
L Právnický kalendář na 
. Michal Navrátil. 
!jen obvyklé kalendářové 
ztahující se k právnické
jdou se tu ' sez~amy osob 
)venské republiky, tak i. 
)rg4ny samosprávné, vy
'ih1íží se i k personáliím 
Lpomněl ani na odborné 
kace periodické. V před
á vn} k ů, který se bude 
ruhý díl A 1 man ach tl 

Dr. Ka'rel Kadlec: 

Agrární reforma v · Ceskoslovensku, Rumunsku 
. a Jugoslavii. 

Úvo d. 

Pozemková refm"l1w v Maďa1'skv, republice Takouské, Něn'U~cku, a 
Polsku. 

:Mezi četnými problémy, jichž řešení bylo vyvoláno v jedn0~ 
tl ivÝi(~h státech Evropy zakončenÍIn světové války, na předním mí
stě se objevil problénl nové úpravy právních poměrů k půdě. 
Déllka války a spojené s ní hospodái;ské vyčerpání ohyva telstva, 
zejnléna zhroutivšich se stáJtů střední Evropy, jaJkož i stálé poža-

. dování nejtěžších obětí pro stát se strany vlád, a to oběti naplno ze 
nepřirozených a protism)sln.ých, vše to vyvolalo nesmírnou reakci · 
v myslich a celém nazírání lidu. Příčiny války shledávány byly 
ve špatné úpravě nejen poměrů politických, nýbrž i národnt)stních, 
hospodářských a socjálních. Nad starou Evropou měl se' ~rátka 
udělati křiž : . a vše se mělol nově upravovati. Revoluční ,poválečná 
nálada zmocnila sě jmenovitě obyvatelstva vý'chodní a střední 
Evropy, Evropa východní ' pyl~á až podnes za výstiednosb ~y~~ho 

, 'revolučního hnutí. Naproti tomu ve střední Evropě se poměry aspoň 
poněkud ustalují. Způsobeno to bylo novou, poikud možno spra~ 
"edlivější úpravou poměrů ' politiclkých, národnostnich, hospodář
ských a sociálních. 

Nejtěžší úkoly připadly státům nově zřízeným, pokud se týče 
obnoyeným, jakož i státům národně teprve uceleným, jakými jS0u 
Rumunsko a království Srbů, Choryatů ' a Slovinců. Všechny tyto 
státy vznikly anebo se roz,šířily na troskách a na újmu států ji
ných, zejména mo.cllářství rakou3ko-uherského (Po]sko i na újmu 
Německa a Ruska). Všechny přev1zaly nejméně dva právní systé-
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my a spojené s mml různé poměry kulturní, hospodářské a so .. 
ciální, taJkže asimilační úkol jejich není snadný. Ale následky vá}ky 
dotkly se i zbytků starého habsbui'skéhn mocnářství, německého 
Rakouska a Maďarska. I tam doléhají poválečné problémy, ovšem 
v menším rozsahu než v jiných zemkh bývalé monarchie. :'Maďar
sko snaží se ar-ci vyhnouti se jim, jajc je to--vi:tinq hiavně na poli 
politiekém a snciálním. Ideálem vládnoucích dnes kruhů ma(far
skýth . jest aspoň udržeti kontinuitu se star'ými řády právními, po
litickými a sociálními. Pruto také palčivá jinde otázka agrární 
nechává maďarské vůdčí kruhy ~cela netečnými. To, co se v dneš
ním. Maďarsku nazývá pozemkovou reformou, není vlastně pod
statným zlepšením poměrú k půdě. Zák. clánek XXXVI. z L 1920 
(publikovaný ve sbírce Országos TÓrvénytár dne 7. prosince 1920) 
»0 lepším rozdělení púdy« připouští expropriaci púdy za účelem 
nabytí jejího k provádění pozemkové reformy jen v případech 

