ministerstvo průmyslu. 331 

Znárodněný sektor, reprezentovaný Českomoravskou-Kolben-

Daněk, se tímto způsobem dostal do pozice protiváhy vůči restituentce 

a v celém sporu tak šlo o to, zda firma připadne zestátněnému průmyslu 

či bude vrácena soukromému majiteli. Za této situace změnili postoj 

také národní správci týneckého závodu, kteří se vzdali svých funkcí ve 

prospěch ČKD, " ... neboť je vidno, že ČKD chce oba konfiskáty 

modernizovat. ,,332 Také závodní rada zareagovala: " ... osazenstvo 

souhlasí, neboť v tom vidí zajištění chodu podniku a jeho rozšíření. ,,333 

326 VOA, fond NHK, kart. 49, sign. 152, dokument z 13. ledna 1947. 
327 NA, fond ČZKS, kart. 97, dokumenty z 1. srpna 1946 a 15. srpna 1946. 
328 VOA, fond NHK, kart. 49, sign. 152, dokumenty z 13. ledna 1947. 
329 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1085, dokument z 15. října 1946. 
330 Proti přidělení tohoto konfiskátu Českomoravské vystoupil (stejně jako v případě ústecké a valtířovské 
loděnice) ZNV v Praze. Bohužel ani tentokrát neznáme jeho důvody. 
NA, fond ČZKS, kart. 10, bez datace. 
331 SOA Praha, fond ČKD, kart. 156, sign. 1175, dokument z 9. listopadu 1946. 
332 SOA Praha, fond ČKD, kart. 149, sign. 1047, dokument z 16. března 1947. 
333 SOA Praha, fond ČKD, kart. 149, sign. 1047, dokument z 15. řfjna 1947. 
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Ani místní orgall1zace KSČ nezůstala pozadu a žádala uspíšit začlenění 

konfiskátu do ČKD, když navíc zcela jasně vyj ádřila důvody 

k vytvoření této "fronty" proti Evženii Rubnerové: " . .. j e ne bezpečí, 

že by se mohli uplatnit zájmy soukromých podnikatelů. ,,334 Tlak na 

podporu ČKD proti E. Rubnerové byl dokonán dopisem MNV v Týnci 

nad Labem, který rovněž žádal o urychlené provedení žádané změny 

v osobách národních správců. 335 Nastíněný odpor vůči návratu bývalé 

majitelky dokládá, jak mohl být postup proti soukromému podnikateli 

jednotný. Dokonce i národní správa firmy, která původně postup ČKD 

odmítala, nakonec karlínský koncern podpořila. 

Za těchto okolností vydal ZNV v Praze dne 18. listopadu 1947 

výměr, jímž učinil národním správcem ve Stroj nické továrně bří Pernerů 

zástupce ČKD. Mělo být totiž v "záj mu veřej ném", aby karlínský 

národní podnik uplatňoval na vedení závodu touto cestou svůj vliv, 

neboť ministerstvo průmyslu doporučilo předat konfiskát právě 

Českomoravské. 336 Ačkoliv zástupci ČKD zažádali ještě v březnu 1947 

Fond národní obnovy v Praze o přidělení této firmy, byl celý spor 

dořešen až po únorovém převratu 1948. 

Další skupina konfiskátů, kterou představovaly továrny 

na elektrické a palivové pece, se dostala do kontaktu s ČKD oklikou 

přes národní podnik Ignis. Jejich "cestu" do karlínského koncernu 

v podstatě započalo ministerstvo průmyslu, když v prosinci 1945 

znárodnilo modřanskou firmu František Pánek, přičemž v březnu roku 

následuj ícího vytvořilo z maj etkové podstaty tohoto závodu zmíněný 

národní podnik Ignis. 337 Ten se měl zabývat výrobou průmyslových pecí, 

a proto v něm měly být soustředěny nej en konfiskáty se stej ným 

výro bním pro gramem, ale také továrny na výrobu pecí patřící ostatním 

národním podnikům, mImo jiné Českomora vské-Kol ben- Daněk 

či Škodovým závodům. Proti něčemu takovému oba koncerny, hájící si 

své vlastní záj my a výrobní pro gram, rozhodně protestovaly. 338 Možná 

334 Tamtéž. 
335 SOA Praha, fond ČKD, kart. 149, sign. 1047 dokument ze 17. října 1947. 
336 NA, fond, ČZKS, kart. 113, dokument z 18. listopadu 1947. 
337 SOA Praha, fond ČKD, kart. 156, sign. 1185, dokument z 2. září 1947. 
338 SOA Praha, fond ČKD, kart. 156, sign. 1184, dokument z 12. srpna 1946. 
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i tento jejich odpor způsobil, že Ignis, n. p., zůstal Jenom na papíře 

a nikdy nezačal fungovat. 

ČKD nejenže nechtěla přijít o svou výrobu průmyslových pecí, ale 

zároveň vyj ádřila sama záj em o tovární budovy znárodněné firmy 

František Pánek. V Karlíně nakonec slavili dvojnásobný úspěch, neboť 

dne 3 O. prOSlllce 1946 přestal výměrem ministerstva průmyslu národní 

podnik Ignis existovat a celý byl zapOjen do ČKD. 339 Zástupci 

Českomoravské se již při jednáních nijak netajili tím, že jejich zájem 

se netýká vlastní výroby, nýbrž že by rádi do továrních prostor 

přestěhovali část libeňského závodu z vlastního koncernu. 34o Krátce po 

přičlenění do ČKD proto zrušili dosavadní hutní výrobu (proti čemuž 

protestovala malá část zaměstnanců, jenž si přála začlenění do Prvních 

brněnských stroj íren, to však ministerstvo průmysl u odmítlo), 

zaměstnanci byli přeškoleni a v továrně se zahájila výrobu armatur. 341 

Spolu s národním podnikem Ignis se na pořad jednání v souvislosti 

s ČKD dostaly také firmy Effenberg - Lázně Libverda, Ignis - Teplice 

Šanova Fokus - Karlovy Vary. O jejich přičlenění k Českomoravské se 

začalo jednat v září 1946, kdy bylo jasné, že národní podnik Ignis 

vplyne do karlínského koncernu. 342 O měsíc pozděj i však jeho zástupci 

o firmách ještě nic nevěděli, nenamáhali se je ani navštívit a ČZKS 

jenom vzkázali: "Vzhledem k tomu, že ústřední ředitelství má o těchto 

podnicích lepší přehled, necháme na vůli, zda tyto podniky nám budou 

přičleněny. ,,343 Tímto konstatováním prakticky končí veškerá aktivita 

Českomoravské. Protože ČZKS se vyjádřily v tom smyslu, že všechny 

tři závody do ČKD zapadaj í svými výro bními pro gramy a měly by se tak 

součástí karlínského národního podniku také stát. 344 Přitom vůbec 

nebraly v úvahu, že teplická firma Ignis představuje sporný konfiskát, 

o jehož restituci usilují dědicové. 345 Bohužel další prameny, které by 

vypovídaly o pokračujícím osudu těchto konfiskátů, v archivech chybL 

339 SOA Praha, fond ČKD, kart. 156, sign. 1185, dokument z 2. září 1947. 
340 SOA Praha, fond ČKD, kart. 156, sign. 1182, dokument ze září 1946. 
341 v 

SOA Praha, fond CKD, kart. 156, sign. 1192, dokument z 15. ledna 1948. 
342 NA, fond MP, kart. 1159, dokument z 13. září 1946. 
343 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1085, dokument z 15. října 1946. 
344 NA, fond ČZKS, kart. 113, dokumenty z 25. září 1946 a 8. října 1946. 
345 SOA Praha, fond ČKD, kart. 156, sign. 1175, dokument z 9. listopadu 1946. 
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Každopádně je však jasné, že se Českomoravská k této skupině 

konfiskátů dostala prostřednictvím svého zájmu o tovární budovy firmy 

František Pánek, respektive o národní podnik 19nis vytvořený 

z maj etkové podstaty tohoto modřanského závodu. Přestože se o 

uvedené konfiskáty ČKD nij ak nestarala, měla být podle ústřední správy 

znárodněného průmysl u v přídělovém řízení preferována před uchazeči 

ze soukromého sektoru, kteří naopak záj em proj evovali. 

V podobném duchu se také nesla jednání kolem firmy Egert, jež se 

rovněž zabývala výrobou pecí. Znovu narážíme na snahu ČZKS závod 

národnímu podniku do slova vnutit. Tentokrát však zástupci 

Českomoravské, jenž továrnu navštívili, své vedení varovali: 

"Osazenstvo žije v nejistotě a nepodává tak normální výkon. Za tohoto 

stavu jevilo by se převzetí firmy příliš riskantním, neboť je jasné, že by 

národní podnik ČKD na převzetí doplatil. ,,346 Ústřední orgán 

znárodněného strojírenství přesto trval na svém a vyzval ministerstvo 

průmyslu, aby firma Egert byla urychleně přičleněna k ČKD, přičemž na 

ministerstvu s tímto návrhem vyjádřili souhlas. Potom se ČZKS obrátily 

na ZNV v Praze a požadovaly po něm, aby závod vyňal z konfiskační 

řízení a nečekal na výsledek Lidového soudu proti Němci Egertovi, " 

... neboť bývalý majitel je německé národnosti a firma je ve velmi tíživé 

situaci. ,,347 Zároveň však ČZKS vyzvaly představitele Českomoravské, 

aby do definitivního vyřízení konfiskace neposkytovali firmě Egert 

žádné finanční podpory. 348 V Karlíně o něčem takovém ani neuvažovali 

a nadále udržovali vůči tomuto závodu zdrženlivý postoj, jak 

charakterizuj e již několikrát citovaný dokument z 15. říj na 1946: 

" Výrobní program je pro nás zajímavý, hospodářská situace podniku 

nás však nutí k opatrnosti ... majitel zde totiž podniká veškeré kroky, 

aby majetek získal na zpět ... máme zájem toliko na duševním majetku 

a vedoucích silách. «349 Konfiskační řízení nakonec zůstalo nevyřešené 

až do února 1948. 350 Firma Egert je dalším dokladem toho, že proti 

346 NA, fond ČZKS, kart. 113, dokument z 16. září 1949. 
347 NA, fond ČZKS, kart. 1l3, dokument z 25. září 1946. 
348 v NA, fond CZKS, kart. 1l3, dokument z 18. listopadu 1946. 
349 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1085, dokument z 15. října 1946. 
350 Firma byla nakonec přidělena národnímu podniku Západočeské strojírny a slévárny. 
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soukromému sektoru postupovalo generální ředitelství znárodněného 

průmysl u o něco razantněj i než národní podnik, jenž přece jenom více 

rozvažoval, jaký bude mít případné začlenění závodu vliv na chod 

celého koncernu. 

O příděl konfiskátu firmy Agil se rozhořel ostrý spor mezi zástupci 

kovoprůmyslu a sektoru hutí. V této továrně se vyráběla elektrodová 

masa na základě licence od londýnské firmy International Welding Co., 

která byla přenesena na ČKD. To zaručovalo pokračování výroby 

v rámci karlínského koncernu a v tomto smysl u také intervenovaly na 

ministerstvu průmyslu ČZKS. 351 Československé hutě však při jednání 

uplatňovaly nárok, že pouze hutním podnikům přísluší výrobní pro gram 

elektrod. Zástupci kovoprůmyslu se snažili ze všech sil prosadit 

možnost vyrábět elektrodovou masu v Českomoravské,352 nebot' věděli, 

že by tím získal celý stroj írenský sektor dobrou cenovou kontrolu. 353 

Výjimku ve výrobním programu ČKD však neprosadili a ministerstvo 

průmyslu rozhodlo ve prospěch Československých hutí. Jednání o příděl 

konfiskovaného závodu se tak znovu odehrávala především na úrovni 

ústředních správ znárodněného průmysl u a národní podniky vyčkávaly, 

jak celý spor dopadne. 

Konfiskát firmy Robert Haney z Rokytnice nad Jizerou se stal 

předmětem mnohých porad, v nichž opět došlo ke střetu mezi dvěmi 

odvětvími československého průmyslu. V provozovnách této bývalé 

textilní továrny byla totiž během války zavedena firmou Siemens

S chuckert- Werke výroba selénových článků,354 kterou se na základě 

vyhlášky MP ze dne 7. března 1946 měla zabývat ČKD. Zástupci 

karlínského koncernu proto požádali Fond národní obnovy o přidělení 

budov, pozemků a veškerého příslušenství, jež tvořily maj etkovou 

podstatu uvedeného konfiskátu. FNO ale žádost zamítl s poukazem, 

že továrna byla již přidělena Pojizerským bavlnářským závodům 

NA, fond ČZKS, kart. 132. 
351 NA, fond ČZKS, kart. 113, dokumenty z 19. a 24. října 1946. 
352 Argumentovali i tím, že pokud by byla výroba pod tlakem hutí zastavena, hrozily by sankce ze strany 
anglických majitelů licence. 
353 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1085, dokument z 15. října 1946. 
354 Tato výroba měla být v celé střední a východní Evropě jedinečná. 1JiUh!<i:f'zHQ Kf!rRv Ví! '7 f'mzri;; 
SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1085, dokument z 15. října 1946. jFJI0zcfid,!l ff)iml~c; (2) 

K,ti,:rll tJ-OmlJtrtýc~ ?ěrl hisvciácJ!.:G ~i 3r,;;ki)~jliú fl!JQť 

Prahf:i J~ nbIDo). ?r-.dacn·:: ):~ ~ 1.6 3r: 
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v Semilech ze sektoru Československých textilních závodů. Zástupci 

karlínského koncernu proto intervenovali na ministerstvu průmyslu 

a Zemském národním výboru, pokoušeli se vyjednávat také 

s Československými textilními závody a úpěnlivě žádali ČZKS, aby 

háj ily záj my stroj írenského průmyslu "na nej vyšších místech". 355 

Nakonec se rozhodli svolat komisi složenou ze zástupců závodní rady 

rokytnického závodu, Zemského národního výboru v Praze, ministerstva 

průmyslu, Československých závodů kovodělných a strojírenských 

a ČKD, která se měla ke sporné situaci vyjádřit. Za absence 

představitelů textilního odvětví komise jednomyslně uznala nárok 

karlínského koncernu,356 ovšem její závěry odmítly ČZT pochopitelně 

uznat. Svůj postup vysvětlovaly v dopise zaslaném na ministerstvo 

průmyslu: " ... jde o víceméně obvyklý způsob kovoprůmyslu usídlit se 

v textilu a pokračovat tak v násilných činech okupace, a proto s tímto 

programem nesouhlasíme a jsme rozhodnuti v každém případě vykliditi 

tamže se nalézající kovoprůmysl a to za všech okolností . .,357 

Československé závody textilní získaly nakonec ministerstvo na svou 

stranu a spor skončil pro ČKD nepříliš výhodnou dohodou z 8. července 

1947, podle které měla být stroj írenská výroba přestěhována 

do sousední budovy a po půl roce vůbec přesunuta jinam. Karlínský 

národní podnik tak pouze dostal čas najít si jiné vhodné prostory 

pro umístění výroby.358 Rozdíl mezi případem firmy Robert Haney 

a předchozí skupinou konfiskovaných závodů na výrobu průmyslových 

pecí Je značný. Zatímco o rokytnickou továrnu proj evovala 

Českomoravská eminentní zájem a sama se proto snažila své pozice 

hájit, tak o příděl zmíněných firem s výrobním programem palivových 

a elektrických pecí příliš nestála. Do hry poté vstupovaly 

Československé závody kovodělné a strojírenské jakožto ústřední orgán 

znárodněného průmyslu, které usilovaly o to, aby národní podnik 

355 Na ČZKS zaslal žádost o ponechání uvedené výroby v Rokytnici také Svaz zaměstnanců v kovoprůmyslu, 
neboť to prý vnáší nejistotu mezi zaměstnance závodu. 
NA, fond ČZKS, kart. 1l3, dokument z 20. června 1947. 
356 SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1085, dokument z 15. října 1946 a NA, fond ČZKS, kart. 1l3, 
dokument z 9. října 1946. 
357 NA, fond ČZKS, kart. 113, dokument z 30. září 1946. 
358 NA, fond ČZKS, kart. 1l3, dokument z 14. října 1947. 
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o uvedené konfiskáty svůj zájem projevil a ty se pak nestaly součástí 

soukromého sektoru. 

Firma Martin a spol. Je dalším příkladem malého konfiskovaného 

závodu, o jehož přičlenění Českomoravská nestála z vlastní iniciativy, 

ale spíše na výzvu ČZKS. Ministerstvo průmyslu tento "zájem" 

podporovalo, vydalo proto rozhodnutí o přídělu a ČKD následně 

zmíněný konfiskát v rámci svého koncernu likvidovala. 359 Podobně 

krátká jednání se vedla také v případě dalších devíti malých firem 

většinou z Prahy či pohraničí,360 jež se však neo bj evily na žádném 

z výše uvedených seznamů. Pokud Českomoravská nemusela vynakládat 

velké finanční prostředky na udržení výr o by, byla ochotna se o tyto 

konfiskáty ucházet. Okamžitě po přičlenění prováděla jej ich likvidaci, 

přičemž přejímala pouze pracovní síly a strojní zařízení, zatímco 

tovární budovy byly většinou využity jako skladovací prostory. 

Československé závody kovodělné a strojírenské nabídly zástupcům 

ČKD ještě další tři konfiskáty, které ovšem v Karlíně odmítli. 361 Byla to 

zřejmě praxe ústřední správy znárodněného průmysl u vyzývat j ednotli vé 

národní podniky, zda by se nechtěly zaj ímat o zabavené firmy, které 

pravděpodobně nebyly příliš atraktivní, ale protože o ně žádný 

z podniků "národního průmyslu" dosud nestál, existovala i nadále ČZKS 

odmítaná možnost jej ich přidělení soukromému sektoru. Pokud bylo 

generální ředitelství odmítnuto, oslovovalo další národní podniky, 

dokud některý z nich nepřesvědčilo s přídělem souhlasit. 362 

359 Tamtéž. 
360 Počet jejich zaměstnanců nepřesáhl počet dvaceti osob. Šlo jednak o pražské fmny: Čermák Jaroslav a spol., 
továrna na kovové zboží; Steffel, stolní a elektrické vrtačky; Sova B., boilery a nádrže - a jednak o fmny 
z pohraničí: Albis Werke, Litoměřice; Autounion Richard, kovovýroba Litoměřice; W Erweth, strojírna 
a slévárna, Javorník u Hostinného; Reuner, Josef, strojírna Horní Vrchlabí; RoUer A., strojírna Horní Brusnice 
a Weiss W, kovové zboží, Borovička u Vrchlabí. 
NA, fond ČZKS, kart. 99, dokument z 27. února 1947. 
361 Jednalo se o Severočeské elektrotechnické závody Šluknov, pražskou strojírnu Luis Friedmann a spol. a 
slévárnu Janáček, Ransko. Například posledně jmenovanou fmnu odmítli představitelé Českomoravské slovy: 
" V členění firmy by vyžadovalo velkých nákladů, abychom zvýšili úroveň závodu. " 
NA, fond ČZKS, kart. 113, dokument z 3. listopadu 1947. 
362 NA,fond ČZKS, kart. 113, dokumenty z 6. ledna 1947, 16. ledna 1947 a 2. října 1947. 
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* * * 

Mocenský převrat v únoru 1948 zasáhl do pro bíhaj ícího boj e 

o konfiskáty rozhodujícím způsobem. Zahájení druhé znárodňovací 

etapy, jež zahrnovala veškeré závody s více jak padesáti zaměstnanci, 

znamenalo ve svém důsledku anulování předchozích jednání v rámci 

konfiskačního a přídělového řízení, neboť součástí znárodněného 

sektoru se staly všechny sporné i nesporné průmyslové konfi skáty 

s uvedeným počtem zaměstnanců. K národním podnikům však byla 

přičleněna také většina menších zabavených závodů, protože 

v poúnorovém Československu bylo nemyslitelní přidělit konfiskovaný 

závod uchazeči ze soukromého sektoru. Mezi výjimky nepatřily ani 

případy, kdy znárodnění podlehla také firma, která více než padesát 

zaměstnanců vykazovala pouze na papíře, což ovšem ministerstvu 

průmysl při vydání znárodňovacího výměru nevadilo. Přesně podle 

scénáře KSČ byl tak učiněn rozhodující krok k odejmutí zbylé části 

malého a středního podnikání v o blasti průmysl u z rukou soukromých 

podnikatelů. 