z;cela řídkých, takže ve skutečnosti nemá to významu. Vyvlastniti 
- aneb pud!e termínu zákona »vykoupiti« - se mohou státem 
podle ~ 28. dotčeného iá:kona jen statky nabyté za vojny,l) ' dále 
~tatky podniků a . společnost) povinných !k veřejnému účtování a 
konečně statky osob odsouzeni'ch právoplatně pru zločiny nebo 
přečjny protj státu nebo (vojÚ!ci) pro 7.běhnutí od vojska. Vyvlast
Dění jest však obmezeno řadou vfhI'ad ve prospěch ubcí, rodin in
validů ) rolníkúz povolání a i hospodářských potřeb. Expropriaci 
podléhiv prvé řadě velký majetek po:zemkov,ý, ovšem nikoli celý; 
ne.buť· ·vléú;tnikovi má zbýti taková čá~t, aby na ni mohl -r8Jcionálně 
hospodař·it. Vyvlastnění majetku středního -a maléhu připouští se 
~ 31 . zákona jen zcela výjimečně. Stát může .ovšem nabývati Plldy 
také dobrovolnou koupí, dražbou a předikupním právem Cobmeze
ným řadou výhrad): ale to teprve nemá významu. Právu na půdu 
mají podle § 2. zmíněného zákona: 1. váleční invalidé a jejich ro
diny, 2. hospodá:fští dělníci bez půdy, 3. vlastníci trpasličích hos
podářství, 4. veřejní zřízenci bez plidy, maloživnustníci bez půdy a 
živnustenšti dělníci, 5. obce, komposesoráty, pastevní společnosti, 

6. vzorná hospodářství a diplomovaní zemědělci. Vyloučeny jsou 
. osoby psvědčené z deSE'fCe, z válečné Jichvy, z účasti 'ná bolševické 

1) V § 28 se praví: zemědělské pozemky, jež byly zcizeny práv
ními jedná~ími mezi živými nebo dražbou v době mezi 28. červencem 

1914 a dnem, kdy tento zákon nabyl účinnosti. 
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revoluci maďarské, w zneužití zálkona' o reforme ' nebo ze samo
volného zabrání půdy. 

Zákonný článek XXXVI. z 1". 1920 byl jen zcela nepatrně 
doplněn zák. čl. VII. z r. 1924, vyhlášen~rn dne 3. května 1924. 
Ani tato »novela« - nn'lže-li se vůbec slova toho užíti - nedotkla 
se latifundií. A přece bylo by pravé agrární reformy v Maďar
sku mnohem víc~ třeba nez ve státech sousednich, zejména v česko
slovenské republice. Reforma byla naleha vá již ve starých nezten
čených Uhrách a měla tím spíše být provedena v nynějším ~{a
ďa~sktl, jež po udtržení převážně lesnatých okraj in ve prospěch 
Rumunska a ' Československa, stalo se státem kat' exochén· agrár
ním, A při tom tvoří bezzemci téměř polovinu selského lidu ma
ďai"ského '(48'4%

). Z veškeré orné púdy připadá y nynějším Ma
ďarsku na hospodářské podniky do 5 jiter 8'9%, na podn~ky od [) 
do 100 jiter 49'9%, na podniky od 100 do 1000 jiter 23'5%, ua 
:aLifundia nad 1000 jiter 17'70/0.2

) Uváži-li se ohromný počet bez
zernkú a mimo to, že drobných hospodái'ství do 5 jiter bylo 
v Uhrách r ~ 1895 přes polovici '(53%) všech hospodářských pod
niků , při čemž polovice nedosahovala ani 1 jitra, a že se poměr 
tento v době pozdějsí celkem nezměnil, je nejlépe viděti, jak na
lehavě by bylo třeba zavésti v l'vlaďarsk\l pravou pozemikovon re

formu. 
Jen o málo Jépe než v Maďarsku dopadla pozemková reforma 

v I' e p II bl i cer a k 9' u s k é. Dne 31. května 1919 vydán tam 
byl tak zv. Neusiedlungsgesetz, podle něhož se mohou vyvlastniti 
jen takové velkostatky, ,které vznikly teprve po 1. lednu 1870 tím, 
že ně:kclik samostatných selSkých usedlostí koupí, dědict.vím anebo 
jiným zpúsobem bylo spojeno ve větší celek hospodářský. Starých 