Pokud konfiskát podléhal zákonu Č. 114 o znárodnění některých 

dalších průmyslových a jiných závodů z dubna 1948, byl pro jeho další 

osud rozhodující znárodňovací výměr vydávaný ministerstvem 

průmyslu, které rovněž rozhodovalo o následném přídělu takového 

závodu. V případě ČKD vydalo zmíněné ministerstvo ve dnech 

8. června, 29. června a 4. července 1948 tři vyhlášky, jimiž v řadě 

firem druhé znárodňovací etapy začleňovalo do karlínského koncernu 

také šest konfiskátů, o kterých Českomoravská jednala již před únorem 

1948 a u některých z nich byla pověřena výkonem národní správy. 

Jako první konfiskát, který podléhal nové vlně znárodňování, 

připadl ČKD brněnský podnik Carl Plohr. 363 Karlínský koncern tak 

po firmách Originallift a Jung & Rachel získal již třetí závod 

zabývající se výrobou výtahů, čímž Českomoravská komplementovala 

své úsilí o zisk továren s tímto výrobním programem. Jak to však mohlo 

363 Stalo se tak vyhláškou ministerstva průmyslu č. 1209 z 8. června 1948. 
SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1070, dokument z 14. května 1948. 
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dopadnout s konfiskátem, o který v Karlíně proj evovali ještě před 

únorem 1948 záj em, ukazuj e zmíněná liberecká firma Jung & Rachel. 

Přestože byla výroba předisponována na Slovensko, prosadila si ČKD 

zřídit v liberecké továrně vlastní pobočku, která by produkovala výtahy 

pro oblast severních a severovýchodních Čech. Záhy po přičlenění se 

však v závodě o bj evily problémy, přičemž neutěšené poměry byly 

odrazem zej ména nedostatečného záj mu, který vůči pobočce proj evovala 

mateřská strojírna v Karlíně. V ČKD začali dokonce uvažovat, zda 

závod raději nenabídnout městu a továrnu tak nepřeměnit v komunální 

podnik. Zároveň si ovšem stanovili podmínku, že se v Liberci budou 

moci provádět pouze opravárenské práce. 364 Českomoravská tak v letech 

1946-1947 usilovala o příděl firmy, aby se jív roce 1949 zase 

dobrovolně vzdala. Jen když se nepřipustil vznik konkurence a nedošlo 

k rozšíření soukromokapitalistického sektoru. 

Jednání o přičlenění konfiskátu Hontsch a spol. zástupci 

karlínského koncernu SIce už jednou přerušili, ale po únorovém 

převratu iniciovali jej ich opětovné obnovení. Podnik se v tu do bu 

nacházel pod národní správou svého vedoucího zaměstnance Jana 

Vokáče, ale Akční výbor ROH v Děčíně prosadil jeho odvolání 

a výkonem národní správy byl v dubnu 1948 pověřen zmocněnec 

národního podniku Instalační závody. ČKD zaměřila záj em především 

na firemní slévárnu a svůj požadavek vysvětlovala nedostatkem odlitků. 

Přestože byl konfiskát Hontsch a spol. k Českomoravské vyhláškou 

č. 1275 z 29. června 1948 skutečně přičleněn,365 ztratili v Karlíně brzy 

o firmu znovu zájem, neboť jim nebyl na ČZKS schválen jejich návrh 

investice na rozšíření slévárny. Ze sociálních důvodů nemohli ale zrušit 

přidruženou výrobu skleníků a pařeništních oken, která se pro mamutí 

stroj írenský koncern stala pochopitelně přítěží. O firmu navíc nej evily 

zájem ani Instalační závody a tak vstoupila ČKD ve věci převedení této 

výro by do jednání s Česko slovenskými závody dřevozpracuj ícími. 

Vzájemnou dohodu se jim uzavřít podařilo a v březnu 1949 byla firma 

364 SOA Praha, fond ČKD, kart. 156, sign. 1175, dokument z 21. května 1949. 
365 SOA Praha, fond ČKD, kart. 158, sign. 1228, dokument z 21. května 1948 a SOA, fond ČKD, kart. 158, sign. 
1229, dokument z 7. prosince 1948. 
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Hontsch a spol. z karlínského koncernu vyčleněna definitivně. 366 Případ 

tohoto konfiskátu znovu ukazuje, že národní podniky sledovaly 

především svůj vlastní prospěch a pokud se chtěly zabavené firmy 

zřeknout, musely dbát na to, aby zůstala v rámci znárodněného 

průmysl u. 

Ještě před únorem 1948 byla ČKD v kontaktu také s vysočanskou 

firmou Bratři Prášilové. Československé závody kovodělné 

a stroj írenské tehdy karlínskému koncernu "nabízely" jej í jednu 

šestinu, jež podléhala konfiskaci. ČKD tento příděl ještě odmítla, ale 

když dne 15. března 1948 zavedl Magistrát hlavního města Prahy 

národní správu do celého závodu a firma byla poté znárodněna, stala 

se ČKD hlavním uchazečem o jej í přičlenění. Českomoravskou muselo 

lákat zej ména umístění továrny, neboť ta se nacházela hned 

v sousedství jejího vysočanského závodu. Součástí národního podniku 

ČKD se firma Bří Prášilů stala vyhláškou ministerstva průmyslu č. 1275 

z 29. června 1948. 

V rámci této vyhlášky přešly do maj etku karlínského koncernu také 

dva konfiskáty, o jejichž navrácení usilovali bývalí vlastníci resp. 

dědicové. Jednalo se o týneckou strojírnu Bří Pernerů a loděnici z Ústí 

nad Labem,367 přičemž jej ich znárodnění znamenalo rozhodné odmítnutí 

těchto snah o restituci. 368 Posledním "znárodněným konfiskátem", jenž 

se stal součástí ČKD, byla valtířovská loděnice 369 a to na základě 

vyhlášky ministerstva průmyslu č. 1809 z 8. července 1948. 370 

V druhé polovině roku 1948 vstoupila Českomoravská do jednání 

ještě o několik dalších konfiskátů. Šlo vesměs o malé firmy, jejichž 

366 SOA Praha, fond ČKD, kart. 158, sign. 1229, dokumenty z 7. prosince 1948 a 21 března 1949 a NA, fond 
ČZKS, kart. 113, dokument z 6. ledna 1949. 
367 Vedení ústecké loděnice se proti zamýšlenému začlenění do ČKD bránilo a samo prosazovalo osamostatnění. 
K tomu však chyběl dostatečný počet kvalifikovaných sil a navíc Českomoravská i ústřední správa 
znárodněného průmyslu si postoje představitelů této loděnice příliš nevšímaly. 
SOA Praha, fond ČKD, kart. 151, sign. 1089, dokument z 3. září 1948 a sign. 1193, dokument z 14. dubna 1948. 
368 SOA Praha, fond ČKD, kart. 149, sign. 1050, dokument z 3. října 1948 a kart. 155, sign. 1173, dokument 
z 10. srpna 1948. 
369 V jejím případě zůstává otázkou, zda splňovala výše uvedené podmínky pro znárodnění či nikoliv. V roce 
1937 zde pracovalo dvacet až třicet osob, ale podle cestovní zprávy z dubna 1948 měla loděnice kolem padesáti 
zaměstnanců. 

Compass Randel und Industrie, Praha 1938, str. 1310 a SOA Praha, fond ČKD, kart. 155, sign. 1193, dokument 
z 14. dubna 1948. 
3m v 

SOA Praha, fond CKD, kart. 155, sign. 1173, dokument z 10. srpna 1948. 
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výroby byly zlikvidovány a karlínský koncern plánoval využít 

nemovitosti těchto závodů k částečnému vyřešení svých prostorových 

potíží. Tak například v budovách bývalých děčínských závodů Griinig, 

instalační závod a Kowarsch a spol. založila ČKD vlastní učňovskou 

školu. Další dvě děčínské firmy, autoservis Max Schreiber a A. Hecker 

Werke, posloužily jako skladiště podmokelskému závodu 

Českomoravské. Pražskou firmu M. Mayer, elektrické sváření přeměnil 

karlínský národní podnik ve své garáže a továrnu firmy Richard 

Hiittmann, Vilsnice použil k přenesení výroby kovových elektronek 

z Rokytnice nad Jizerou. 371 Naopak neúspěšný byla ČKD ve snaze získat 

strojní vybavení teplické firmy Mannesmann, válcovna trub nebo 

továrnu Zinke, specializovaná výroba nástrojů, Kamenický Šenov. 372 

Navíc tři konfiskáty, jež Českomoravské nabídla ústřední správa 

znárodněného průmyslu, v Karlíně odmítli. Jednalo se o slévárnu 

Schaller, Liberec či továrnu na elektrické pece A. Rassner, Karlovy 

Vary,373 přičemž ve všech případech tomu tak bylo pro jej ich 

nevyhovující prostory. Tyto a jim podobné konfiskáty se likvidovaly 

v prvé řadě z toho důvodu, že svou výrobou nepředstavovaly 

pro znárodněný průmysl téměř žádný přínos a jej ich příděl soukromému 

sektoru byl po únorovém převratu nemyslitelný. Národní podniky si pak 

"rozdělily" jejich zaměstnance, strojní zařízení a tovární budovy. 

* * * 

Poprvé vstoupil karlínský koncern do jednání o přičlenění firmy, 

u níž se předpokládala konfiskace, v červnu roku 1945. ČKD tehdy 

postupovala z vlastní iniciativy s cílem expandovat. Tato "nultá" fáze 

bojů o konfiskáty trvala přibližně do podzimu roku 1945, kdy plán 

k omezení soukromého podnikání v průmyslu j eště nebyl na stole. 

Teprve s vytvořením právního řádu, ustavením ústředních správ 

znárodněného průmyslu a s vyhlášením národních podniků mohlo dojít 

371 SOA Praha, fond ČKD, kart. 157., sign. 1220, dokumenty z 10. listopadu 1948 a 12. února 1949. 
372 První konfiskát získaly Instalační závody a druhou firmy národní podnik Sandrik. 
NA, fond ČZKS, kart. 110, dokumenty bez data. 
373 NA, fond ČZKS, kart. 110, dokumenty ze 4. a 28. září 1948. 
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k systematickému jednání o příděly konfiskátů. Taková situace nastala 

v březnu roku 1946, kdy jednotlivá generální ředitelství začala spolu 

s národními podniky svého odvětví sestavovat "požadavky" 

znárodněného průmyslu. Tyto seznamy se stále rozrůstaly a od října 

1946 byly postupně předkládány ministerstvu průmyslu, které 

o provedení přídělu rozhodovalo. 

V tomto období od podzimu 1946 do únorového převratu 

1948 navázala ČKD kontakty s třiceti firmami. U deseti z nich však 

nelze hovořit o nějakém jednání, neboť Českomoravská "pouze" 

vyslyšela výzvu ústřední správy znárodněného průmyslu, s přídělem 

souhlasila a záhy po přičlenění provedla jejich likvidaci. 374 O devět 

závodů projevili v Karlíně sami aktivně zájem,375 ovšem před únorem 

1948 ho prosadili Jen ve dvou případech. 376 Čtyřikrát byl totiž 

upřednostněn jiný národní podnik,377 dvakrát se jednalo o sporný 

konfiskát,378 jehož navrácení požadovali uchazeči ze soukromého 

sektoru a jednou mělo být přídělové řízení vyřešeno až v souvislosti 

s jiným konfiskátem, jenž patřil mezi sporné. 379 

V pěti případech se ČKD o zabavené firmy odmítla ucházet, 

poněvadž pro ni představovaly spíše potíže. 38o Jednou karlínský koncern 

od svého požadavku upustil, neboť se o konfiskát začal ucházet jiný 

národní podnik. 381 Jednou ČKD kladně reagovala na výzvu zaměstnanců 

firmy pod národní správou, když souhlasila s jej ím přičleněním 

do svého koncernu. Svého záměru se ovšem vzdala poté, co byl majitel 

374 Jednalo se o firmy: Čermák Jaroslav a spol., továrna na kovové zboží; SteJfel, stolní a elektrické vrtačky; 
Sova B., boilery; Albis Werke, Litoměřice; Autounion Richard, kovovýroba Litoměřice; W. Erweth, strojírna 
a slévárna, Javorník u Hostinného; Reuner, Josef, strojírna Horní Vrchlabí; Roller A., strojírna Horní Brusnice 
a Weiss w., kovové zboží, Borovička u Vrchlabí. 
375 Huss, Sedlak a Goern, Loděnice Ústí nad Labem; Anton Thiele, Loděnice a parní pila Valtířov; Josef Walter 
a spol., Loděnice Křešice; C. Flohr, továrna na výtahy, Brno; Originallift Ing. Franz Dostál, Brno; Jung 

a Rachel, Liberec - Horní Růžodol; Antonín Bílek, První brněnská strojírna na výrobu železničních konstrukcí, 
Brno; Agi! (dříve F. Steifer); Robert Haney, mechanická tkalcovna na len a bavlnu, Rokytnice nad Jizerou. 
376 Originallift Ing. Franz Dostál, Brno; Jung a Rachel, Liberec - Horní Růžodol. 
377 Josef Walter a spol., Loděnice Křešice; Antonín Bílek, První brněnská strojírna na výrobu železničních 
konstrukcí, Brno; Agil (dříve F. Steifer); Robert Haney, mechanická tkalcovna na len a bavlnu, Rokytnice 
nad Jizerou. 
378 Huss, Sedlak a Goern, Loděnice Ústí nad Labem; Anton TMele, Loděnice a parní pila Valtířov; C. Flohr, 
továrna na výtahy, Brno; 
379 Anton Thiele, Loděnice a parní pila Valtířov. Tento konfiskát byl "závislý" na ústecké loděnici. 
380 Severočeské elektrotechnické závody, Šluknov; Luis Friedmann a spol., Praha; Janáček, slévárna Ransko; 
Egert, výroba plynových, elektrických a olejových pecí, Praha-Pankrác; Bří Práši!ové a spol, Praha VIII. 
381 Hontsch a spol., slévárna a výrobna skleníků, Děčín. 
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uvedeného závodu Lidovým soudem zbaven obvinění z kolaborace. 382 

A rovněž jednou vyjádřila Českomoravská na zásah ČZKS zájem o další 

firmu pod národní správou, přičemž se tak stala konkurentem původní 

maj itelky, která požadovala restituci. I když byla tato firma v roce 

1947 konfiskována, přídělové řízení se skončilo až po únorovém 

převratu. 383 Ve třech případech pak archivní prameny nedovolují určit, 

zda karlínský koncern záj em o konfiskát proj evil či nikoliv, ani zda 

mu byl nakonec přidělen či připadl jinému uchazeči. Československé 

závody kovodělné a strojírenské přičlenění těchto firem k ČKD však 

podporovaly.384 

Generální ředitelství znárodněného strojírenství také usilovalo 

o to, aby národní podniky byly pověřeny výkonem národní správy u co 

největšího počtu závodů a získaly tak nad nimi kontrolu ještě před 

případnou konfiskací. Jestliže se zmocněncem národní správy stal 

j ednotli vec, ještě do února 1948 byl vyměněn za národní podnik. ČKD 

usilovala o národní správu celkem desetkrát a z toho byla u sedmi 
, dO' v v ,385 zavo u uspesna. 

Případ národního podniku Českomoravská-Kol ben-Daněk ukazuj e, 

že při omezování soukromého podnikání sehrály jednu z klíčových úloh 

ústřední správy znárodněného průmyslu. Tyto orgány "zpracovávaly" 

požadavky jednotlivých národních podniků svého odvětví a teprve poté 

je postupovaly ministerstvu průmyslu k rozhodnutí. Navíc v podstatě 

řídily postup znárodněného sektoru proti existenci soukromého kapitálu 

ve výrobě a důsledně naplňovaly tezi, že o každý konfiskát se musí 

ucházet alespoň jeden národní podnik. Z tohoto důvodu neustále 

vybízely ČZKS zástupce Českomoravské, aby usilovali o příděl také 

těch firem, které pro rozvoj výr o bního pro gramu tohoto mamutího 

382 Josef Pospíšil, tovární výroba nástrojů, Praha VIII. 
383 Strojní továrna bří Pernerů, Týnec nad Labem. 
384 Ignis, akciová společnost pro stavbu hutí, Teplice Šanov; Fokus, stavba pecí, s. r. o. , Chomutov; Josef 
Effenberg a spol., manufaktura na porcelán, Lázně Libverda. 
385 Českomoravská byla národní správou pověřena u těchto firem: Huss, Sedlak a Goern, Loděnice Ústí nad 
Labem; Anton Thiele, Loděnice a parní pila Valtířov; Josef Walter a spol., Loděnice Křešice (výkon národní 
správy byl nakonec svěřen Československé plavební společnosti labské).; C. Flohr, továrna na výtahy, Brno; 
Originallift Ing. Franz Dostál, Brno; Jung a Rachel, Liberec - Horní Růžodol; Strojní továrna bří Pernerů, 
Týnec nad Labem. Ač o to stála, narodní správu nezískala v těchto případech: Antonín Bílek, První brněnská 
strojírna na výrobu železničních konstrukcí, Brno; Agil (dříve F. Steifer); Robert Haney, mechanická tkalcovna 
na len a bavlnu, Rokytnice nad Jizerou. 
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koncernu nemohly znamenat žádný přínos. Jestliže v dosavadní 

historiografii zdůrazňovaná role odborů spočívala zejména v protestech 

proti restituci, prosazovaly ústřední správy zestátněného průmyslu 

z druhé strany j ednotli vé národní podniky. 

Management ČKD se většinou snažil prosazovat prospěch vlastní 

firmy, proto se přídělům nevýnosných konfiskátů bránil. Ze stejné 

příčiny se velmi často dostával do sporu s jiným národním podnikem a 

to v případech, kdy se jednalo o některý z "atraktivních" konfiskátů. 

Národní podniky tak v procesu omezování soukromého podnikání 

sehrály dvojí roli. Jednak byly subjektem, který se zajímal o příděl 

výhodného konfiskátu a tím pádem o rozšíření vlastní výroby, zároveň 

ale vystupoval také jako o bj ekt, když jeho prostřednictvím bylo 

zabráněno připojit malé konfiskáty k soukromému sektoru. 

Po únorovém převratu přičlenila ČKD v rámci druhé znárodňovací 

etapy do svého národního podniku dalších šest firem, o kterých jednala 

ještě před rokem 1948 v souvislosti s jejich konfiskačním řízením. 386 

Kromě toho se součástí karlínského koncernu stala rovněž řada 

drobných konfiskátů, jenž svým charakterem mohly jen minimálně 

zkvalitnit výrobní program Českomoravské a z hlediska ekonomické 

racionality by rozhodně více "zapadly" do soukromokapitalistické 

výro by. I když osudy j ednotli vých zabavených firem bývaly různé, 

skončily vždy stejně a to zapoj ením do některého z národních podniků. 

N ej enže záj emce o restituci am jednou nezískal maj etek zpět, 

znárodněný průmysl se příliš nezajímal ani o názor národních správců 

a závodní rady mu sloužily pouze ve chvílích společného postupu proti 

soukromým podnikatelům. 

386 Huss, Sedlak a Goern, Loděnice Ústí nad Labem; Anton Thiele, Loděnice a parní pila Valtířov; C. Flohr, 
továrna na výtahy, Brno; Hčmtsch a spol., slévárna a výrobna skleníků, Děčín; Strojní továrna bří Pernerů, 
Týnec nad Labem; Bří Prášilové a spol, Praha VIII. 
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7. Závěr 

Boj o konfiskáty byl v poválečném Československu jedním 

z nejvýraznějších projevů mocenského střetu o budoucnost soukromého 

podnikání v oblasti průmyslu a obchodu. Komunisté nejprve získali 

rozhoduj ící pozice ve znárodněném sektoru, jej ichž prostřednictvím pak 

namířili konfiskace proti existenci individuálního vlastnictví 

v sekundární sféře československé ekonomiky. 

Prvním "kolem" procesu omezování soukromého podnikání se stalo 

zavádění národních správ do majetku státně nespolehlivých osob a tam, 

kde hrozilo narušení plynulého chodu výroby. Taková situace mohla 

nastat i ve chvíli, kdy byl majitel obviněn z asociálního chování. 

Přestože se mělo jednat o opatření přechodné, které by bylo zrušeno 

s provedením stabilizace národního hospodářství, odmítali komunisté 

připustit, aby se firmy pod národní správou vracely zpět do soukromého 

sektoru. Pro KS Č totiž národní správa znamenala první přípravný krok 

na začlenění takových firem do národních podniků. Tyto tendence se 

pak projevily v tezi, že výkonem národní správy má být u průmyslových 

závodů pověřován zmocněnec národního podniku. 

K dalšímu omezení soukromého podnikání bylo využito samotného 

aktu konfiskace, který lze označit za druhou fázi uvedeného procesu. 

I když podmínky nutné k zahájení konfiskačního řízení stanovoval 

příslušný dekret prezidenta republiky, snažili se komunisté uplatnit 

jeho literu na maximální počet závodů pod národní správou. Za tímto 

účelem využívali svého postavení v jednotlivých národních výborech, 

jež byly provedením konfiskace pověřeny. Komunistická strana postup 

proti soukromému vlastnictví v průmyslové výrobě koordinovala 

a řídila prostřednictvím své Národohospodářské komise, která dokonce 

navrhovala v těch případech, kdy konfiskace nemohla být provedena, 

vyvinout na maj itele firmy nátlak a jeho závod alespoň odkoupit. Cíl 

zúžit vrstvu soukromých podnikatelů rovněž sledoval komunistický 

návrh na novelizaci restitučního zákona, podle něhož měl být nárok na 

vrácení podniku kompenzován peněžitou náhradou, pokud by restitucí 
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byl ohrožen veřejný zájem. K tomu podle KSČ a jejích spojenců z řad 

levicového křidla sociální demokracie a sj ednocených odborů stačil 

odpor zaměstnanců firmu předat bývalému majiteli. Komunisté sice 

tento postup v Národní frontě neprosadili, podařilo se jim však uspět 

s požadavkem, aby národní správa mohla být zrušena pouze 

se souhlasem závodní rady. Získali tak alespoň pojistku, že taková 

firma neobohatí soukromý sektor. 

Třetí fázi snah o zatlačení individuálního vlastnictví v oblasti 

průmysl u a obchodu představuj e přídělové řízení. Jedná se doslova 

o "finále" zápasu o osud soukromého podnikání a tím pádem o podobu 

celé sekundární sféry československé ekonomiky. Boj za rozšíření 

znárodněného sektoru byl totiž spíše bojem za zúžení sektoru 

soukromého. Národní podniky měly žádat nejen o firmy výnosné, 

ale rovněž o závody, které pro jej ich výrobu neměly prakticky žádný 
, 387 vyznam. 

Touto cestou také prošly téměř všechny firmy, o jejichž přičlenění 

jednala ČKD. Příklad karlínského koncernu pak' dokazuj e, že pokud 

se vyskytly něj aké spory a překážky, bylo to nej častěj i v rámci jednání 

o příděl. Potvrzuje se tak, že lze tuto fázi označit v procesu omezování 

soukromého podnikání za rozhodující. 

KSČ směřovala ke svému cíli odstranit individuální vlastnictví 

ve výrobě již při vytváření právních norem konfiskačního 

a znárodňovacího procesu. Díky své aktivitě, nepřipravenosti ostatních 

politických stran Národní fronty a s podporou sj ednocených odborů 

se postoj komunistů stal při dekretální normotvorbě vždy určující. 

V rámci KSČ byl dokonce připraven postup, jak jednotlivých právních 

předpisů využít k posílení zestátněného sektoru a zároveň k zamezení 

restituce. 

K řízení znárodněného průmysl u vytvořila vláda tzv. generální 

ředitelství, jež byla pověřena správou jednotlivých výrobních odvětví. 

Také u národních podniků se předpokládala organizace na základě 

ucelených výrobních programů, ovšem tento pnnCIp narážel 

387 Když pomineme většinou zastaralé strojní zařízení a tovární budovy vhodné pouze ke skladovacím potřebám. 
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na překážky nej en v podobě "so beckých" záj mů národních po dniků, 

ale také na vertikální strukturu velkých koncernů, které 

znárodňovacímu dekretu podléhaly. Celý zestátněný sektor byl výrazně 

centralizován a ústřední správy do značné míry plnily roli trustového 

vedení. 

Zmíněná generální ředitelství řídila postup celého znárodněného 

průmyslu proti existenci soukromého kapitálu ve výrobě a spolu 

s j ednotli vými národními podniky sehrály při omezování soukromého 

podnikání cestou konfiskace klíčovou úlohu. Svými požadavky, jež 

náležitě zdůvodňovaly potřebami pro splnění dvouletého plánu, 

vytvářely jakousi protiváhu vůči individuálním uchazečům či zájemcům 

o restituci. 

Rozhodnutí o přídělu příslušelo do kompetence ministerstva 

průmyslu, které většinou vycházelo vstříc návrhům ústředních správ 

znárodněného průmyslu a jednoznačně zestátněný sektor preferovalo. 

Stejnou tendenci vykazovaly rovněž Osidlovací úřad a Fond národní 

obnovy. Pravomoci v přídělovém řízení náležely zej ména prvně 

jmenované instituci, která již v létě 1946, tzn. ještě před podobným 

rozhodnutím Národní fronty, vydáním dílčího rámcového plánu nařídila 

upřednostňovat požadavky "veřej ných" uchazečů před záj mem jedinců. 

Mezi postupem jednotlivých národních výborů, tj. orgánů výkonné 

mOCI, existovaly značné rozdíly, které vycházely z jejich politického 

složení. Pokud však rozhodující vliv patřil komunistům, při zavádění 

národních správ i při provádění konfiskace rozhodovaly ve prospěch 

zestátněného sektoru. Zcela opačně se snažily působit okresní soudy, 

které byly většinou pod vlivem národních socialistů. Svými výnosy 

často přikazovaly vrátit zabavený průmyslový maj etek bývalému 

vlastníkovi, proti čemuž protestovaly v prvé řadě odbory. Nemohly sice 

přímo zasahovat do konfiskačního či přídělového řízení, ale v roce 1947 

získaly možnost zabránit restituci, pokud s návratem původního 

majitele nesouhlasila více jak polovina zaměstnanců. Tímto způsobem 

vyvíjely tlak proti soukromému sektoru přímo v závodech, kterých 

se restituce týkala, a podporovaly tak postup znárodněného průmyslu 

z "druhé strany". 
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Úloha národních podniků v boji o konfiskáty byla dvojí. V jeho 

průběhu vystupovaly jednak jako subj ekt, který doplňuj e svůj výrobní 

pro gram hospodářsky přínosnými konfiskáty, a jednak jako o bj ekt, 

jehož prostřednictvím se KSČ a odbory snaží zatlačit soukromý sektor. 

Tomu tak bylo zejména v případech malých a středních firem, jejichž 

přičlenění k národnímu podniku nemělo žádnou ekonomickou 

racionalitu, ale komunisté tím docílili omezení individuálního 

vlastnictví ve výrobní sféře. Z příkladu ČKD vyplývá, že se národní 

podniky v boji o konfiskáty cíleně nezaměřovaly na postup proti 

soukromým podnikatelům, naopak často se dostávaly do sporu s jiným 

národním podnikem. Je tudíž zřejmé, že omezování soukromého sektoru 

není aktem ekonomickým, ale spíše aktem politickým, který sice měl 

urči té hospodářské aspekty. Komunisté přitom mnohdy nerespektovaly 

ekonomické potřeby státu a činily kroky jednoznačně hospodářsky 

nevhodné, jen když odpovídaly jej ich představám o uspořádání 

československé společnosti. 

I když se ČKD zajímala o některé firmy pod národní správou již 

v červnu 1945, k systematickému rozšiřování znárodněného průmyslu 

mohlo dojít až po vydání příslušných právních norem. Vlastní jednání 

se rozeběhla od druhé čtvrtiny roku 1946 a teprve na podzim téhož roku 

začala nabírat na intenzitě. Stalo se tomu tak v době, kdy komunisté 

vyhlásili svou tezi, že prostřednictvím konfiskátů má být rozšiřován 

znárodněný sektor. V drtivé většině případů vstoupila Českomoravská 

do kontaktu s již konfiskovaným závodem. Jednalo se tudíž o firmy, 

do kterých byla národní správa zavedena nikoliv z důvodů ohrožení 

plynulého chodu výroby, ale protože byly v držení státně 

nespolehlivých osob. ČKD bývala pověřována k výkonu národní správy 

nad zabaveným průmyslovým majetkem zejména proto, aby v příslušné 

firmě uplatnila svůj vliv a předurčila tak provedení vlastního přídělu. 

Hlavní role připadla národním podnikům tedy v přídělovém řízení, 

přičemž jej ich soupeřem v zápase o konfiskované maj etkové po dstaty 

nemusel být soukromý podnikatel, ale mnohdy jím byl jiný národní 

podnik. Tyto případy nastávaly v okamžiku, kdy se jednalo o z hlediska 

výrobního programu významné konfiskáty. Kromě nich však byly 
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k národním podnikům přičleňovány i takové maj etkové podstaty, které 

z omezených provozních důvodů nemohly pro znárodněný průmysl 

znamenat téměř žádný přínos. Smyslem těchto přídělů musela být snaha 

komunistů omezovat soukromé hospodaření. 

Zápas o budoucnost soukromého podnikání v poválečném 

Československu rozhodl únorový převrat 1948. Druhá znárodňovací 

etapa, které se vztahovala na všechny závody s více jak padesáti 

zaměstnanci, do sektoru zestátněné výroby přivedla nejen všechny 

sporné konfiskáty s uvedeným počtem zaměstnanců, ale také konfiskáty 

již pri vatizované. Součástí národních podniků se na základě 

zrychleného pří dělového řízení rovněž stala většina menších 

zabavených firem. Únor 1948 znamenal další omezování soukromého 

hospodaření v oblasti průmyslu o prohloubil tak antikapitalistický 

vývoj v poválečném Česko slovensku. 
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Přílohy 

DEKRET prezidenta republiky č. 5/1945 Sb., 
ze dne 19. května 1945 

o neplatnosti některých majetkově-právních jet.lnání 
z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot 

Němců, Mad'arů, zrádců a kolaborantů 
a některých organisací a ústavů. 

K návrhu vlády ustanovuji: 

§ l. 
(1 ) Jakékoliv maj etkové převody a jakákoli v maj etkově-právní jednání, 
ať se týkají majetku movitého či nemovitého, veřejného či soukromého, 

j sou neplatná, pokud byla uzavřena po 29. září 1938 pod tlakem 
okupace nebo národní, rasové nebo politické persekuce. 

(2) Způso b uplatnění nároků, plynoucích z ustanovení odstavce 1, budiž 
upraven zvláštním dekretem prezidenta republiky, pokud se tak nestalo 

již tímto dekretem. 

§ 2. 
(1) Majetek osob státně nespolehlivých na území Československé 

republiky dává se pod národní správu podle dalších ustanovení tohoto 
dekretu. 

(2) Za maj etek osob státně nespolehlivých se považuj e též maj etek 
těmito osobami převedený po 29. září 1938, leč by nabyvatel ne byl 

vědělo tom, že j de o takový maj etek. 

§ 3. 
Národní správa budiž zavedena do všech podniků (závodů) i do všech 

majetkových podstat, kde toho vyžaduje plynulý chod výroby 
a hospodářského života, zejména v závodech, podnicích a maj etkových 

podstatách opuštěných nebo takových, které j sou v držbě, správě, nájmu 
ne bo pachtu oso b státně nespolehlivých. 

§ 4. 
Za osoby státně nespolehlivé jest považovat: 

a) osoby národnosti německé nebo maďarské, 

b) osoby, které vyvíjely činnost, směřující proti státní svrchovanosti, 
samostatnosti, celistvosti, demokraticko-republikánské státní formě, 

bezpečnosti a obraně Československé republiky, které k takové činnosti 
podněcovaly nebo jiné osoby svésti hleděly a záměrně podporovaly 

jakýmkoliv způsobem německé a maďarské okupanty. Za takové osoby 
jest na příklad považovati členy Vlajky, Rodobrany, Úderných oddílů 
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Hlinkovy gardy, vedoucí funkcionáře Spolku pro spolupráci s Němci, 
České ligy proti bolševismu, Kuratoria pro výchovu české mládeže, 

Hlinkovy slovenské ludové strany, Hlinkovy gardy, Hlinkovy mládeže, 
Národní odborové ústředny zaměstnanecké, Svazu zemědělství 

a lesnictví, Německo-slovenské společnosti a jiných fašistických 
organisací podobné povahy. 

§ 5. 
Za státně nespolehlivé jest z osob právnických považovati ty, jejichž 

správa úmyslně a záměrně sloužila německém u nebo maďarskému 
vedení války nebo fašistickým a nacistickým účelům. 

§ 6. 
Za osoby národnosti německé nebo maďarské jest považovati osoby, 

které při kterémkoliv sčítání lidu od roku 1929 se přihlásili k německé 
nebo maďarské národnosti nebo se staly členy národních skupin nebo 

útvarů nebo politických stran, sdružujících osoby německé nebo 
maďarské národnosti. 

§ 7. 
(1) K zavedení národní správy jsou příslušni: 

a) u podniků a ústavů peněžních Zemský národní výbor, na Slovensku 
Slovenská národní rada, 

b) u podniků báňských v revírech příslušný okresní národní výbor, 
ústředních orgánů báňských společností příslušný Zemský národní 

výbor, na Slovensku Slovenská národní rada, 

c) u podniků průmyslových, obchodních a jiných živnostenských 

aa) při počtu zaměstnanců do 20 místní národní výbor, 

bb) při počtu zaměstnanců od 21 do 300 okresní národní výbor, 

cc) při vyšším počtu zaměstnanců Zemský národní výbor, na Slovensku 
Slovenská národní rada. 

Při určování počtu zaměstnanců rozhoduj e normální provoz v roce 1943. 

d) U zemědělských a lesních majetků: 

aa) při výměře do 5 O ha místní národní výbor, 

b b) při výměře přes 5 O ha do 100 ha okresní národní výbor, 
cc) při výměře přesahující 100 ha Zemský národní výbor, na Slovensku 

S lovenská národní rada. 

e) U obytných domů a stavebních parcel místní národní výbor, 
převyšuje-li hodnota však 5,000.000 K, okresní národní výbor. 
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f) U veškerého ostatního maj etku 

aa) při hodnotě do 500.000 K místní národní výbor, 

bb) při hodnotě vyšší než 500.000 K, ale nižší než 5 milionů korun, 
okresní národní výbor, 

cc) při hodnotě vyšší než 5 milionů korun Zemský národní výbor, 
na Slovensku Slovenská národní rada. 

g) Jsou-li podniky a majetky, uvedené pod a) až f), působnosti 
celostátní, zavádí národní správu resortně příslušné ministerstvo. 

(2) V případě že odhad hodnoty majetku [písm. e) a f)], který se dává 
pod národní správu, jest sporný, určuje jeho hodnotu s konečnou 

platností orgán vyšší. 

(3) V obcích a okresech, kde byla nebo bude místo národního výboru 
jmenována správní komise, resp. správní komisař, patří zavedení 

národní správy do jejich příslušnosti. 

§ 8. 
(1) Rozhodnutí ve smysl u § 7 budiž vydáno u podniků, uvedených v § 7 

písm. a), b), c), d), v dohodě se závodním výborem (závodní radou) 
ne bo jinými zástupci zaměstnanců podniků. N edoj de-li k dohodě, 

rozhodne orgán vyšší. 

(2) U zemědělských a lesních maj etků, přesahuj ících 5 O ha, budiž 
rozhodnutí vydáno též po slyšení příslušných místních národních 

výborů. 

§ 9. 
Hrozí-li nebezpečí z prodlení, zvláště jde-li o podnik opuštěný, nebo 
zasahuj í-li do maj etku nebo podniku osoby státně nespolehlivé, jsou 
okresní národní výbory oprávněny i při jinaké příslušnosti jmenovati 
zatímního národního správce až do rozhodnutí příslušného orgánu ve 

smyslu § 7. 

§ 10. 
(1) Příslušný Zemský národní výbor, na Slovensku Slovenská národní 

rada, může po slyšení závodního výboru, vyžaduje-li toho veřejný 
zájem, změniti z moci úřední rozhodnutí okresního národního výboru 
nebo místního národního výboru o zavedení správy nebo o jmenování 

národních správců a učiniti jiná opatření. 

(2) Příslušný Zemský národní výbor, na Slovensku Slovenská národní 
rada, učiní též opatření k zavedení národní správy tam, kde okresní 

nebo místní národní výbor tak neučinil nebo učiniti nemohl. 
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§ ll. 
Národní správa budiž zrušena, jakmile pominou důvody, pro které byla 

zavedena. Zruší j i orgán, který j i zavedl. 