. venkostatků. zemědělských neb lesních, které existovaly již před r. 
1870, se reforma tedy netýká. Kromě toho možno k účelům osí
dlovacím pouŽíti pozemků určených k honbě, dále těch, jež byly 
drženy jen pro luxus, a konečně těch, jichž bylo nabyto za účelem 
v)'děleč.ným v rozsahu přesahujicím ' výměru selského statku. Z kom: 
'plexů uvedených jest možno tvořiti selské usedlosti rozsahu dostI 
velikého. Připouštít se vyn1ěra 'až do 157 ha, ~ož representuj o , podle 

2) Data hořejší jsou čerpán.a , z knihy ]. D q. b ~ o w s ~ é 11 o oV\J ~
g r y (Krakov 1924), str. 49 a násl., vyznačující se vehkou, az neoduvod
něnou sympatií k Maďarttm. 

16* 
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výpočtů sluužících za zálklad reformě pozemlkový majetek, jehož 
výtěžek jest 6:kráte větší, nežli kolik jest nutno k řádnému vydr
žování sedmičlenné rodiny. J ruko roční suma dostačuj ícÍ ik výživě 
ta:kto četné rodiny VMto bylo 1800 ikor., taikže roční výnos tohoto 
selského statku vypočtĚm na 12.600 kor. Kapitalísuje-li se tento 
výnos při '4%, činí 'cena púdy dotčeného selského statku 315.000 
kurun. Vyvlastňovaci řízení zahajuje se podle úníněného rakous
kého .zákona jen na žádost uchazečovu. Způsobilým uc}w .. zečem 
jest jen příslušník němeoké národnosti; státní občanství rakouské 
tedy nestačí, a Češi rakouští JSOU?; příd81u vyloučeni . Uchazeč musí 
mimo to prdkázatj, ze v republice trvale bydlí anebo se tam hodlá 
trvale zdržovati, že má plné obřB.nské právo, že nemá ve vlast
nictví jiný selský statek a že je zpúsobilý k zemědělskému po
volání, což se dokazuje buď vysvědčením o tříleté zemědě:ské pr8Jksi 
nebo theoretickým vzděláním na hospodářské škole, vedle roční 

prakse h r:spodářské. Konkuruji-li stejně zpúsobHí I uchazeči, dává 
se přednost válečným poškozencúm, dále vojákúm vyznamena
ným v poli, pak vdovám a sirotkúm. Nepřihlásí-li se riilkdo -o ur
čitý statek anebo je-li uchazeč nezpůsobilý, nezavádí se úřední ří
zení a statek zústane dosavadnímu vlastníku. Rakouský zákon ne
zná tedy zásadního záboru půdy ur·čitě .kvalifílwvané pro stát, a 
k vyvlastnění jejímu dojde, jen je-li podána žádost o ni. 

Ani vNě m e c k u nedošlo po světové válce k radikálThÍ po
zemkové reformě. Nebylo jí také tak třeba ja!ko .zejména v Česko
slovensku, Polsku: Rumunsku a Jugoslavii. Agrárni reforma drže
la se tam star1ých pruských vzor"tl. ač. ovšem bez jeÍÍ'ch národnost
ního zahrocení. Již dne 26. dubna 1886 vydán byl t.ak zv. zák0n 
kolonisační, kterým byl povolen vládě prus:ké fond 100 mil. marek, 
aby ho usazováním němeokých sed láků a dělníkú puužila k hospo
dářskému povznesení a posi1ení německého živlu v provinciích vý
chodních, Poznaňsku a západnich Prusích proti popo1šťujícím 

snahám. Z fondu měla být zaJkupována polská púda, především 
velJkostatky a na ní .I!1ěli být usazováni němečtí sedláci a dě~níci. 