§ 12. 
(1) Dočasnou národní správu jest zavésti do všech družstevních podniků 
a organisací (zemědělských, konsumních, peněžních atd.). Tato národní 
správa zajistí vedle řádného řízení podniku do 4 neděl provedení volby 

nového vedoucího orgánu. 

(2) Dočasnou národní správu zavádí místní národní výbor u družstev, 
jej ichž půso bnost nepřesahuj e místní obvod; okresní národní výbor u 

družstev, jej ichž půso bnost přesahuj e místní obvod, avšak nepřes ahuj e 
obvod okresu; u všech ostatních družstev Zemský národní výbor, na 

Slovensku Slovenská národní rada. 

(3) Před zavedením dočasné národní správy buďtež dle možnosti slyšeni 
členové družstva. 

(4) Dočasná národní správa se skončí, jakmile členstvo družstva si 
zvolí správu novou. 

§ 13. 
Příslušný Zemský národní výbor, na Slovensku Slovenská národní rada, 
může ze závažných důvodů zavésti národní správu též do odborných, 

hospodářských, kulturních a zájmových organisací a ústavů. 

§ 14. 
(1) Rozhodnutí o zavedení a zrušení národní správy, o ustanovení 

a odvolání národních správců musí býti vydáno písemně. 

(2) Opis rozhodnutí jest doručiti Zemskému národnímu výboru, 
na Slovensku Slovenské národní radě. 

§ 15. 
Na základě rozhodnutí podle § 14 provede z úřední moci: 

a) u nemovitostí příslušný soud knihovní zápis poznámky národní 
správy v pozemkových knihách, 

b) u horních oprávnění příslušný soud, resp. úřad zápis poznámky 
národní správy v horních knihách, resp. záznamech, 

c) u podniků (závodů) zapsaných do obchodního (společenstevního), 
na Slovensku firemního rejstříku, příslušný soud zápis poznámky 

národní správy do rejstříku obchodního (společenstevního) 
na Slovensku firemního. 
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§ 16. 
(1) Národním správcem má býti ustanovena pouze osoba s patřičnými 

odbornými i praktickými znalostmi, mravně bezúhonná, státně 
spolehli vá. 

(2) Zpravidla nemá býti národním správcem ustanoven ani dlužník 
ani věřitel podniku (závodu) nebo majetkové podstaty, ledaže orgán 

příslušný podle § 7 důvodně rozhodně jinak. 

(3) Národní správa budiž zpravidla ustanovena ze schopných 
zaměstnanců dotyčného závodu. 

(4) Národním správcem nemůže býti jmenován člen národního výboru 
podle § 7 příslušného. 

§ 17. 
(1) U menších majetků, u podniků drobných, u menších živnostenských 

provozoven a pod. může býti ustanoven jediný správce pro více 
podniků, resp. majetkových podstat. 

(2) Vyžaduje-li to rozsah národní správy, může orgán podle § 7 
příslušný ustanoviti za národní správce sbor až 5členný, který řídí 

správu podle zásady většiny. 

§ 18. 
Před nastoupením úřadu složí národní správci orgánu podle § 7 

příslušnému slib, že budou plniti svědomitě své povinnosti s péčí 
řádného hospodáře v souladu s hospodářskými národními a jinými 

veřej nými záj my. 

§ 19. 
Při výkonu své funkce mají národní správci postavení veřejných orgánů 
ve smyslu § 68 trest. zákl. z 27. května 1852, Č. 117 ř. z., § 461 zák. čl. 

V11878, resp. § 5 zák. čl. X111914. 

§ 20. 
(1) Právní jednání majitelů, držitelů a správců majetků, spadajících 
pod národní správu, týkaj ící se podstaty těchto maj etků a provedená 

po účinnosti tohoto dekretu, j sou neplatná. 

(2) Dosavadní majitelé, držitelé a správci majetků pod národní správu 
daných, j sou povinni zdržeti se jakéhokoli v zásahu do jednání 

národního správce. 

§ 21. 
Národní správce spravuje majetek pod národní správu daný, a jest 

oprávněn a povinen učiniti všechna opatření, jichž v řádné správě jest 
zapotřebí. Jest povinen jednati s péčí řádného hospodáře a odpovídá 

za škodu, která by vzešla zanedbáním povinností. 
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§ 22. 
(1) Národní správce jest povinen skládati o svém ho spodářství účty 
orgánu podle § 7 příslušnému, ve lhůtách tímto orgánem určených 

a podati kdykoliv potřebné nebo vyžádané zprávy a vysvětlení. 

(2) K opatření, která nenáleží k obyčejnému hospodaření, jakož 
i ke všem jednáním zvláštní důležitosti, k pronájmu nebo 

propachtování, k zápůj čkám, ke knihovnímu zatížení, k likvidaci a pod., 
potřebuje národní správce svolení orgánu podle § 7 příslušného. 

(3) Orgán podle § 7 příslušný dohlíží na to, jak národní správce 
hospodaří. 

(4) Národní správce jest povinen říditi se směrnicemi, které mu dal 
orgán podle § 7 příslušný nebo nadřízený Zemský národní výbor, 
na Slovensku Slovenská národní rada, resp. u podniků (závodů) 

působnosti celostátní příslušné resortní ministerstvo. 

§ 23. 
Národní správce má nárok na náhradu hotových výdajů a na odměnu, 
jejíž výši určuje orgán podle § 7 příslušný. Náklady tyto jdou k tíži 

spravované podstaty. 

§ 24. 
(1) Maj etek, daný pod národní správu, který patřil dělníkům, rolníkům, 

ži vnostníkům, drobným a středním podnikatelům, úředníkům 
přísl ušníkům volných povolání a oso bám v podobném sociálním 

postavení a jehož pozbyly v důsledku národní, politické nebo rasové 
persekuce, budiž pokud nejde o osoby uvedené v § 4, vyňat z národní 

správy i ihned vrácen dřívějším majitelům, resp. jejich dědicům. 

(2) Také osoby, uvedené v § 4, odst. a), pokud jde o dělníky, rolníky, 
ži vnostníky, drobné a střední podnikatele, úředníky, příslušníky 

volných povolání a osoby v podobném sociálním postavení, resp. jejich 
dědicové, mohou žádati za vynětí svého majetku z národní správy 

a za jeho vrácení, jestliže mohou hodnověrně prokázati, že byli obětí 
politické, nebo rasové persekuce a zůstali věrni demokraticko

republikánské státní myšlence Československé republiky. 

(3) O tom rozhoduje na žádost orgán příslušný podle § 7. 

(4) Ostatní zaj ištěný maj etek zůstane pod národní správou, až do nové 
zákonodárné úpravy. 

§ 25. 
(1) Proti rozhodnutí místního národního výboru je přípustné odvolání k 

okresnímu národnímu výboru, který rozhoduje s konečnou platností. 
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(2) Proti rozhodnutí okresního národního výboru jako prvé instance 
je přípustné odvolání k Zemskému národnímu výboru, na Slovensku 

k Slovenské národní radě. 

(3) Odvolání nemá odkladného účinku. 

§ 26. 
Nejde-li o čin přísněji trestný, potrestá se za přečin trestem na svobodě 

do 5 let a peněžitým trestem do 10 milionů korun, případně úplným 
nebo částečným zabráním majetku: 

a) každý, od poruší nebo obejde ustanovení tohoto dekretu, zvláště ten, 
kdo ruší nebo znemožňuje oprávněnou činnost národního správce, 

b) národní správce, poruší-li úmyslně nebo z hrubé nedbalosti některou 
z povinností, uložených mu předcházej ícími ustanoveními. 

§ 27. 
Vláda se zmocňuje, aby zajistila finanční prostředky k zabezpečení 
chodu podniků (závodů), daných pod národní správu, jej ichž provoz 

je nutný v zájmu hospodářského života. 

§ 28. 
(1) Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

(2) Jeho provedením se pověřuj e vláda. 
Dr. Eduard Beneš v. r. 

Zd. Fierlinger v. r. 
Gottwald v. r. 
Šrámek v. r. 
David v. r. 

Ján Ursíny v. r. 
Široký v. r. 

VácI. Nosek v. r. 
Dr. V. Šrobár v. r. 

Pietor v. r. 
Dr. H. Ripka v. r. 

J. Ďuriš v. r. 
Dr. Šoltész v. r. 

A. Procházka v. r. 
Svoboda v. r. 
Nejedlý v. r. 

V. Kopecký v. r. 
gen. Hasal v. r. 
Frant. Hála v. r. 
J. Stránský v. r. 

V. Majer v. r. 
B. Laušman v. r. 

Dr. V. Clementis v. r. 
též za min. J. Masaryka. 
gen. Dr. Ferj enčík v. r. 

J. Lichner v. r. 

130 



DEKRET 
preziden ta repu bliky č. 100/1945 Sb. 

ze dne 24. října 1945 
o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků. 

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji: 

ODDÍL I. 
ROZSAH ZNÁRODNĚNÍ. 

§ l. 
(1) Dnem vyhlášení tohoto dekretu se znárodňuj í zestátněním: 

1. podniky provozované podle obecného horního zákona, báňská 
oprávnění podle § 22 a II obecného horního zákona a práva majitelů 
pozemků podle § 1, záhlaví I, částka VII dočasných soudních pravidel 

z roku 1861, platných na Slovensku; 

2. energetické podniky a zařízení sloužící výrobě, opatřování, rozvodu 
a dodávce energie všeho druhu, kterou lze rozváděti širšímu okruhu 
spotře bitel ů, zej ména elektřiny, plynu a páry, s výj imkou výro bních 
závodních zařízení neznárodněných podniků, které energii převážně 

samy spotřebuj í; 

3. železárny, ocelárny, válcovny oceli, huti na barevné kovy s výj imkou 
tavíren kovů výrobně i hospodářsky samostatných; 

4. slévárny šedé, ocelové, kujné litiny a barevných kovů, s více než 400 
zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1942 až 1944; 

5 . válcovny, lisovny a tažírny kovů, pokud nezpracovávaj í jen olovo 
ne bo cín; 

6. podniky průmysl u kovodělného, elektrotechnického, jemné 
mechaniky a optiky, s více než 500 zaměstnanci podle průměru stavů 

ke dnům 1. ledna let 1942 až 1944; 

7. podniky zbrojního průmyslu, které svým výzkumným i výrobním 
zaměřením jsou nositeli vývoje vojenské výzbroje, a výroby výbušnin; 

8. z oboru chemického průmyslu podle stavu v den počátku účinnosti 
tohoto dekretu: 

a) podniky s továrním zařízením pro některou z těchto výrob: kyseliny 
sírové, solné nebo dusičné, karbidu vápníku nebo křemíku, umělého 

korundu, kyanidů alkalických, alkalických kovů nebo zásad 
elektrolyticky, sody amoniakální, vodního skla, zápalek, umělých 
hnojiv, zemitých barev spojených s těžbou surovin, plynožárných 
tělísek, kyseliny octové, acetonu nebo metanolu z dřevného dehtu, 

benzenu a jeho homologů, čištěných nerostných olejů a pohonných látek 
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získaných destilací ropy, krakováním olejů nebo synteticky, umělých 
sladidel, umělých vláken, syntetického kaučuku, pryžových obručí 

pro motorová vozidla aj ízdní kola. 

b) podniky tovární výroby chemicko-farmaceutické; 

9. těžba a ložiska magnesitu, asbestu, kaolinu, slídy, živce, 
vysokohodnotných žáruvzdorných hlín a jílů hlubinně těžených, 

podniky pro výrobu cementu a cementových pojiv; 

10. podniky pro výrobu technického porculánu, osinkocementového 
zboží, s více než 15 O zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 

1. ledna let 1938 až 1940; 

11. podniky pro výrobu skla s vanovým zařízením pro nepřetržitý 
provoz, podle stavu v den počátku účinnosti tohoto dekretu; 

12. podniky pro výrobu skla s denními vanami a sklárny s celkovým 
pánvovým o bsahem přes 1000 litrů, podle stavu v den počátku účinnosti 

tohoto dekretu; 

13. podniky, jej ichž základním výro bním o borem jest výro ba stavební, 
technické keramiky, kachlového zboží, porculánu, vápna a těžba 

vápence s více než 150 zaměstnanci v základním výrobním oboru podle 
průměru stavů ke dnům 1. července let 1938 až 1940; 

14. podniky, jej ichž základním výro bním o borem jest výr o ba 
cihlářského zboží s více než 200 zaměstnanci v základním výrobním 

oboru podle průměru stavů ke dnům 1. července let 1938 až 1940; 

15. podniky pro výro bu cel ulo sy; 

16. podniky vyrábějící zároveň papír a lepenku, papír a dřevovinu, 
lepenku a dřevovinu nebo všechny tyto druhy, s více než 300 

zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940; 

17. podniky pilařské s více než 15 O zaměstnanci, pracuj ícími jen 
v závodě, podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940; 

18. podniky pilařské s dalším zpracováním dřeva, podniky pro 
zpracování dřeva, s více než 300 zaměstnanci podle průměru stavů 

ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940; 

19. podniky pro tovární výrobu dyh, desek ze sklížených dyh, podle 
stavu v den počátku účinnosti tohoto dekretu; 

20. přádelny bavlny, česané příze, mykané příze, které ji dále 
nezpracovávají, upraveného lnu, juty, umělých vláken s více než 400 
zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940; 
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21. tkalcovny bavlny s více než 500 zaměstnanci podle průměru stavů 
ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940; 

22. tkalcovny vlny , hedvábí a umělých vláken, podniky pro výro bu 
koberců a pokrývek, trhárny, podniky pro výrobu krajek a prýmků, 

podniky průmyslu stávkařského a pletařského, s více než 400 
zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940; 

23. přádelny na zpracování textilního odpadu, podniky pro výrobu 
šicích nití a přízí, dále nezpracovaných tkaním nebo pletením, 

pro výrobu vaty z přírodních a umělých vláken, obvazových látek, 
tkalcovny lnu, konopí, juty, s více než 400 zaměstnanci podle průměru 

stavů ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940; 

24. podniky zušlechťovacího textilního průmyslu, tiskárny textilních 
výrobků, s více než 200 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 

1. ledna let 1938 až 1940; 

25. podniky průmyslu oděvního s více než 500 zaměstnanci podle 
průměru stavů ke dnům 1. ledna let 1938 až 1940; 

26. podniky pro výr o bu usní, náhražek usní, předmětů z usní a z jej ich 
náhražek, s více než 400 zaměstnanci podle průměru stavů ke dnům 

1. ledna let 1939 až 1941; 

27. výroba gramofonových desek. 

(2) U podniků průmyslových odvětví uvedených v odstavci 1, č. 4, 6, 
10, 16 až 18 a 2 O až 26, které nebyly v provozu ve všech dobách, podle 

průměru počtu zaměstnanců vzatých za základ pro znárodnění, 
rozhoduje průměr stavů ke dnům 1. ledna, v odvětvích znárodněných 
podle Č. 13 a 14 ke dnům 1. července posledních dvou let těchto dob, 
netrval-li provoz podniku ani tak dlouho, stav zaměstnanců k 1. lednu 
posledního roku pod těmito čísly uvedeného; u podniku, který nebyl 

ani v tomto dni v provozu, rozhoduje stav zaměstnanců ke dni počátku 
účinnosti tohoto dekretu. Počet zaměstnanců v rozhodných dobách 

se zjišťuje stavem vykazovaným nositeli veřejného sociálního pojištění. 

(3) U stanovení tohoto dekretu se nevztahuj í na podnik: 

a) společenstva výdělkového a hospodářského podle zákona ze dne 
9. dubna 1873, Č. 70 ř. z., a společenstvech výdělkových a 

hospodářských, na Slovensku družstva podle § § 223 a násl. zák. čl. 

XXXVIII1875, jakož i na podnik, který náleží takovému společenstvu 
ne bo družstvu, nebo j emu náležel po 29. září 1938, 

b) který vláda ve zvlášť odůvodněných případech na návrh ministra 
průmysl u, na S lovensku ministra průmysl u v dohodě s pověřencem 

pro průmysl a o bchod, vyj me ze znárodnění, pokud nej de o podniky 
a práva odvětví znárodněných podle § 1, odst. 1, Č. 1, 
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c) který ministr průmyslu v dohodě s ministrem financí, na Slovensku 
po dohodě s pověřencem pro průmysl a obchod a po slyšení pověřence 

pro finance, vyloučí ze znárodnění za tím účelem, aby byl trvale 
zastaven, protože se vláda usnesla, že jeho další provozování není 

ve veřejném zájmu. 
(4) Ministr průmysl u, na Slovensku v dohodě s pověřencem pro průmysl 

a obchod, vyhlásí s účinkem doručení v Úředním listě a v Úradnom 
vestniku, které podniky byly tímto dekretem znárodněny. 

§ 2. 
Ustanovení tohoto dekretu se nevztahují na podniky odvětví 

znárodněných podle § 1, odst. 1, č. 4, 6, 8,10 až 14 a 16 až 26, 
dostavily-li se podmínky pro jejich znárodnění teprve po dni počátku 

účinno sti tohoto dekretu. 

§ 3. 
Zakládati nové podniky v od větvích znárodněných podle § 1, odst. 1, 

č. 1 až 3, 5, 7, 9, 15 a 27 a nabývati k tomu potřebná oprávnění je 
vyhrazeno československému státu. Na návrh ministra průmysl u, 

na Slovensku ministra průmyslu v dohodě s pověřencem pro průmysl 
a obchod, může vláda toto právo vyjma v odvětví znárodněném podle 

§ 1, odst. 1, č. 1 přenésti na jinou fysickou nebo právnickou osobu 
a vázati je podmínkami. 

§ 4. 
(1) Znárodněním nabývá československý stát vlastnictví znárodněných 

podniků v rozsahu níže stanoveném. 

(2) Znárodnění se týká veškerých nemovitostí, budova zařízení, 
sloužících provozu znárodněného podniku, veškerého přísl ušenstvÍ 

podniku, počítajíc v to všechna práva (patenty, licence, živnostenská 
oprávnění, známky, vzorky a pod.), směnky, cenné papíry, vkladní 
knížky, hotovosti a pohledávky k podniku náležící, jakož i všech 

hotových a nedokončených výr o bků, polotovarů, zásoba hmot, které 
patří podniku v den počátku účinnosti tohoto dekretu. Ložisek 

a nalezišť surovin a movitostí a práv sloužících trvale provozu podniku 
se týká znárodnění, i když náleží někomu jinému než vlastníku podniku. 

(3) Zároveň s podnikem se znárodňuj í v rozsahu plynoucím z ustanovení 
odstavce 2 i veškeré pomocné podniky a pomocné závody, náležící 

témuž vlastníku, jakož i veškeré podniky a závody, které tvoří 
s podnikem znárodněným nerozlučný hospodářský celek. 

(4) Náleží-li znárodněný podnik komanditní společno sti na akcie, 
akciové společnosti, společnosti s ručením obmezeným nebo těžařstvu, 

které j sou kapitálově zvlášť silní, nebo u kterých j sou kapitálové účasti 
na nich rozptýleny na značný počet účastníků, nebo jejichž podnikání 

zahrnuj e poměrně širokou oblast, znárodňuj e se veškerý jej ich maj etek, 
jakož i podniky koncernové, u kterých jim náleží více než polovina 

134 



kapitálu nebo na které mají rozhodující vliv. 