Provádění plánu toho odevzdáno bylo zvJáštnJ kolonisační komisi. -
podřízené přírrlO minjsterstvu. Komise měla odevzdávati púdu buď 
do časového pachtu nebo do vlastructví nebo za ročni rentu '(statky 
rentové). Když výs~edky kolonisační komise nebyly tak vehké, jak 
vláda očekávala, žádáno bylo na pruském sněmě za povolení no
vých fondů a v letech 1898-1908 vydány čtyry nové zálkony toho 
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dr uhu. VY\Tcholením jich byl zákon ze 20. března 1908 o vyvlast
nění polského pozemlkového majetku za účelem germanisace. K'0-
10nisační politilka pruská, ačkoli pohltila ohromné miliony peněz, 
úplně zklamala. Dnes připadlo území násilně Němci kolonisuvané 

,k obnovené říši polské. 
Starých kolonisačnich zákonů pruskrých užito bylo po světová 

vál>Ce pro pozemkovou reformu v německé republice. Ale již za 
války vydáno bylo několik předpisú týkajících se poměrů k půdě. 
Sem patH mlkon ze 3. července 1916, podle něhož mohl být inva
lidům dan za účelem nabytí kolonisačního pozemku určitý kapitál 
jako část odbytného za jejich zaopatřovací požitky. Kapitál ten 
činil podle stáří kolonistů 400CJ.-9000 marek. Stejný účel měl 7.á
kori ze 26. července 1918 o odbytném pTO důstojn~ky. Z posled
ního roku vá1,ky pochází dále vyhláška německé vlády ,(z 15. břez
na 1918) proti volnému obchodu pozemky. Měl-li být prodán po
zemek ve výměře přes 5 ha, vyžadovalo se k tomu státního šchvá
len-í ; -které mohlo být odepřeno, kdyby prodejem bylo ohroženo ve
řejné z.á?obování, zejména nebyl-li kupcem zemědělec, šlo-li o ro.z
drobení půdy neb o zrušení zemědělského podmku. Dne 23. pro
since 1918 vyšlo pail( nařízení pruské vlády o zákonném předkup
ním právu k selským usedlostem a lesním hospodářstvím. Státu by
lo přiznáno předkupní právo k uvedenému majetku, pŤesahoval-h 
20 ha. Usedlosti ty mohl stát převáděti na tak zv. obecně pro
spěšné osídlova'cí společnosti. Dne 29. ledna 1919 následovalo na
řízení řišské vlády německé o opatření zemědělRké púdy pro osí
dlení. Nařízení toto nahraženo bylo říšským záJkonem osídlovacím 
z 11. srpna 1919, jehož účelem je především usaditi na domácí 
půdě vojáJky vracející se z vá1ky i jiné příslušníky německé zdržu- ' 
jicí se bud' v územích ztracených válkou nebo v někdejších kolo
niích německých nebo v cizině vůbec. Vedle t.oho. má se 'zákonem 
tímto napomáhati zakládání menších zemědělskýlch podniíkll. Stát 
zasáhl tu do majetkových pomerů držby pozemkové způsobem vel
mi zdrženlivým. 

Osidlovací zákon ' německý ne'znamená tedy reformJ pozem
kovou taJk radikální, jruko byla provedena na př. v ČeskoslovenSku. · 
Nemá zejména za účel rozdrobení velkostatků. Chce pouze získati 
nutnou půdu k založení novÝ'ch selských a zemědělských usedlostí 
i k rozšíření statků dosavadních, tak aby vzn:ťkla hospodářství 
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sobp-stačná. K účelům kolonisačním určena je především půda 

státních velkostatků. a neplodné plochy, pa.k půda získaná pi;ed
kupním právem ke všem dobrovolně zcizovaným statikům ve vý
měře nad 25 ha a konečně třetina velkostatkářské půdy v těch 

krajích, v nichž více než 10% celkové zemědělské plochy připadá 
velkostat'kům nad 100 ha. Reformu agrární neprovádějí státní or
gán y, nýbrž výkon je ponechán obecně prospěšným osídlovacím 
společnostem, jež jsou ryze soukromé. K výkonu předkupního 

práva má osídlovací spo ; ečnost lhůtu tří neděl ode dne, kdy se od 
jedné ze smluvních stran dověděla o uzavření trhové smlouvy; při 

objekt.ech nad 200 ha prodlužuje se tato lhůta na šest nedě1. Půdy 
nabyté předkupnÍJn právem musí osídlovací společnost použíti ke 
kolonisaci do deseti let od jejího získání. 

Říšský zákon osíd.lovací z 11. sl'1)na 1919 je zákonem rámco
v.ým a zásady jeho byly vládami jednotlivých států německých roz
vedeny růzIlými předpisy speciálními. Poněvadž agrární reforma 
německá radikáln'ějším živlům nevyhovovala, mělo- púsobením nově 
zalozeného Ríšského osícllovaciho spolku ve dnech 15. dubna až 
1. kyětna 1923 provedeno být y Nemecku hlasování lidu o tom. 
má-li Ikaždý velkostatkář držící více než 100-400 jiter půdy, 

ode\-zdati státu bez náhl'ady jednu třetinu púdy, převyšující tuto 
výmeru. S plebiscitu sice sešlo, avšak osídlovad zákon z 11. srpn~ 
1919 byl opraven' novým zákonem ze 7. července 1923, kterým se 
zlepšuje vyvlastňovací prakse.3

) 

Mnoheln pronikavější pozemkoyá reforma než v Německu 

provádí se v Tep ubl i cep o ] s k e. Rozdělení púdy je tam vel
mi pestré. Vysvětluje se to různou historií jednotlivých záhonl, 
z nichž povstala obnovená říše polská. Velké rozdíly vyskytují se 
však nejen v částech vlastního polského území, nýbrž zejména mezi 
územím někdejšího království a provinciemi hývalého velkéh0 Ikní
žetství li.tevsko-ruského. Republil{a polská zabrala to:ik ruského 
ú zemí, že 'kolonjsační dílo , jez tam hodlá podniknouti, spojeno bude 
s největšími obtížemi. 

Pozemková politi'ka brala se ró.znými cestami ve všech třech 
někdejších záborech. O ikolonisačních zákonech pruský·ch jsem se 

3) Srov. články:, K. Veitha P o zemk o vá reforma v n ě

m e c k é říš i (časopis Pozemková reforma 1., čí s . 6., str. 7 a 8) il Ii' r. 
Trž i c k é h o o téže reformě (uved. časopis IV., čís 2-3, 4--5, 8-9). 
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Již zmínil. V Haliči nepodnikal sice rakouský stát v oboru vniU'ní 
kolonisace před světovou válkou žádné vlastní rukce, ale r. 1 n05 
chopila se aspoň země zaikládání t. ZY. statků rentoVlÝch, jež tam 
byly zřiwvány podle vzoru prusk1r~h zákonů o statcích. rentových 
ze dne 27. června 1890 a 7. července 1891. Jakési změny v roz- . 
dělení pozemkového majetku způsobila dále v Haliči soukromá par
relace, prováděná intensivněji od r. 1889 a zvláště od r. 1902, více 
v západní Dež ve východní části země. V období 1902- 1912 roz
parcelováno by:o 242.96"i ha, roéně tedy 24.296 ha. Parcelace taťo 
byla úplně nahodilá a nesoustavná, a neměla proto reformního 
významu. Za jakousi kolonisaci vnitřní mohlo se pO'kládati zřizo
vání rentov;ých statků, kde se zakládaly nové selské usedlosti. Ku
pec rentového statku složil jen ,část trhové ceny a zbytek zůstal 
dlužen ve fl)rmě rentové zápůjčky váznoucí na statku. Tuto zá
půjóku neměl práva splatiti až do přesně ustanovené . lhůty, před 
jejímž uplynutím byl obmezen v právu vlastnickém. Za:kládání 
rentovýtch statků nesetkalo se vsak v Haliči s valným úspěchem 
pro nedostatek fondů. Do konce r. 1912 utvořeno bylo 707 l'ento
vých statků. o celkové výměře 13.889 rakouský;ch jit~r. 