(5) Jde-li o jiné vlastníky, než o kterých jest ustanoveno v odstavci 
4, vyjme ministr průmyslu, na Slovensku v dohodě s pověřencem 
pro průmysl a obchod, ze znárodnění jednotlivé majetkové kusy, 
majetkové soubory nebo práva, pokud jich není nezbytně třeba 

k provozu znárodněného podniku, a ponechá je dosavadnímu vlastníku. 

§ 5. 
(1) Národní podnik ( §§ 12 a násl), do kterého vplyne majetková 

podstata znárodněného podniku, vstupuje v závazky znárodněného 
podniku v den převzetí. Vplyne-li majetková podstata do několika 

národních podniků, rozvrhne ministr průmyslu, na Slovensku v dohodě 
s pověřencem pro průmysl a obchod, zároveň s opatřením podle § 12, 

do kterých závazků vstoupí jednotlivá národní podnik. 

(2) U závazků, které jsou hospodářsky neodůvodněné, počítajíc v to 
závazky ze sl uže bních smluv, zaručuj ících zaměstnancům nepřiměřené 
vysoké platy, zaopatřovací požitky, odbytné a pod., může se národní 

podnik domáhati zrušení nebo jiné přiměřené úpravy. N edoj de-li o tom 
k dohodě, rozhodne rozhodčí soud. Podrobná ustanovení o rozhodčím 

soudu budou vydána zvlášť. 

(3) Je-li znárodněný podnik zřejmě předlužen, může se národní podnik 
zprostiti ručení za závazky, s výj imkou závazků vyplývaj ících z práv, 

která by nebyla dotčena prohlášením konkursu, tím, že hodnotu 
rovnaj ící se obecné ceně akti v znárodněného podniku v den převzetí, 

zmenšenou o hodnotu závazku, které zůstanou nedotčeny, složí k soudu 
jako samostatnou maj etkovou podstatu a navrhne, aby byl zřízen 

opatrovník, který by vypořádal závazky, a je-li třeba, navrhl prohlášení 
konkursu na podstatu náhrady. 

(4) Stát neručí za závazky znárodněného podniku, ani když doj de 
k vypořádání podle předchozího odstavce. Zajištění závazků zůstává 

nedotčeno. 

§ 6. 
(1) Národní podnik může odporovati právním jednáním, která vykonal 
vlastník znárodněného podniku po 29. srpnu 1944 v úmyslu poškoditi 

nebo ztížiti znárodnění průmyslu anebo zavléci ve svůj nebo cizí 
prospěch majetkové hodnoty podniku. 

(2) Odporovati lze do jednoho roku od převzetí podniku. Jinak platí 
přiměřeně ustanovení odpůrčího řádu, vydaného zákonem ze dne 

27. března 1931, č. 64 Sb. 
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ODDÍL II. 
NÁHRADA. 

§ 7. 
(1) Za znárodněný majetek, který v době faktického skončení okupace 

a nacistického nebo fašistického režimu nepochybně vlastnicky náležel 
nebo náleží osobám dále uvedeným, se neposkytuje náhrada: 

a) Německé říši, Království maďarskému, osobám veřejného 
práva podle německého nebo maďarského práva, německé straně 

nacistické a politickým stranám maďarským a jiným útvarům, 
organisacím, podnikům, zařízením, osobním sdružením, fondům 

a účelovým j měním těchto režimů nebo s nimi souvisícím, jakož i jiným 
německým nebo maďarským právnickým osobám, 

b) osobám fysickým národnosti německé nebo maďarské, s výjimkou 
osob, které prokáží, že zůstaly věrny Československé republice, nikdy 
se neprovinily proti národům českému a slovenskému a buď se činně 
zúčastnily boje za její osvobození, nebo trpěly pod nacistickým nebo 

fašistickým terorem, 

c) osobám fysickým, které vyvíj ely činnost směřuj ící proti státní 
s vrchovano sti, samo statno sti, celi stvosti, demokraticko -republikánské 
státní formě, bezpečnosti a obraně Československé republiky, které k 
takové činnosti podněcovaly nebo jiné osoby svésti hleděly, záměrně 
podporovaly jakýmkoli způsobem německé nebo maďarské okupanty, 

nebo které v době zvýšeného ohrožení republiky ( § 18 dekretu 
prezidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání 
nacistických zločinců, zrádců a jej ich pomahačů a o mimořádných 

lidových soudech) nadržovaly germanisaci nebo maďarisaci na území 
Československé republiky nebo se chovaly nepřátelsky 

k Československé republice nebo k českému nebo slovenskému národu, 
jakož i osobám, které strpěly takovou činnost u osob spravujících jejich 

majetek nebo podnik. 

(2) Ustanovení odstavce 1, písm. c) platí i pro osoby právnické, pokud 
lze fysickým osobám, které jsou jej ich členy nebo podílníky na maj etku 

nebo podniku (kapitálovým účastníkům), přičítati vinu na postupu 
orgánu zastupujícího právnickou osobu nebo pokud tyto osoby 
zanedbaly přiměřenou opatrnost při jeho volbě a dozoru naň. 

(3) Nedostane-li se za majetek náhrady osobě právnické, přísluší 
poměrná část náhrady osobám na ní kapitálově zúčastněným, pokud 

nespadají pod ustanovení odstavců 1 nebo 2; při tom se hledí na účasti, 
které jsou pod národní správou jako by náležely osobám státně 

spolehlivým. 

(4) Náhrada se nepo skytuj e za znárodněný maj etek ani za účasti na něm, 
které náležely v době po 29. září 1938 osobám spadajícím 
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pod ustanovení odstavců 1 nebo 2 a již jim nenáležejí, leč by 
neposkytnutí náhrady neodpovídalo zásadám slušnosti. 

(5) Vláda může nařízením stanoviti, že se určitému okruhu osob, 
spadaj ících pod ustanovení odstavců 1 až 4, poskytuj e zčásti nebo zcela 

náhrada. 

(6) O tom, zda fysická nebo právnická osoba spadá pod ustanovení 
odstavce 1 nebo 2, rozhoduje ministr průmyslu v dohodě s věcně 

příslušným ministrem, na Slovensku též v dohodě s věcně příslušnými 
pověřenci. 

§ 8. 
(1) Pokud není stanoveno jinak v § 7, ani nej de o případ § 5, odst. 3, 

přísl uší za znárodněný maj etek náhrada. 

(2) Pro určení náhrady je rozhodný stav znárodněného maj etku podniku 
v den převzetí národním podnikem a závazků k němu v tento den 

náležících. Náhrada se rovná obecné ceně majetku, vypočtené podle 
úředních cen ke dni vyhlášení dekretu, a není-li těchto cen, zjištěné 

úředním odhadem, po odečtení pasiv. 

(3) Při určení náhrady se nepřihlíží k hodnotě: 

a) nevytěženého vyhrazeného nerostného bohatství, 

b) báňských oprávnění podle § § 22 a 41 obecného horního zákona, 

c) práv majitelů pozemků podle § 1, záhlaví I, část VII dočasných 
soudních pravidel z roku 1861, platných na Slovensku, 

d) majetku určeného pro sociální, vzdělávací nebo podobné účely. 

§ 9. 
(1) Náhrada za znárodněný maj etek se poskytuj e: 

a) v cenných papírech (odstavec 3), 

b) v hotovosti, 

c) v jiných hodnotách. 

(2) K provedení náhradové služby se zřizuj e Fond znárodněného 
hospodářství (dále jen fond) se sídlem v Praze, který jest samostatnou 

právnickou osobou. 

(3) K poskytnutí náhrady podle odstavce 1 písm. a) vydá fond cenné 
papíry, které budou zúrokovány a umožňovány z přebytku výtěžků 

národních podniků. Jej ich zúročení a umoření jest zaručeno státem; 
lze jich užíti k ukládání peněz nezletilců a opatrovanců. 
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(4) O použití cenných papírů, odpovídajících hodnotě znárodněného 
maj etku, za který se neposkytuj e náhrada osobám uvedeným v § 7, 

rozhoduje vláda. 

(5) Organisaci, správu a hospodaření fondu a zúročení a umoření 
cenných papírů a úhradu na to, jakož i zásady o poskytnutí náhrady 

v hotovosti a v jiných hodnotách upraví vláda nařízením. 

(6) Fond podléhá dozoru nejvyššího účetního kontrolního úřadu. 

§ 10. 
(1) O náhradě a způsobu placení rozhodne ministr průmysl u v dohodě 
s ministrem financí, na Slovensku v dohodě s pověřenci pro průmysl 

a obchod a pro finance. 

(2) Náhrada jest splatna do 6 měsíců od doručení výměru o náhradě. 

(3) Pro řízení o náhradě platí ustanovení vládního nařízení ze dne 13. 
ledna 1928, č. 8 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti 

politických úřadů (správním řízení). 

§ ll. 
(1) Svazkům územní nebo zaJmové samosprávy, ústavům a korporacím, 

sloužícím výhradně veřej ným účelům, jakož i ústavům lidového 
peněžnictví, které utrpí vážnou ztrátu při vypořádání svých 

maj etkových zájmů a účastí na znárodněných podnicích, může vláda 
na návrh ministra průmyslu učiněný v dohodě s věcně příslušnými 

ministry, na Slovensku též v dohodě s příslušnými pověřenci, kromě 
náhrady poskytnouti přiměřený příspěvek z prostředků Fondu 

znárodněného hospodářství ( § 9). Na poskytnutí příspěvku není právní 
nárok. 

(2) Za podmínek uvedených v předchozím odstavci lze obdobně 
poskytnouti příspěvky fysickým osobám, byla-li utrpěnými ztrátami 
ohrožena jejich výživa nebo výživa osob, o které podle zákona nebo 

z mravní povinnosti pečují. 

ODDÍL III. 
NÁRODNÍ PODNIKY A JEJICH ORGANISACE. 

§ 12. 
(1) Z maj etkové podstaty znárodněných podniků a dosavadních státních 
podniků ve znárodněných odvětvích zřídí ministr průmyslu v dohodě 

s ministrem financí, na Slovensku též v dohodě s pověřenci pro průmysl 
a obchod a pro finance, národní podniky. 

(2) Zřízení náro dního podniku se vyhlásí v Úředním listě a v Ú radnom 
vestniku. 
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§ 13. 
(1) Národní podniky jsou maj etkem státu ve smysl u dalších ustanovení. 
Mají postavení samostatných právnických osob. Platí pro ně ustanovení 
o obchodnících plného práva, s hlediska daňového předpisy o podnicích 
veřejně účtujících, podléhají poplatkové povinnosti podle poplatkového 

zákona s jeho změnami a doplňky a platí od svého zřízení poplatkový 
ekvivalent podle § 1, odst. 2, písm. a) zákona ze dne 8. dubna 1938, 

č. 76 Sb., o poplatkovém ekvivalentu. 

(2) Čistá hodnota maj etkové podstaty, kterou stát na národní po dnik 
převede, tvoří jeho kmenové jmění. Den, ke kterému národní podnik 
převezme maj etek mu připadající, vyhlásí se podle § 12, odst. 2. 

§ 14. 
Podniky a závody, které podléhají znárodnění podle § 4, odst. 4, 

jednotlivě však nespadají pod ustanovení § 1, odst. 1, nebo § 4, odst. 
3 a nehodí se k začlenění do některého národního podniku, může vláda 

na návrh ministra průmyslu, na Slovensku učiněný v dohodě 
s pověřencem pro průmysl a obchod, přenechati svazkům územní 

samosprávy nebo společenstvům výdělkovým a hospodářským 
(družstvům) nebo jiným osobám právnickým nebo osobám fysickým 

za náhradu připadající na takový majetek podle § 8. 

§ 15. 
(1) Národní podnik jest povinen užívati ve firmě označení "národní 
podnik", i když převezme dosavadní firmu znárodněného podniku. 

(2) Jiné než národní podniky nesmějí užívati ve své firmě označení 
"národní podnik". 

(3) Odpovídá-li národní podnik v podstatě některému podniku 
znárodněnému, může užívat dosavadní firmy tohoto podniku bez svolení 

jinak podle platných předpisů nutného. Stane-li se tak, je ten, komu 
firma dosud náležela, povinen ji změnit nebo doplnit, aby se zřetelně 

lišila od firmy národního podniku. 

§ 16. 
(1) Národní podnik se zapisuje jako firma jednotlivce do rejstříku 

u krajského soudu vykonávajícího pravomoc ve věcech obchodních, 
v jehož obvodu má podnik své sídlo; má-li podnik odštěpný (vedlejší) 

závod, budiž také oznámen k zápisu do rej stříku u kraj ského soudu 
vykonávajícího pravomoc ve věcech obchodních, v jehož obvodu jest 

tento závod. 

(2) V ohlášce k zápisu do rejstříku sdělí národní podnik soudu: 

a) data opatření, jímž byl podnik zřízen, 

b) firmu a sídlo podniku, 
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c) předmět podnikání, 

d) způsob zastupování podniku a znamenání jeho firmy. 

(3) K předložené ohlášce jest připojiti ověřený opis listiny vydané 
podle § 12, odst. 1. 

§ 17. 
(1) Na návrh národního podniku zapíše knihovní soud přechod 

vlastnických a jiných práv znárodněného podniku na navrhovatele 
s odvoláním na tento dekret. 

(2) U stanovení předchozího odstavce platí o bdo bně o vyznačení 
přechodu práv znárodněného podniku na národní podnik v jiných 
úředních rej střících a seznamech (vodní kniha, rej střík letecký, 

patentní, živnostenský a pod.). 

§ 18. 
(1) Národní podniky bud'též vedeny zásadami obchodního 

podnikání. Stát neručí za jej ich závazky. 

(2) Národní podniky budou odvádět přebytky svých výtěžků státu. 

§ 19. 
K jednotnému vedení a podnikatelskému obstarávání společných 

záležitostí národních podniků zřídí vláda na návrh ministra průmyslu 
podle potřeby celostátní ústřední orgány. Na Slovensku zřídí vláda 

na návrh ministra průmyslu, učiněný v dohodě s pověřencem 
pro průmysl a obchod, také o blastní orgány. O těchto orgánech platí 

ustanovení § 12, odst. 2, § § 13 až 18 a 20 přiměřeně. 

§ 20. 
(1) Správa národního podniku přísl uší představenstvu v čele 

s ředitelem, který mu předsedá. 

(2) Ředitel vede záležitosti běžného obchodního provozu národního 
podniku. Není-li představenstva, není-li schopno se usnášeti, nebo je-li 
nebezpečí v prodlení, přísluší řediteli, aby učinil potřebná opatření; 

o nich je povinen podati zprávu představenstvu v nejbližší jeho schůzi. 

(3) Ředitel vykonává usnesení představenstva. Má-li však za to, že 
usnesení představenstva je na újmu zájmů národního podniku, zastaví 
je a podá o tom ihned zprávu představenstvu a přísl ušným nadřízeným 

orgánům. 

(4) Ředitel zastupuj e národní podnik navenek. 

(5) Ředitele zastupuj e náměstek (náměstkové) s právy a povinno stmi 
ředitele. 
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(6) Představenstvo a ředitel spravují podnik s péčí řádného hospodáře 
a osobě odpovídají za splnění svých povinností. 

§21. 
(1) Členy představenstva (náhradníky) národního podniku j sou zástupci 

(zástupce) zaměstnanců, zvolení osazenstvem z jeho středu, a osoby 
jmenované ústředním orgánem, na Slovensku oblastním orgánem, 

vyslechnuvším svazky územní a zájmové samosprávy. Volbu 
a jmenování členů představenstva potvrzuje ministr průmyslu, 

na Slovensku v dohodě s pověřencem pro průmysl a obchod; potvrzení 
může býti kdykoliv odvoláno. 

(2) Členy představenstva (náhradníky) ústředního a oblastního orgánu 
jmenuje vláda na návrh ministra průmyslu, učiněný v dohodě 

se zúčastněnými ministry po slyšení příslušné ústřední odborové 
organisace, příslušných zájmových organisací průmyslu a podle povahy 
průmyslového odvětví jiných odborných organisací a institucí, a pokud 

j de o členy představenstva (náhradníky) oblastního orgánu, též 
po dohodě s pověřencem pro průmysl a obchod. 

(3) Členem představenstva (náhradníkem) národního podniku 
a ústředního a oblastního orgánu může býti toliko československý státní 

příslušník; musí míti odborné vědomosti a zkušenosti. 

(4) Člen představenstva (náhradník) národního podniku a ústředního 
a oblastního orgánu nesmí provozovati jiný výdělečný podnik, 

ani nesmí vykonávati funkci nebo činnost, která jest v rozporu se zájmy 
národního podniku a jeho ústředního (oblastního) orgánu. 

(5) Členové představenstva (náhradníci) vykonají příslušnému řediteli 
slib, že budou svědomitě plniti své povinnosti v souladu se zájmy státu. 

§ 22. 
(1) Ředitele (náměstky) národního podniku jmenuje a odvolává 

se schválením ministra průmyslu představenstvo ústředního orgánu 
po slyšení ústřední rady odborů, příslušných zájmových organisací 
průmyslu a podle povahy průmyslového odvětví i jiných odborných 

organisací a institucí. Na Slovensku ředitele národního podniku 
(náměstka) jmenuje a odvolává se schválením pověřence pro průmysl 

a obchod představenstvo oblastního orgánu po slyšení ústředí 
odborových svazů Slovenska a příslušné zájmové organisace průmyslu 

a podle povahy průmyslového odvětví i jiných odborných organisací 
a institucí. Je-li v národním podniku několik náměstků, musí býti jeden 

z nich ustanoven z řad jeho zaměstnanců. 

(2) Oblastní ředitele (náměstky) jmenuje a odvolává vláda na návrh 
ministra průmyslu, učiněný v dohodě s pověřencem pro průmysl 

a obchod po slyšení ústředního ředitele, ústředí odborových svazů 
Slovenska a ústředního sdružení slovenského průmyslu. 
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(3) Ústřední ředitele (náměstky) jmenuje a odvolává vláda na návrh 
ministra průmyslu, učiněný po slyšení ústřední rady odborů a příslušné 

zájmové organisace průmyslu a podle povahy průmyslového odvětví 
i jiných odborných organisací a institucí. 

(4) Ředitelem (náměstkem) může býti toliko československý státní 
příslušník, musí míti odborné vědomosti a zkušenosti. 

(5) Ředitel (náměstek) nesmí vykonávati zaměstnání, funkci nebo 
činnost, která jest v rozporu se zájmy podniku. 

(6) Ředitel (náměstek) vykoná ministru průmyslu slib, že bude 
svědomitě plniti své povinnosti. Na Slovensku vykoná ředitel národního 

podniku tento slib pověřenci pro průmysl a obchod. 

(7) Podnik ohlásí svého ředitele (náměstka) k zápisu do rejstříku. 
Ředitel (náměstek) má učiniti svůj podpis před obchodním soudem nebo 

podati svůj podpis v ověřené formě. Za podnik se podpisuje tak, 
že k vytištěnému nebo kýmkoliv napsanému zákonnému označení 

podniku připojí ředitel (náměstek) svůj podpis. 