J 8Ště více než v Haličí parcelovalo se v ruském Pol"ku a gu
bernHoeh, jež náležely k nekdejšímu velkému knížet.ství 1 itevsko
l'uskému. Parcelační činnost rozvíjela zejména agrární bFtnka 
ruská, založená r. 1882, jež rozšířila r. 1890 svou působnost i na . 
kongresovku. Za celou dobu své působnosti v ruském Pol~kn od 
r. 1890 do r. 1914 vydala 132.280 rolníkům půjčky na zakoupení 
66G.942 ha půdy. 

SotHt bylo Polsko po světové válce obnoveno, počaly se inte-
resované kruhy zabývati otálzkou pozemkové reformy. U Poláků 
má problém tento neobyčejný význam nejen národohospodářský, 
nýbrž při různém etnickém složení státního občanstva i ná.rodnost
ní. Na východních » kresích« tvoří polský živel naproti ruskému 
menšinu tak mizivou, že vlády polské, budou-li si chtít v těchto 
okrajinách zjednati větší moc, budou nuceny vedle jiný-ch pr0střed
ků sáhnouti i ;kekolonisaci, kterou by se tam šířilo polské oby-

vatelstvo. 
Spravedlivé rozdělení pů.dy jest však i pro sanIé Poláky po-

žadavkem silně naléhavým. Také P()l~ko náleží ke státllm, v nichž 
na jedné straně je nadnlÍru zastoupen zemedě1ský' proletariát 
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kdežto na straně druhé malý poměrně počet rodin drží obruvská 
latifundia. Bylo tomu tak i ve starém Polsku a zejména na Litvě, 
kde tamní magnáti se počítali k nejbohatším aristokratlllD celé 
Evropy. Rozsáhlá velkustatkářská půda dodá Pol.:3ku dostatečn"ý 

kontingent pozemků nutných k nezbytnému zaopatření selskýci: 
be2Jzemků a malorolniků. Jest arci nerovnoměrně zastoupena v jed
notlivý-chMstech říše. N ejmén"ě velkostatků ze všech polských zemí 
má západní Halič. Jednotlivé okresy západoha1ičské měly v r. 1922 
velkostatJká:řské půd y méně než 25% ,celkového místního území. 
Mnohem větší velkostatky jsou y Haliči východní. Zabírají tam 
bezmála 38% veškeré půdy. V kongresoVlce jsou co do velkostatků 
veliké rozdíly. Větší prostory zaujímá velkostatkářská půda v části 
západní, s výjimkou jen několika vnitrozemnich okresů. N ejvice 

"-
velkostatků je soustředěno na severu po obou březích Visly. Ve vý-
chodní části kongresov,ky "zabírá půda velkostatků leekde jen asi 
tolirk procent celkového území jako v západní Haliči. Průměrem 
činila půda velkosta'tkářská v hývalém ruském Polsku v r. 1909 
42'4% úhrnné plochy. N ejvic8 jsou velkostatky zastoupeny v bý
valém robOTU pruském. Zabírají/: tam většinou téměř polovici, ně
kde i více než polovici veškeré pluchy. Ještě více půdy pro kolo
ni8aJci dodají výtchodní .ruské » kresy «, kde jest nadbytek půdy ne
vzdělávané . 

• Taiko jiné státy s velkými latifundiemi trpí i Polsko značným 
počtem hospodářst.ví trpasličích. Celá Halič a jižní !Sást kongresov
ky jest územím velmi malých hospodářství, nepřesahujících vět

šinou 5 ha půdy. Střední a severní kongresovka vyznačuje se vel
kým počtem středních vesnický"ch hospodářství od [) do 20 ha.Se
verní části Polska jsou na tom co do rozdělení půdy nejlépe. Vedle 
rozsáhlých velkostatků je tam mnoho velkých selských usedlostí od 
20 do 100 ha. 

n potřebě agrární reformy vyslovil se polský sněm zásadně 
již dne 10. července 1919. TehdejšÍ usnesení nemělo sice povahy 
zákona a neby:o také uveřejněno v Dzienn:ÍJku ustaw, ale vytknulo 
aspoň zásady, na nichž byla založena pozemková reforma. Tak 
hned v prvém odstavci tohoto usnesení bylo ustanoveno, že agrární 
zřízení polské republiky musí se opříti předevširn o sHná, zdravá 
hospodářství, schopná intensivní produkcB hospodářské a zaklá
dající se na soukromém vlastnictví různého typu i různé velikosti. 
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o akci reformní vysloveno, že se má vztahovati na tvoření nových 
usedlostí pomocí kolonisace, na zvětšování dosavadních nedosta
čujících podniků pro zahranickou produkci a na tvoření kolonií 
í zahrad dělnických, úřednick"§ ch atd. na blízku velkých měst ~ 
průmyslovjch středisek. VlastnÍ1ky vzdělávané půdy měli býti pře
devším rolníci provozující hospodářství osobně. V usnesení u ve
deném učinena byla také zmínka o rozsahu nově tvořenýeh sel
ských usedlostí. Výměra jejich byla stanovena na 14 ·ha. Sedláik, 
který si chtěl statek svůj zvětšiti, mohl s dosavadnÍ1ni svými po
zem.ky nabýti nejvýše 23 ha půdy. ' 

Do ústav y polské ze dne 1 7. března 1921, a s~ce do V . oddílu 
o všeobecných povinnostech a práveeh občallskýeh vloženo bylo • 
jaJko druhý odstavec čl. 99. '(o vlastnictví) toto ustanovení: »Půda 
jaiko jeden z nejdůležitějších činitelil národního a státního života 
nemůže být předmětem neobmezeného obratu. Zákony určí nále
žející státu právo nuceného výkupu půdy, ja:kož i úpravy převodu 
půdy za šetření zásady, že agrární zHzení republiky pobké lná se 
opirati o rolnická hospodářství, způsobilá k normální produktiv
nosti a tvořící osobní vlastnictví «. 

Vlastní zákon o agrární reformě Lyl vydán.v Polsku dne ,15. 
července 1920. Nev,ztahoval se původně na v1'chodní, ruskou část 
státu. Na toto východní území byla působnosť jeho rozšiřena roz
hodnutím ministerské rady ze dne 15. ·září 1921, ač ve skutečnosti 
ík tomu nedošlo - pro rozpory se speciálními zákony, vydaný'mi 
pro tato vý,chodní vojevodství polská. Záikon z 15./7. 1920 řeší po
zem'kovou reformu jen částečně, a vytýká se mu řada nedostatků. 
Půda nutná k provedení reformy má býti získám a především ze ze
mědělské plochy státních statiků, dále z velkostatků, náležejících čle
nům bývalých panovnických dynastií, ze statků ruské agrární ban
ky i pruské kolonisační ~omise a konečně s jistými v:ýhradami 
ze statků veřejn)ch a církevních. Mimo to podléhají nuc811ému vý
kupu se strany Hlavního pozemkového úřadu, resp. ministerstva 
agrárních reforem tyto statky soukromé: 1. used]ost.i zemědělsiké: 

spravované neodborně ke škodě pro celkovou produkci, 2. statky 
parcelované samovolně beze svolení státních orgárlů nebo mimo 
instituce úředně k tomu zplnomocněné, 3. statky nabyté za svě
tové války po 1. srpnu 191,} až do dne 14. září 1919 osobami, 
jimž zemědělství nebylo neho se nesta]u odborným zaměstnáním: 
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4~ . statky, které v posledních pěti letech dvakráte změnily svého 
dastníka, vyjímajíc případ, kdy vlastník se změnil následkem dě