§ 23. 
Vláda vydá nařízením podrobné předpisy o národním podnicích 

a ústředních a oblastních orgánech, zejména o jejich hospodaření, 
účtování, použití jejich výtěžků, o vztahu zaměstnanců k podniku, 

o kontrole, o jednání a usnášení představenstva, o odpovědnosti ředitele 
a členů představenstva a o výzkumnictví národních podniků 

a o znárodněných podnicích (statut národních podniků). 

§ 24. 
Ministr průmyslu, na Slovensku v dohodě s ním také pověřenec 

pro průmysl a obchod, dozírá na podniky znárodněné a na národní 
podniky a oblastní a ústřední orgány a fondy ( § 26), jakož 

i na výzkumnictví jejich, a může jejich činnost i hospodaření kdykoliv 
svými nebo jím pověřenými orgány přezkoumávati. Podrobnosti upraví 

statut národních podniků ( § 23). 

§ 25. 
(1) Pracovní a platové poměry zaměstnanců národních podniků 

a ústředních (oblastních) orgánů se řídí předpisy platnými 
pro zaměstnance v soukromoprávním poměru. 

(2) Pokud nejde o případy uvedené v § 5, odst. 2, nesmějí býti zásadně 
zhoršeny platové a zaopatřovací podmínky zaměstnanců a poživatelů 

zaopatřovacích platů znárodněných podniků. 

(3) Podrobnosti upraví vládní nařízení. 
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§ 26. 
Maj etek určený pro sociální, vzdělávací a podobné účely nesmí býti 

odňat svému určenÍ. Totéž platí o sociálních, vzdělávacích a podobných 
fondech; podrobnosti o jejich organisaci upraví statut národních 

podniků. 

ODDÍL IV. 
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ. 

§ 27. 
(1) Dokud nebyl zřízen národní podnik ( § 12), jest ten, komu náležel 
znárodněný podnik, u právnických osob a jiných sdružení nebo souborů 

osob orgán, který jest povolán je zastupovati navenek, povinen pod 
osobní odpovědností vésti správu a záležitosti podniku přiměřeně podle 

ustanovení tohoto dekretu s péčí řádného hospodáře. Totéž platí 
o národním správci ustanoveném podle dekretu prezidenta republiky 

ze dne 19. května 1945, Č. 5 Sb., na Slovensku podle nařízení Slovenské 
národní rady ze dne 5. června 1945, Č. 50 Sb. n. SNR. 

(2) Osoby povinné prozatím vésti správu a záležitosti znárodněných 
podniků podle odstavce 1 mají po dobu této činnosti práva a povinnosti 
správy národního podniku. Odpovídají za škodu, kterou způsobily svým 
zaviněním; je-li správou a vedením záležitostí pověřeno několik osob, 

odpovídají za zaviněnou škodu rukou společnou a nerozdílnou. 

(3) Osoby, kterým bylo podle odstavce 1 uloženo vésti prozatímní 
správu a záležitosti znárodněného podniku, mají nárok na přiměřenou 
odměnu z prostředků podniku, kterou stanoví ministerstvo průmyslu, 

na Slovensku v dohodě s pověřencem pro průmysl a obchod. 

(4) Dosavadní zaměstnanci znárodněného podniku j sou povinni účinně 
podporovati osobu, které bylo podle tohoto paragrafu uloženo vésti 

prozatímní správu a záležitosti. 

§ 28. 
Práva a závazky vzniklé provozováním znárodněného podniku až do dne 

převzetí ( § 13) patří k jeho maj etkové podstatě. 

§ 29. 
Osoby, kterým bylo podle § 27 uloženo vésti prozatímní správu 

a záležitosti znárodněného podniku, pokud se týče ředitel národního 
podniku, jsou povinni sestaviti řádný a podrobný seznam jmění (aktiv 

a pasiv) podniku ke dni 31. prosince 1945 a předložiti jej do 31. března 
1946 ministerstvu průmyslu, na Slovensku také pověřenectu 

pro průmysl a obchod. 
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§ 30. 
Právní jednání, písemnosti, podání k zápisům do veřejných knih 

a rej stříků a úřední úkony, potřebné k provedení tohoto dekretu, jsou 
osvobozeny od daní, poplatků a dávek. 

ODDÍL V. 
TRESTNÍ USTANOVENÍ. 

§ 3l. 
(1) Kdo se dopustí pletich v úmyslu, aby znárodnění podniku 

podléhajícího znárodnění zestátněním zmařil nebo zvýšenou měrou 
ztížil, bude potrestán pro zločin těžkým žalářem od jednoho roku 
do pěti let a trestem na penězích do deseti milionů korun; v oboru 

půso bno sti trestního zákona zák. čl. V /1878 vysloví soud zároveň ztrátu 
úřadu a dočasné odnětí politických práv. 

(2) Kdo poruší některé ustanovení tohoto dekretu nebo nařízení podle 
něho vydaných, bude potrestán, nej de-li o čin soudně trestný, okresním 
národním výborem pro správní přestupek trestem na penězích (pokutou) 

do pěti milionů korun a trestem na svobodě (vězením, uzamčením) 
do šesti měsíců nebo některým z těchto trestů; pro případ nedobytnosti 

trestu na penězích uloží se náhradní trest na svobodě podle míry 
zavinění do šesti měsíců. Uloží-li se oba tresty zároveň, nesmí trest 

na svobodě spolu s náhradním trestem za nedobytný trest na penězích 
činiti více než šest měsíců. 

(3) Tresty na penězích připadaj í státu. 

§ 32. 
(1) Ukládá-li soud nebo okresní národní výbor trest na penězích 

zaměstnanci, zmocněnci, zástupci nebo jinému orgánu fysické nebo 
právnické osoby, při jejímž zastoupení byl čin trestný podle § 31 

spáchán, může vysloviti, že tato osoba ručí za uložený trest na penězích 
rukou společnou a nerozdílnou. 

(2) Tato osoba musí býti, je-li soudu (okresnímu národnímu výboru) 
známa, obeslána k jednání v první stolici a je oprávněna přednésti 

skutkové okolnosti, jež mohou míti význam pro posouzení věci a činiti 
návrhy. 

(3) Výrok o ručení třeba pojmouti do rozsudku (trestního nálezu) 
a osoba tímto výrokem postižená má právo bráti jej v odpor odvoláním. 
V řízení pro soudně trestný čin může se veřejný žalobce odvolati také 

tehdy, když takový výrok nebyl učiněn. O odvolání proti takovému 
výroku platí totéž co o odvolání proti výroku o trestu. 

(4) Tresty na penězích se dobývají na osobě, jíž bylo ručení uloženo, 
podle všeobecných ustanovení platných o trestech na penězích. 
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§ 33. 
(1) Při odsouzení pro zločin podle § 31, odst. 1, nebo při odsouzení 
pro správní přestupek podle § 31, odst. 2 k trestu na svobodě nebo 

na penězích přesahujícímu jeden milion korun, uveřejní se rozsudek 
(trestní nález) v j ednom nebo několika denních listech určených 

rozsudkem (trestním nálezem) na útraty odsouzeného. 

(2) Soud (okresní národní výbor) stanoví, zda mají býti uveřejněny 
i důvody rozsudku (trestního nálezu) nebo jejich podstatný obsah 

ve znění, které sám určí. 

§ 34. 
Z odsuzuj ícího trestního nálezu se lze do 15 dnů od jeho doruč ení 

odvolati k zemskému národnímu výboru, který rozhodne s konečnou 
platností. Odvolání jest podati u okresního národního výboru, který 

nález vydal. Odvolání má odkladný účinek. 

§ 35. 
Přestupky tohoto dekretu se promlčuj í ve třech letech. 

Oddíl VI. 
Ú činno st a provedení. 

§ 36. 
Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni 

členové vlády. 
Dr. Beneš v. r. 
Fierlinger v. r. 

David v. r. 
Gottwald v. r. 

Široký v. r. 
Dr. Šrámek v. r. 

Ursíny v. r. 
Masaryk v. r. 

gen. Svoboda v. r. 
Dr. Ripka v. r. 

Nosek v. r. 
Dr. Šro bár v. r. 

Dr. Nejedlý v. r. 
Dr. Stránský v. r. 

Kopecký v. r. 
Laušman v. r. 
Ďuriš v. r. 

Dr. Pietor v. r. 
gen. Hasal v. r. 

Hála v. r. 
Dr. Šoltész v. r. 

Dr. Procházka v. r. 
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Majerv.r. 
Dr. Clernentis v. r. 

gen. Dr. Ferjenčík v. r. 
Lichner v. r. 
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DEKRET 
prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., 

ze dne 25. října 1945 
o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní 

obnovy. 

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji: 

ČÁST I. 
KONFISKACE NEPŘÁTELSKÉHO MAJETKU. 

§ 1. 
Vymezení konfiskovaného majetku. 

(1) Konfiskuj e se bez náhrady - pokud se tak již nestalo - pro 
Československou republiku majetek nemovitý i movitý, zejména 
i maj etková práva (j ako pohledávky, cenné papíry, vklady , práva 
nehmotná), který ke dni faktického skončení německé a maďarské 

okupace byl nebo ještě jest ve vlastnictví: 

1. Německé říše, Království maďarského, osob veřejného práva podle 
německého nebo maďarského práva, německé strany nacistické, 

politických stran maďarských a jiných útvarů, organisací, podniků, 
zařízení, osobních sdružení, fondů a účelových jmění těchto režimů 
nebo s nimi souvisících, jakož i jiných německých nebo maďarských 

oso b právnických, nebo 

2. osob fysických národnosti německé nebo maďarské, s výjimkou osob, 
které prokáží, že zůstaly věrny Československé republice, nikdy 

se neprovinily proti národům českému a slovenskému a buď se činně 
zúčastnily boje za její osvobození, nebo trpěly pod nacistickým nebo 

fašistickým terorem, nebo 

3. osob fysických, které vyvíj ely činnost směřuj ící proti státní 
svrchovanosti, samo statno sti, cel i stvosti, demokraticko -republikánské 

státní formě, bezpečnosti a obraně Československé republiky, které 
k takové činnosti podněcovaly nebo jiné osoby svésti hleděly, záměrně 
podporovaly jakýmkoli způsobem německé nebo maďarské okupanty, 

nebo které v době zvýšeného ohrožení republiky ( § 18 dekretu 
prezidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání 
nacistických zločinců, zrádců a jej ich pomahačů a o mimořádných 

lidových soudech) nadržovaly germanisaci nebo maďarisaci na území 
Československé republiky nebo se chovaly nepřátelsky 

k Československé republice nebo k českému nebo slovenskému národu, 
jakož i osob, které strpěly takovou činnost u osob spravujících jejich 

majetek nebo podnik. 

(2) Ustanovení odstavce 1, č. 3 platí i pro osoby právnické, pokud 
lze fysickým oso bám, které jsou jej ich členy nebo podílníky na maj etku 
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nebo podniku (kapitálovým účastníkům), přičítati vinu na postupu 
orgánu zastupujícího právnickou osobu nebo pokud tyto osoby 
zanedbaly přiměřenou opatrnost při jeho volbě a dozoru naň. 

(3) Konfiskaci podléhá rovněž veškerý maj etek, který náležel v do bě 
po 29. září 1938 subj ektům uvedeným v odstavcích 1 a 2 a byl v době 

rozhodné podle odstavce 1, věta první, po případě jej eště, 
ve vlastnictví osob, v jejichž rukou by konfiskaci nepodléhal, leč by 

podrobení takového majetku konfiskaci neodpovídalo zásadám 
slušnosti. 

(4) O tom, j sou-li splněny podmínky pro konfiskaci podle tohoto 
dekretu, rozhoduje příslušný okresní národní výbor. Rozhodnutí lze 
doruči ti veřej nou vyhláškou, i když nej sou splněny předpoklady § 33 
vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb., o řízení ve věcech 

náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení). 
Z rozhodnutí okresního národního výboru lze se odvolati k zemskému 

národnímu výboru (na Slovensku k příslušnému orgánu Slovenské 
národní rady). Zemský národní výbor (na Slovensku příslušný orgán 
Slovenské národní rady) může, a to i během řízení, převzíti vedení 

řízení a rozhodnouti v první stolici o věci. Rozhoduje-li takto v první 
stolici zemský národní výbor (na Slovensku příslušný orgán Slovenské 
národní rady), lze se z jeho rozhodnutí odvolati k ministerstvu vnitra. 
Ministr vnitra může způsob rozhodování podle tohoto odstavce blíže 

upraviti směrnicemi. 

§ 2. 
výj imky z konfiskace a poskytnutí náhrady. 

(1) Z konfiskace vyňata jest ta část movitého majetku osob, uvedených 
v § 1, odst. 1, č. 2 a 3, jíž jest nevyhnutelně třeba k ukojení životních 
potře b nebo k oso bnímu vykonávání zaměstnaní těchto osoba jej ich 
členů rodiny (j ako oděv, peřiny, prádlo, domácí nářadí, potraviny a 

nástroj e). Podrobnosti o rozsahu tohoto maj etku stanoví vláda 
nařízením. 

(2) Vláda může nařízením stanoviti, že se majetek určitého okruhu 
oso b, spadaj ících pod ustanovení § 1, vyj ímá částečně nebo zcela 

z konfiskace. 

(3) Konfiskaci nepodléhá maj etek, jehož v době po 29. září 1938 pod 
tlakem okupace nebo v důsledku národní, rasové nebo politické 
persekuce pozbyly osoby, které nespadají pod ustanovení § 1. 

(4) Při konfiskaci majetku osoby právnické přísluší poměrná náhrada 
osobám kapitálově na ní zúčastněným, pokud nespadají pod ustanovení 

§ 1, odst. 1 a 2. Podrobnosti upraví vláda nařízením. 

(5) Jsou-li osoby, jejichž majetek podléhá konfiskaci, jako 
spoluvlastníci ve společenství s osobami, které pod ustanovení § 1 
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nespadají, a činí-li jejich spoluvlastnický podíl více než jednu 
polovinu, podléhá konfiskaci maj etek celý . Osobám nespadaj ícím pod 
§ 1 přísluší však náhrada ve věci stej ného druhu a stej né hodnoty jako 

jej ich podíl, a není-li to možno, v penězích. 

ČÁST II. 
FONDY NÁRODNÍ OBNOVY. 

§ 3. 
Zřízení a organisace Fondů národní obnovy. 

(1) K obstarávání úkolů souvisících se zatímní správou konfiskovaného 
maj etku a jeho rozdělením se zřizuj e při každém osidlovacím úřadě 

Fond národní obnovy ( v dalším jen Fond). Fond jest samostatná 
právnická osoba. Zastupuje ho finanční prokuratura, pokud statut Fondu 

(odstavec 7) nestanoví jinak. 

(2) V čele každého Fondu jest předseda, kterého jmenuje vláda na návrh 
ministra vnitra po slyšení předsedy osidlovacího úřadu. Předseda 

zastupuj e Fond navenek. Je-li zaneprázdněn, zastupuj e 
ho místopředseda Fondu, kterého jmenuje vláda na návrh předsedy 

Fondu a po slyšení předsedy osidlovacího úřadu. 

(3) Fond Národní obnovy podléhá o sidlovacímu úřadu, při němž 
je zřízen. Předseda osidlovacího úřadu aj eho náměstek s předsedou 

a místopředsedou Fondu tvoří radu, která usměrňuje činnost příslušného 
osidlovacího úřadu a Fondu mu podléhajícího. Rada se usnáší 

nadpoloviční většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne ústřední 
komise pro vnitřní osídlení. 

(4) Agendu Fond u o bstarávaj í zaměstnanci pří slušného osidlovacího 
úřadu, při čemž podléhaj í předsedovi Fondu. 

(5) Základní peněžní prostředky Fondů tvoří zálohy ze státních 
prostředků, dále peněžní vklady a likvidní pohledávky konfiskované 

podle tohoto dekretu a postupně docházející úhrady za přidělený 
majetek. 

(6) Fondy jsou osvobozeny od poplatků a dávek za úřední úkony. 

(7) Statut Fondů a jednací řád pro ně vydá vláda nařízením na návrh 
ústřední komise pro vnitřní osídlení. 

§ 4. 
Stálý poradní sbor a kontrola hospodaření. 

(1) U každého Fondu se zřizuje Stálý poradní sbor. Do Stálého 
poradního sboru, zřízeného u Fondu při osidlovacím úřadě v Praze, 

vysílaj í po jednom zástupci mini sterstva vnitra, financí, národní 
obrany, školství a osvěty, spravedlnosti, průmyslu, zemědělství, 
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vnitřního obchodu, dopravy, ochrany práce a sociální péče, 
zdravotnictví a výživy, jakož i Hospodářská rada. Členy Stálého 

poradního sboru, zřízeného u Fondu při osidlovacím úřadě v Bratislavě, 
j sou zástupci příslušných pověřenectev Slovenské národní rady, jakož 

i zástupce Hospodářské rady. Působnost Stálých poradních sborů upraví 
a jejich jednací řád vydá ústřední komise pro vnitřní osídlení. 

(2) Hospodaření Fondů podléhá kontrole ministerstva financí 
a nejvyššího účetního kontrolního úřadu. Opatření Fondu, proti němuž 

vysloví námitky zástupce ministerstva financí (na Slovensku 
prostřednictvím pověřence Slovenské národní rady pro finance), nesmí 

se provésti, dokud vzniklý rozpor se neodstraní jednáním mezi 
dotčenými ministerstvy, a nepodaří-li se to, rozhodnutím vlády. 

§ 5. 
Působnost Fondů. 

(1) Fondům přísluší zejména: 

1. zj istiti veškerý maj etek konfiskovaný podle tohoto dekretu. Okresní 
národní výbory j sou povinny provésti soupis veškerého maj etku, který 
se v jejich obvodu podle tohoto dekretu konfiskuje, a předložiti tento 
soupis příslušné oblastní úřadovně osidlovacího úřadu a příslušnému 

Fondu. Podklady pro soupis opatří místní národní výbory. Každý, 
kdo má zkonfiskovaný majetek v držbě, ve správě nebo úschově, 
je povinen přihlásiti jej na vyzvání okresního národního výboru 

k soupisu, a řádně oň pečovati, pokud Fond nebo veřejný úřad (orgán) 
jím pověřený neučiní jiné opatření; 

2. učiniti - pokud se tak nestalo - v dohodě s příslušnými 
národními výbory a ministerstvy a jejich prostřednictvím potřebná 
opatření na zajištění, převzetí, úschovu, udržování a správu tohoto 
majetku. Směrnice pro tato opatření vydá osidlovací úřad v dohodě 
s Fondem. Na žádost Fondu poznamená příslušný soud konfiskaci 

ve veřej ných knihách a rej střících; 

3. sepsati a vypořádati závazky náležej ící ke konfiskovanému maj etku, 
při čemž postupuje podle směrnic, které vydá vláda nařízením; 

za závazky, které při tomto vypořádání ne budou uspokoj eny, stát 
neodpovídá; 

4. provésti odevzdání konfiskovaného maj etku podle rámcových plánů 
( § 6, odst. 1) a konečných rozhodnutí o přídělu ( § 8, odst. 6); 

5. zprostředkovati přídělcům úvěr podle směrnic vydaných ústřední 
komisí pro vnitřní osídlení. 

(2) Fond má právo dozírati na hospodaření národních správců, 
požadovati jejich odvolání a navrhovati jejich ustanovení u příslušných 

orgánů. 
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ČÁST III. 
ROZDĚLENÍ ZKONFISKOVANÉHO MAJETKU 

Oddíl 1. 
Rámcové plány a přídělová nařízení. 

§ 6. 
(1) Osidlovací úřad vypracuje po dohodě s příslušnými ministerstvy 

(na Slovensku také s příslušnými pověřenectvy Slovenské národní rady) 
a Hospodářskou radou a po slyšení příslušných hospodářských svazů 
(na Slovensku o bdo bných hospodářských organisací) a Ústřední rady 
odborů (na Slovensku Ústredia odborových svazov) rámcové plány, 

kterými zej ména stanoví: 

a) kolik malých majetkových podstat má býti v jednotlivých místech 
přiděleno a jak má býti naloženo se zbývajícími, 

b) které střední majetkové podstaty mají býti přiděleny a jak má býti 
naloženo se zbývajícími, 

c) jak má býti naloženo s průmyslovým maj etkem a s velkými 
maj etkovými podstatami. 

(2) Způsobem uvedeným v předchozím odstavci připraví osidlovací 
úřady návrhy zvláštních přídělových nařízení podle druhů 

konfiskovaného majetku, který bude určen k přidělování, a stanoví 
v nich znaky, podle nichž budou maj etkové podstaty rozlišovány 

na malé, střední a velké, vlastnosti, jež musí míti přídělci dotčeného 
druhu majetku, směrnice pro výpočet výše úhrady a způsob jejího 

splácení příděl ci, podmínky, za nichž má dojíti k přídělu nebo může 
býti přidělený majetek odňat, a jak se má naložiti s majetkovou 

podstatou. Podle těchto podkladů vydá vláda jednotlivá přídělová 
nařízení. Provedení těchto nařízení přísluší osidlovacímu úřadu, 

který je může prováděti postupně podle oblastí a druhů přidělovaných 
podstat. 

(3) Na podkladě rámcových plánů (odstavec 1) a přídělových nařízení 
(odstavec 2) sestaví se plány přídělové a úhradové ( §§ 10 až 12). 

O sidlovacímu úřad u přísl uší přezkoumati, zda pří dělové a úhradové 
plány vyhovují těmto předpokladům, v kterémžto případě je schválí. 
Příděly, odporující rámcovým plánům nebo přídělovým nařízením, 
vyloučí osidlovací úřad z přídělových a úhradových plánů. Pokud 

nej sou schváleny plány osidlovacím úřadem s tohoto hlediska, nelze 
přikročiti ke konečnému schválení nebo úpravě přídělového 

a úhradového plánu příslušným orgánem. 

(4) Příděl, který se příčí rámcovému plánu, j ednotli vým pří dělovým 
nařízením nebo řádně schváleným po případě upraveným plánům 

přídělovým a úhradovým ( § 10, odst. 3, § 11, odst. 3 a § 12, odst. 3), 
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jest neplatný. Fond může ve lhůtě 6 měsíců od doručení pravoplatného 
rozhodnutí o přídělu ( § 8, odst. 6) dáti podnět ke zrušení neplatného 

rozhodnutí o přídělu nadřízeným úřadem, a jde-li o přídělové 
rozhodnutí ministerstva, ústřední komisí pro vnitřní osídlení. 

Oddíl 2. 
Pří dělové řízení. 

§ 7. 
Oprávnění uchazeči. 

(1) Z maj etku konfiskovaného podle tohoto dekretu se přiděluj í ( § 8) 
jednotlivé maj etkové podstaty do vlastnictví oprávněným uchazečům 

za úhradu. 

(2) Maj etkové podstaty mohou býti přiděleny zemím, okresům, obcím 
a jiným veřejnoprávním korporacím, zejména zájmovým a kulturním, 
družstvům a jiným uchazečům, kteří vyhovují pří dělovým podmínkám 

( § 6, odst. 2). 

(3) Při přidělování konfiskovaného maj etku budiž přihlíženo především 
k účastníkům národního odboj e a jej ich pozůstalým rodinným 
příslušníkům, k osobám poškozeným válkou, národní, rasovou 

nebo politickou persekucí, k osobám vracejícím se do pohraničí, které 
byly nuceny opustiti, nebo do vlasti z ciziny a k osobám, které 

v důsledku územních změn přeložily své bydliště na ostatní území 
Československé republiky. Předpoklady přednostního postavení nutno 

náležitě prokázati. 

§ 8. 
Rozhodnutí o přídělu. 

(1) Podle pravoplatných přídělových plánů ( §§ 10 až 12) přiděluje 
malé maj etkové podstaty okresní národní výbor, střední maj etkové 

podstaty zemský národní výbor (na Slovensku příslušný orgán 
S lovenské národní rady) a průmyslový maj etek a velké maj etkové 

podstaty příslušné ministerstvo (na Slovensku v dohodě s příslušným 
pověřenectvem Slovenské národní rady). 

(2) V rozhodnutí o přídělu budiž uvedeno: 

a) z čeho pozůstává přidělovaná maj etková podstata, 

b) jaká jiná práva a oprávnění j sou s přídělem spoj ena, 

c) jaké závazky příděl ce přej ímá, 

d) den, kdy bude odevzdán přidělený maj etek, 

e) výše úhrady (přejímací ceny) a způsob jejího zaplacení, 

152 



f) případná omezení přídělce nebo jiné podmínky jemu uložené. 

(3) Příděl ce neodpovídá za závazky, postihující majetek, který mu byl 
přidělen, pokud je podle rozhodnutí o přídělu nepřevzal. 

(4) Žadateli, který se považuj e za poškozena rozhodnutím okresního 
národního výboru o přídělu, přísluší odvolání k zemskému národnímu 
výboru (na Slovensku k příslušnému orgánu Slovenské národní rady). 
O odvolání rozhoduje zemský národní výbor (na Slovensku příslušný 

orgán Slovenské národní rady) s konečnou platností. 

(5) Žadateli, který se považuj e za poškozena rozhodnutím zemského 
národního výboru (příslušného orgánu Slovenské národní rady) 

o přídělu, přísluší odvolání k příslušnému ministerstvu. 

(6) Orgán, který rozhodlo přídělu, zašle pravoplatné rozhodnutí 
o příděl u příslušnému fondu, jenž provede odevzdání přiděleného 

maj etku. 

§ 9. 
Pří dělové komise. 

(1) Místní národní výbor, v jehož obvodu jest konfiskovaný majetek, 
vyzve na dožádání osidlovacího úřadu veřejně způsobem v místě 

o bvyklým a vyhláškou ve věstníku osidlovacího úřadu záj emci o příděl 
k podávání přihlášek. Přihlášky je podávati u místního národního 

výboru. Z těchto uchazečů, vyhovuj ících přídělovým podmínkám ( § 6, 
odst. 2), jakož i z členů místního národního výboru, kteří uchazeči 

nej sou, jmenuj e místní národní výbor místní přídělovou komisi, 
a to nej méně o 3 a nejvýše o 10 členech tak, aby většinu netvořili 

uchazeči o příděl. Členství v místních přídělových komisích jest čestné. 
Místní národní výbor může členy komise kdykoli odvolati. Předsedu 
místní přídělové komise zvolí místní národní výbor ze svých členů. 
V obcích s více než 10. 000 obyvateli jmenuj e místní národní výbor 

za členy místní přídělové komise také zástupce hospodářských svazů 
(na Slovensku obdobných hospodářských organisací) a Ústřední rady 

odborů (na Slovensku Ústredia odborových svazov). Byl-li člen odvolán 
nebo odpadl-li z jiného důvodu, jmenuje se nový člen ze zájmové 

skupiny, z níž člen, kterého má nahraditi, vyšel. Při postupném 
provádění přídělového nařízení ( § 6, odst. 2, poslední věta) lze 

jmenovati pro jednotlivé druhy majetkových podstat různé přídělové 
komise. 

(2) Okresní národní výbor, v jehož obvodu jest konfiskovaný majetek, 
vyzve na dožádání osidlovacího úřad u veřej ně způso bem v okresu 

obvyklým a vyhláškou ve věstníku osidlovacího úřadu zájemce o příděl 
k podávání přihlášek. Přihlášky je podávati u okresního národního 

výboru. Z těchto uchazečů, vyhovujících přídělovým podmínkám ( § 6, 
odst. 2) a ze zástupců okresního národního výboru, hospodářských 
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svazů (na Slovensku o bdo bných ho spodářských organisací) a Ústřední 
rady odborů (na Slovensku Ústredia odborových svazov) jmenuje 

okresní národní výbor okresní přídělovou komisi, a to nejvýše 
o 10 členech tak, aby většinu netvořili uchazeči o příděl. O členech 
okresní přídělové komise platí o bdo bně ustanovení o členech mí stní 
přídělové komise. Předsedu okresní přídělové komise zvolí okresní 

národní výbor ze svých členů. 

(3) Jmenování členů místní přídělové komise přezkoumá a potvrzuje 
okresní národní výbor, jmenování členů okresní pří dělové komi se 

přezkoumá a potvrzuje zemský národní výbor (na Slovensku příslušný 
orgán Slovenské národní rady). 

(4) Složení, organizaci a činnost místních a okresních přídělových 
komisí podrobněji upraví a jednací řády pro ně stanoví osidlovací úřad. 

§ 10. 
Pří dělové plány pro malé maj etkové podstaty. 

(1) Místní přídělová komise vypracuj e pro malé maj etkové podstaty, 
určené k přídělu v obvodu místního národního výboru, přídělový plán 

s návrhem na úhradu požadovanou za přidělovaný majetek. Plán vyloží 
k veřejnému nahlédnutí u místního národního výboru po 15 dnů 

a upozorní zároveň na vyložení vyhláškou jednak vyvěšenou po tuto 
do bu na jeho úřední desce, jednak uveřej něnou - nej pozděj i prvního dne 

vyložení - v tisku a ve věstníku osidlovacího úřadu, a to s poučením 
o námitkách. Proti tomuto přídělovému plánu a návrhu na úhradu má 

každý československý státní příslušník, staří 18 let, právo podati 
ve lhůtě 15 dnů od posledního dne vyložení plánu námitky u místní 
přídělové komise. Po uplynutí lhůty k námitkám předloží místní 

přídělová komise přídělový plán s návrhem na úhradu a došlé námitky 
se svým vyj ádřením k nim okresní pří dělové komisi z přezkoumání. 

Zároveň zašle opis přídělového plánu a návrhu na úhradu osidlovacímu 
úřadu ( § 6, odst. 3), berní správě a okresnímu národnímu výboru 

(odstavec 2). 

(2) Okresní přídělová komise přezkoumá předložené jí pří dělové plány 
a návrhy na úhradu se zřetelem na podané námitky. Vyžádá si vyjádření 

o přiměřenosti úhrad v plánech navržených od berní správy 
a technických i cenových orgánů příslušného okresního národního 

výboru a sdělí jim, kdy bude o jednotlivém přídělovém plánu jednati, 
aby se mohly tohoto jednání zúčastniti. 

(3) Přídělový a úhradový plán pro malé maj etkové podstaty je 
podkladem pro přidělování, jakmile byl okresní přídělovou komisí 

se zřetelem na stanovisko osidlovacího úřadu ( § 6, odst. 3) schválen, 
po případě upraven. 
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§ ll. 
Pří dělové plány pro střední maj etkové podstaty. 

(1) Okresní přídělová komise vypracuj e pro střední maj etkové podstaty, 
určené k přídělu v obvodu okresního národního výboru, přídělový plán 
s návrhem na úhradu požadovanou za přidělovaný majetek. Plán vyloží 

k veřejnému nahlédnutí u okresního národního výboru po 15 dnů 
a upozorní zároveň na vyložení vyhláškou jednak vyvěšenou po tuto 

do bu na jeho úřední desce, jednak uveřej něnou - nejpozděj i prvního dne 
vyložení - v tisku a ve věstníku osidlovacího úřadu, a to s poučením 
o námitkách. Proti tomuto přídělovému plánu a návrhu na úhradu má 

každý československý státní příslušník, starší 18 let, právo podati 
ve lhůtě 15 dnů od posledního dne vyložení plánu námitky u okresní 
přídělové komise. Po uplynutí lhůty k námitkám předloží okresní 

pří dělová komise pří dělový plán s návrhem na úhradu a došlé námitky 
se svým vyjádřením k nim zemskému národnímu výboru (na Slovensku 
příslušnému orgánu Slovenské národní rady) k přezkoumání. Zároveň 
zašle opis přídělového plánu a návrhu na úhradu osidlovacímu úřadu 
( § 6, odst. 3), berní správě a okresnímu národnímu výboru (odstavec 

2). 

(2) Zemský národní výbor (na Slovensku příslušný orgán Slovenské 
národní rady) vyžádá si vyj ádření o přiměřenosti úhrad v plánech 

navržených od berní správy a technických i cenových orgánů 
příslušného okresního národního výboru a s dělí jim, kdy bude 

o jednotlivém přídělovém plánu jednati, aby se mohly tohoto jednání 
zúčastniti. Na to přezkoumá předložené přídělové plány a návrhy 

na úhradu se zřetelem na podané námitky a vyj ádření berních správ 
a technických orgánů okresních národních výborů, při čemž může tyto 

plánu změniti, vyžadují-li toho důležité zájmy veřejné, zejména 
národní. 

(3) Přídělový a úhradový plán pro střední maj etkové podstaty je 
podkladem pro přidělování, jakmile byl zemským národním výborem 

(na Slovensku příslušným orgánem Slovenské národní rady) se zřetelem 
na stanovisko osidlovacího úřadu ( § 6, odst. 3) schválen, po případě 

upraven. 

§ 12. 
Přídělové plány pro průmyslový majetek 

a velké maj etkové podstaty. 

(1) Zemský národní výbor (na Slovensku příslušný orgán Slovenské 
národní rady) vypracuj e pro průmyslový maj etek a velké maj etkové 
podstaty, určené k přídělu v jeho obvodu, přídělový plán s návrhem 

na úhradu požadovanou za přidělovaný majetek. Plány jest uveřejniti 
ve věstníku osidlovacího úřadu. Proti tomuto přídělovému plánu 

a návrhu na úhradu má každý československý státní příslušník, starší 
18 let, právo podati námitky u zemského národního výboru (příslušného 
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orgánu Slovenské národní rady) ve lhůtě 15 dnů od uveřejnění plánu. 
Po uplynutí lhůty k námitkám předloží zemský národní výbor 

(na Slovensku příslušný orgán Slovenské národní rady) přídělový plán 
s návrhem na úhradu a došlé námitky se svým vyjádřením k nim 
příslušnému ministerstvu k přezkoumání. Zároveň zašle opis 

přídělového plánu a návrhu na úhradu osidlovacímu úřadu ( § 6, odst. 
3), ministerstvu financí, ministerstvu dopravy (odstavec 2) 

a nejvyššímu úřadu cenovému. 

(2) Ministerstvo (na Slovensku v dohodě s příslušným pověřenectvem 
Slovenské národní rady) přezkoumá předložený přídělový plán a návrh 

na úhradu se zřetelem na podané námitky a vyj ádření ministerstev 
financí a dopravy (veřejná technická správa) a nejvyššího úřadu 

cenového, které si k návrhu na úhradu vyžádá. 

(3) Přídělový a úhradový plán pro průmyslový maj etek a velké 
maj etkové podstaty je podkladem pro přidělování, jakmile byl 

ministerstvem (na Slovensku v dohodě s příslušným pověřenectvem 
Slovenské národní rady) se zřetelem na stanovisko osidlovacího úřadu 

( § 6, odst. 3) schválen, po případě upraven. 

§ 13. 
Nakládání s přiděleným maj etkem. 

Zciziti, pronajmouti, propachtovati nebo zatížiti majetek přidělený 
podle § 8 lze jen po lhůtě stanovené j ednotli vými přídělovými 
nařízeními. V této lhůtě lze tak učiniti jen e svolením Fondu. 

§ 14. 
Placení přejímací ceny a její použití. 

(l) Úhradu (přej ímací cenu) splácejí přídělci příslušnému Fondu podle 
rozhodnutí o přídělu. Výkaz nedoplatků úhrady, vydaný Fondem, jest 

vykonatelný správní nebo soudní exekucí. 

(2) Této úhrady budiž použito k zaplacení závazků, náležejících 
ke zkonfiskovanému maj etku, pokud při vypořádání ( § 5, odst. 1, č. 3) 

budou uznány a nebudou převzaty přídělci, a zbytek budiž odveden 
státní pokladně k vázaným účelům. 

ČÁST IV. 
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ. 

§ 15. 
Řízení před Fondy. 

Pro řízení před Fondy platí přiměřeně vládní nařízení č. 8/1928 Sb. 
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§ 16. 
Přechod nemovitostí a knihovních práv na stát. 

Přechod nemovitostí a knihovních práv, které nebudou přiděleny jiným 
oso bám, na Československý stát, zapíší knihovní soudy ve veřej ných 
knihách na návrh příslušného Fondu, a pokud jde o majetek uvedený 

v § 18, na návrh ministerstva zdravotnictví s odvoláním na tento dekret. 

§ 17. 
Poměr k majetku zemědělskému. 

Tento dekret se nevztahuje na zemědělský majetek, pokud 
je konfi skován podle dekretu prezidenta republiky ze dne 21. června 
1945, č. 12 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského 

maj etku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého 
a slovenského národa, a podle obdobných předpisů, platných 

na Slovensku. 

§ 18. 
Poměr k majetku lázeňskému, léčebným a ošetřovacím ústavům. 

(1) Ustanovení částí II a III se nevztahují: 1. na léčebné a ošetřovací 
ústavy; 2. na tento lázeňský majetek: 

a) nemovitosti se zřídly přírodních léčivých nebo minerálních vod, 
léčivých plynů a emanací nebo s ložisky léčivého bahna, slatiny, 

rašeliny nebo jiných zemin, 

b) nemovitosti, podniky a zařízení, které slouží k využití přírodních 
léčivých zdroj ů nebo minerálních vod nebo j sou pro ně potře bny, 

c) léče bná zařízení lázeňská, 

d) ubytovací podniky lázeňské, které převážně slouží nebo jsou určeny 
pro léčící se hosty nebo jsou součástí léčebných zařízení lázeňských, 

e) pomocné podniky těch zařízení a podniků, jež jsou uvedeny 
pod písm. b) až d), 

f) veškeré příslušenství podniků a zařízení, uvedených pod písm. b) až 
e), a všechen majetek sloužící k jejich provozu. 

(2) Ministr zdravotnictví (na Slovensku v dohodě s pověřencem 
Slovenské národní rady) určí, kterého majetku se týká ustanovení 

odstavce 1. 

(3) Jak bude naloženo s maj etkem, uvedeným v odstavci 1, stanoví 
zvláštní předpisy. 
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jest neplatný. Fond může ve lhůtě 6 měsíců od doručení pravoplatného 
rozhodnutí o přídělu ( § 8, odst. 6) dáti podnět ke zrušení neplatného 

rozhodnutí o přídělu nadřízeným úřadem, a jde-li o přídělové 
rozhodnutí ministerstva, ústřední komisí pro vnitřní osídlení. 

Oddíl 2. 
Přídělové řízení. 

§ 7. 
Oprávnění uchazeči. 

(1) Z maj etku konfiskovaného podle tohoto dekretu se přiděluj í ( § 8) 
j ednotli vé maj etkové podstaty do vlastnictví oprávněným uchazečům 

za úhradu. 

(2) Maj etkové podstaty mohou býti přiděleny zemím, okresům, obcím 
a jiným veřejnoprávním korporacím, zejména zájmovým a kulturním, 
družstvům a jiným uchazečům, kteří vyhovují přídělovým podmínkám 

( § 6, odst. 2). 

(3) Při přidělování konfiskovaného maj etku budiž přihlíženo především 
k účastníkům národního od boj e a jej ich pozůstalým rodinným 
přísl ušníkům, k oso bám poškozeným válkou, národní, rasovou 

nebo politickou persekucí, k osobám vracejícím se do pohraničí, které 
byly nuceny opustiti, nebo do vlasti z ciziny a k osobám, které 

v důsledku územních změn přeložily své bydliště na ostatní území 
Československé republiky. Předpoklady přednostního postavení nutno 

náležitě prokázati. 

§ 8. 
Rozhodnutí o přídělu. 

(1) Podle pravoplatných přídělových plánů ( §§ 10 až 12) přiděluje 
malé maj etkové podstaty okresní národní výbor, střední maj etkové 

podstaty zemský národní výbor (na Slovensku příslušný orgán 
S lovenské národní rady) a průmyslový maj etek a velké maj etkové 

podstaty příslušné ministerstvo (na Slovensku v dohodě s příslušným 
pověřenectvem Slovenské národní rady). 

(2) V rozhodnutí o přídělu budiž uvedeno: 

a) z čeho pozůstává přidělovaná majetková podstata, 

b) jaká jiná práva a oprávnění jsou s přídělem spojena, 

c) jaké závazky přídělce přejímá, 

d) den, kdy bude odevzdán přidělený majetek, 

e) výše úhrady (přejímací ceny) a způsob jejího zaplacení, 
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svazů (na Slovensku obdobných hospodářských organisací) a Ústřední 
rady odborů (na Slovensku Ústredia odborových svazov) jmenuje 

okresní národní výbor okresní přídělovou komisi, a to nejvýše 
o 10 členech tak, aby většinu netvořili uchazeči o příděl. O členech 
okresní přídělové komise platí obdobně ustanovení o členech místní 
přídělové komise. Předsedu okresní přídělové komise zvolí okresní 

národní výbor ze svých členů. 

(3) Jmenování členů místní přídělové komise přezkoumá a potvrzuje 
okresní národní výbor, jmenování členů okresní přídělové komise 

přezkoumá a potvrzuj e zemský národní výbor (na Slovensku pří sl ušný 
orgán Slovenské národní rady). 

(4) Složení, organizaci a činnost místních a okresních pří dělových 
komisí podrobněji upraví a jednací řády pro ně stanoví osidlovací úřad. 

§ 10. 
Přídělové plány pro malé maj etkové podstaty. 

(1) Místní přídělová komise vypracuje pro malé majetkové podstaty, 
určené k přídělu v obvodu místního národního výboru, přídělový plán 

s návrhem na úhradu požadovanou za přidělovaný majetek. Plán vyloží 
k veřejnému nahlédnutí u místního národního výboru po 15 dnů 

a upozorní zároveň na vyložení vyhláškou jednak vyvěšenou po tuto 
dobu na jeho úřední desce, jednak uveřejněnou - nejpozději prvního dne 

vyložení - v tisku a ve věstníku osidlovacího úřadu, a to s poučením 
o námitkách. Proti tomuto přídělovému plánu a návrhu na úhradu má 

každý československý státní příslušník, staří 18 let, právo podati 
ve lhůtě 15 dnů od posledního dne vyložení plánu námitky u místní 
přídělové komise. Po uplynutí lhůty k námitkám předloží místní 

přídělová komise přídělový plán s návrhem na úhradu a došlé námitky 
se svým vyjádřením k nim okresní přídělové komisi z přezkoumání. 

Zároveň zašle opis přídělového plánu a návrhu na úhradu osidlovacímu 
úřadu ( § 6, odst. 3), berní správě a okresnímu národnímu výboru 

(odstavec 2). 

(2) Okresní přídělová komise přezkoumá předložené jí přídělové plány 
a návrhy na úhradu se zřetelem na podané námitky. Vyžádá si vyj ádření 

o přiměřenosti úhrad v plánech navržených od berní správy 
a technických i cenových orgánů příslušného okresního národního 

výboru a sdělí jim, kdy bude o jednotlivém pří dělovém plánu jednati, 
aby se mohly tohoto jednání zúčastniti. 

(3) Přídělový a úhradový plán pro malé majetkové podstaty je 
podkladem pro přidělování, jakmile byl okresní přídělovou komisí 

se zřetelem na stanovisko osidlovacího úřadu ( § 6, odst. 3) schválen, 
po případě upraven. 
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orgánu Slovenské národní rady) ve lhůtě 15 dnů od uveřejnění plánu. 
Po uplynutí lhůty k námitkám předloží zemský národní výbor 

(na Slovensku příslušný orgán Slovenské národní rady) pří dělový plán 
s návrhem na úhradu a došlé námitky se svým vyjádřením k nim 
příslušnému ministerstvu k přezkoumání. Zároveň zašle opis 

přídělového plánu a návrhu na úhradu osidlovacímu úřadu ( § 6, odst. 
3), ministerstvu financí, ministerstvu dopravy (odstavec 2) 

a nejvyššímu úřadu cenovému. 

(2) Ministerstvo (na Slovensku v dohodě s příslušným pověřenectvem 
Slovenské národní rady) přezkoumá předložený přídělový plán a návrh 

na úhradu se zřetelem na podané námitky a vyj ádření ministerstev 
financí a dopravy (veřejná technická správa) a nejvyššího úřadu 

cenového, které si k návrhu na úhradu vyžádá. 

(3) Přídělový a úhradový plán pro průmyslový maj etek a velké 
majetkové podstaty je podkladem pro přidělování, jakmile byl 

ministerstvem (na Slovensku v dohodě s příslušným pověřenectvem 
Slovenské národní rady) se zřetelem na stanovisko osidlovacího úřadu 

( § 6, odst. 3) schválen, po případě upraven. 

§ 13. 
Nakládání s přiděleným maj etkem. 

Zcizi ti, pronaj mouti, propachtovati nebo zatížiti maj etek přidělený 
podle § 8 lze jen po lhůtě stanovené jednotlivými přídělovými 
nařízeními. V této lhůtě lze tak učiniti jen e svolením Fondu. 

§ 14. 
Placení přejímací ceny a její použití. 

(1) Úhradu (přejímací cenu) splácejí přídělci příslušnému Fondu podle 
rozhodnutí o přídělu. Výkaz nedoplatků úhrady, vydaný Fondem, jest 

vykonatelný správní nebo soudní exekucí. 

(2) Této úhrady budiž použito k zaplacení závazků, náležejících 
ke zkonfiskovanému maj etku, pokud při vypořádání ( § 5, odst. 1, č. 3) 

budou uznány a nebudou převzaty přídělci, a zbytek budiž odveden 
státní pokladně k vázaným účelům. 

ČÁST IV. 
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ. 

§ 15. 
Řízení před Fondy. 

Pro řízení před Fondy platí přiměřeně vládní nařízení Č. 8/1928 Sb. 
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§ 19. 
U stanovení trestnÍ. 

CI) Kdo vědomě poruší některé ustanovení tohoto dekretu nebo nařízení 
podle něho vydaných, nebo kdo se dopustí pletich, jež jsou způso bilé 

rušiti konfiskaci nebo řádné přidělování konfiskovaného majetku, bude 
potrestán - bez újmy soudního stíhání - okresním národním výborem 

pro přestupek pokutou do 1,000.000 Kčs nebo vězením do jednoho roku 
nebo oběma těmito tresty. Pro případ nedobytnosti pokuty bud' vyměřen 

náhradní trest vězení podle míry zavinění do 1 roku. 

(2) Přestupky uvedené v odstavci 1 se promlčují ve 3 letech. 

§ 20. 
S pol upůso bení veřej ných úřadů a orgánů. 

Všechny veřejné úřady a orgány jsou povinny na dožádání spolupůsobiti 
s Fondy národní obnovy a účinně je podporovati při výkonu jejich 

úkolů. 

§ 21. 

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni 
členové vlády. 
Dr. Beneš v. r. 
Fierlinger v. r. 

David v. r. 
Gottwald v. r. 

Široký v. r. 
Dr. Šrámek v. r. 

Ursíny v. r. 
Masaryk v. r. 

gen. Svoboda v. r. 
Dr. Ripka v. r. 

Nosek v. r. 
Dr. Šrobár v. r. 

Dr. Nejedlý v. r. 
Dr. Stránský v. r. 

Kopecký v. r. 
Laušman v. r. 
Ďuriš v. r. 

Dr. Pietor v. r. 
gen. Hasal v. r. 

Hála v. r. 
Dr. Šoltész v. r. 

Dr. Procházka v. r. 
Majer v. r. 

Dr. Clementis v. r. 
gen. Dr. Ferjenčík v. r. 

Lichner v. r. 
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republiky ze dne 19. května 1945, č. Sb., o neplatnosti některých 
majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě 

majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých 
organisací a ústavů, na Slovensku podle nařízení slovenské národní 

rady ze dne 5. června 1945, č. 50 Sb. n. SNR, o národní správě, hledí 
se na ni jako na osobu státně spolehlivou. 

(2) Nárok směřuje proti tomu, kdo věci (práva) neplatným převodem 
nabyl nebo kdo měl z jiného neplatného maj etkově-právního jednání 

prospěch, anebo proti jejich právním nástupcům, ačli právní nástupce, 
který není osobou státně nespolehlivou, neprokáže, že nevěděl 
ani nemusil věděti, že k majetkovému převodu anebo k jinému 
majetkově-právnímu jednání, z něhož se nárok odvozuje, došlo 

pod tlakem okupace nebo národní, rasové nebo politické persekuce. 
Směřuj e-li nárok zároveň proti několika oso bám, zejména zároveň proti 
oso bám podle předchozí věty na prvním místě zavázaným a proti jej ich 
právním nástupcům, odpovídají všichni rukou společnou a nerozdílnou. 

§ 5. 
(1) Osobami státně nespolehlivými se v tomto zákoně rozumějí: 

1. Německá říše, Království maďarské, osoby veřejného práva podle 
německého nebo maďarského práva, německá strana nacistická, 

fašistické strany maďarské a jiné útvary, organisace, podniky, zařízení, 
osobní sdružení, fondy a účelová jmění těchto režimů nebo s nimi 
souvisící, jakož i jiné německé nebo maďarské osoby právnické; 

2. osoby fysické národnosti německé nebo maďarské, s výjimkou osob, 
které prokáží, že zůstaly věrny Československé republice, nikdy 

se neprovinily proti národům českému a slovenskému a buď se činně 
zúčastnily boje za její osvobození nebo trpěly pod nacistickým 

nebo fašistickým terorem; 

3. osoby fysické, které vyvíjely činnost směřující proti státní 
svrchovano sti, samo statno sti, celistvo sti, demo kra ticko -repub likánské 

státní formě, bezpečnosti a obraně Československé republiky, které 
k takové činnosti podněcovaly nebo jiné osoby svésti hleděly, záměrně 
podporovaly jakýmkoli způsobem německé nebo maďarské okupanty, 

nebo které v době zvýšeného ohrožení republiky ( § 18 dekretu 
prezidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání 
nacistických zločinců, zrádců a jej ich pomahačů a o mimořádných 

lidových soudech) nadržovaly germanisaci nebo maďarisaci na území 
Československé republiky nebo se chovaly nepřátelsky k 

Československé republice nebo k českému nebo slovenskému národů, 
jakož i osoby, které strpěly takovou činnost u osob spravujících jejich 

majetek nebo podnik. 

(2) Ustanovení odstavce 1, č. 3 platí i pro osoby právnické, pokud lze 
fysickým osobám, které jsou jejich členy nebo podílníky na majetku 
nebo podniku (kapitálovým účastníkům), přičítati vinu na postupu 
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poctivý držitel. Při vrácení lze si srazit nároky plynoucí z § 6. 

(2) Pro plnění toho, co by mělo býti podle odstavce 1 vráceno, platí 
přiměřeně ustanovení § 6, odst. 4. 

(3) Vyvinula-li osoba, proti které nárok směřuje, sama nátlak, aby 
k majetkovému převodu nebo k jinému majetkově-právnímu jednání 
došlo, nebo působila-li spolu jakkoliv při takovém nátlaku, anebo 

pokoušela-li se nárok zmařit, připadá to, co by mělo býti podle 
odstavce 1 vráceno, státu podle obdoby dekretu prezidenta republiky 

č. 108/1945 Sb. 

§ 8. 
Promlčení nároku. 

Nárok se promlčuje ve třech letech ode dne, kdy tento zákon nabude 
účinnosti, j de-li však o nárok vycházej ící ze zrušení nebo ze změny 

soudního nebo úředního výroku ( § 2), ve třech letech od právní moci 
rozhodnutí, které onen soudní nebo úřední výrok zrušilo nebo změnilo. 

§ 9. 
Uplatnění nároku proti národní správě. 

Nárok na vrácení maj etku, který by měl býti vrácen podle § 24 dekretu 
prezidenta republiky č.5/1945 Sb., lze proti národní správě zavedené 
na takový majetek uplatnit na soudu, teprve když orgán, jenž národní 

správu zavedl, žádost o vrácení majetku zcela nebo zčásti zamítne 
nebo když rozhodnutí o takové žádosti nedoručí žadateli do tří měsíců 

ode dne, kdy byla žádost podána. 
Způsob uplatnění nároku. 

§ 10. 
(1) Pro rozhodnutí o nároku je příslušný okresní soud, u kterého má 
osoba, proti níž nárok směřuje,svůj obecný soud, anebo podle volby 
oprávněného okresní soud, v jehož obvodu je věc, o jejíž vrácení jde. 

(2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, platí pro řízení ustanovení 
soudního řízení nesporného. 

§ 11. 
(1) Soud má s účastníky jednat zpravidla ústně a půso bi t při tom 

k tomu, aby se dohodli po dobrém. 

(2) Soud může za řízení nařídit prozatimní opatření, která považuje 
se zřetelem na uplatněný nárok za nutná nebo za vhodná; může zejména 

tomu, kdo nárok uplatňuje, svěřit držbu věci movité nebo uvésti 
ho v držbu věci nemovité, o jichž vrácení v řízení jde. Proti rozhodnutí 

o prozatímním opatření není samostatný opravný prostředek; soud 
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(1) O majetku, který podle § 2, odst. 3 dekretu prezidenta republiky 
č. 108/1945 Sb. nepodléhá konfiskaci, platí s výhradou práv plynoucích 

z tohoto zákona přiměřené ustanovení uvedeného dekretu, vyjma část 
III. Právní poměry tohoto maj etku, nedoj de-li k jeho vrácení oso bám 
oprávněným podle § 4, odst. 1 tohoto zákona, upraví zvláštní zákon. 

(2) Vláda může nařízením stanoviti podrobnosti stran správy majetku 
uvedeného v odstavci 1 a tuto správu přenést na jiný úřad nebo orgán. 

§ 17. 
Tímto zákonem je provedeno ustanovení § 1 dekretu prezidenta 

republiky č. 5/1945 Sb. 

§ 18. 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni 

členové vlády. 
Dr. Beneš v. r. 
Fierlinger v. r. 
Gottwald v. r. 

Dr. Stránský v. r. 
Široký v. r. 

Dr. Šrámek v. r. 
Ursíny v. r. 

Masaryk v. r. 
gen. S vo boda v. r. 

Dr. Ripka v. r. 
Nosek v. r. 

Dr. Šrobár v. r. 
Dr. Nejedlý v. r. 

též za ministra Dr. Šoltésze 
Dr. Drtina v. r. 
Kopecký v. r. 
Laušman v. r. 
Ďuriš v. r. 

Dr. Pietor v. r. 
gen. Hasal v. r. 

Hála v. r. 
Dr. Procházka v. r. 

Majer v. r. 
Dr. Clementis v. r. 

gen. Dr. Ferj enčík v. r. 
Lichner v. r. 
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Vyhláška 
Osidlovacího úřadu v Praze 

ze dne 23. července 1946 

kterou se vyhlašuje rámcový plán pro způsob naložení s určitou částí 
konfiskovaného maj etku ve prospěch veřej ných úkolů nebo 

pro hospodářskou výstavbu státu. 

Osidlovací úřad v Praze vyhlašuje po dohodě se všemi ministerstvy 
a Hospodářskou radou a po slyšení ústředního svazů průmyslu, 

obchodu, řemesla, peněžnictví, dopravy a cizineckého ruchu, Ústředí 
lidové a umělecké výroby a Ústřední rady odborů podle § 6, odst. 
1 dekretu prezidenta republiky ze dne 25. října 1945, čís. 108 Sb., 

o konfiskaci nepřátelského maj etku a fondech národní o bnovy tento 
rámcový plán pro způsob naložení s určitou částí konfiskovaného 

maj etku ve pros pěch veřej ných úkol ů nebo pro hospodářskou výstavbu 
státu: 

§ 1 

(1) Z přídělového řízení podle části III., odd. 2 dekretu Č. 108/45 
Sb. (v dalším jen dekret), budou vyňaty malé, střední nebo velké 
majetkové podstaty, jichž jest třeba k účelnému a řádnému plnění 
nezbytných úkolů státní nebo jiné veřejné správy anebo jichž jest 
potřeba z důležitých důvodů pro hospodářskou výstavbu státu. 

(2) Vynětí se stane dílčími rámcovými plány, které může 
Osidlovací úřad vydat po řízení podle § 3 souhrnně neb odděleně pro 
j ednotli vé druhy maj etkových podstat, uchazečů nebo pro j ednotli vé 

oblasti. 

(3) V dílčích rámcových plánech jest uvést, jak bude 
s j ednotli vými podstatami naloženo; dílčí rámcové plány budou 

uveřejněny ve Věstníku Osidlovacího úřadu v Praze. 

§ 2 

Naložení s majetkovými podstatami podle těchto zásad je přípustné pro 
tyto uchazeče: 

1. jednotlivý resorty státní správy, 

2. státní podniky podle zásad zákona č. 404/1922 Sb., o úpravě 
hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou 

nemají plnit úkoly správní, 

3. svazky územní samosprávy, jich ústavy a podniky, 

4. svazky zájmové samosprávy, 

5. jiné veřej noprávní korporace, zej ména záj mové a kul turní, 
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§ 6 

Tento rámcový plán nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

Předseda Osidlovacího úřadu v Praze 

M. Krejsa v. r. 
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