dictví, 5. rolnické statky nabyté za války z lichvářských zisků, 

6. taková hospodářství, jichž vlastníci prodali od doby působení 
bývalé pruské kolonisační komise půdu bývalým cizím vládám 
k parcelaci, '7. zemědě~ S'ké usedlosti, nalézající se ve sféře bytovrých 
zájmů městských, jsouce položeny v okruhu nebo nejbližším sou
sedství větších měst a průmyslovýeh středisek. Kromě toho týká 
se nucený výkup ploch přesahujicích 180 ha, u statků ležících 
v obvodech průmyslových a městských pak již ploch nad 60 ha. 
a Jwnečně u statků nalézajících se v nBkterfch částech bývalého 
záboru pruského i vÝ'chodních oblastí republiky polské pluch nad 
400 ha cellkové výměry. Zvláštní výhoda je poskytnuta usedlostem 
hospodářským, jež jsou věnovány produ~kci semenár'ské, chovu do
bytka nebo pěstování ryb, pokud v okamžiku, kdy zákon. vešel . 
v platnost, byly již v chodu, dále hospodářstvÍn1 vysoce průmyslo
vým. Na hospodářství tato nevztahují se předpisy o maximálním 
rozsahu vlastnictví, a mohou tudíž statky twkové hýt zachovány 
v celku neb aspoň v jisté větší výměře. 

K 'prováděni agrárni reformy zřízeny byly v Polsku pozem
kové úřady, jež byly pů.vodně podřízeny ministerstvu zemědělství, 
avšak již r. 1919 byly z jeho kompetence vyúaty a učiněny závis~ 
lými na Hlavním pozemkovém úřadě, majícím postavení zvlášt
ního ministerstva. R. t 923 hyl úřad ten přeměněn na min i s t e r 
s t v o a g r á r nic h r e for e m. Obvody pozemkových úřadů 
neshodují se s vojvodstvínů a nejsou ani tyto úřady na vojvodech 
závislé. V každém obvodě je k r a j s ,k 17 p o zem k o v Ý úřad 
s před~edou v čele. O nuceném výkupu soukromých usedlostí roz-

. hoduje a výkupní cenu určuje k r a j s k á p o zem k o v á k 0 -

m i s e, jež se nalézá při 'krajském pozemkovém úřadě. Při miní
ste l'stvu agrárních reforem je Hla v n í p o zem k o v á k CJ

m i s e, která jest instancí odvolací. Krajské po.zemkové úřady mají 
v okresích své úředníky, zvané p o zem k o v Ý m i k o m i s a ř i. 
ILmceláře těchto komisařů slují o k r es ním i p o zem k 0 v ý
rn j ú řad y. Vykupovaný statek odhadován jest speciální ,komisí. 
Výkupní cena má tvořiti polovinu pn\měrné tržní eeny na místě. 
Podle zá~ona ze 16. července 1920 neplatí se výkupní ,cena hotově, 

ani se dluhy hned nesplácejí; inŤ.presenti ohdrží jen zatímní stvrze-
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ní hlavního poz. úřadu (ministerstva agrárních reforem) na pří
slušnou sumu, jež se zúročí 4% rocně. 

Plán kolonisace je v rukou krajskjch púzemkových úřadů. 

Htavní části půdy určené ke kolonisaci má být užito ke zřiwvání 
nov'ých samostatných stř'edních usedlostí,' po případě ke zvětšení 
uSf';dlostí menších. Statky td,kové nemají převyšovati zpravidla 
15 ha půdy. Zákon ovšem púpouští, aby 20% parcelovaných po
zemků bylo r0zděleno na hospodářství o rozrněrech poněkud vět
ší.ch, totiž do 23 ha půdy, v okresích yý,chodních a západnich do
konce do 45 ha. Kromě toho mohou b~{t za'kládána t. zv, hospodář

stvi »vwrná«, o jichž velikosti zá;kon nie nepraví. Hospodářství 
ta mají být dána do dlouholetého pachtu jednotlivcum nebo druž
stvům, poskytujícím náruku řádného hospodaření. Statiky takové 
ma.jí zůstati pod dozorem minísterstva wmědělství. 

Přednost při nabývání půdy mají míti invalidé polské armády 
i \ojáci polští, zejména ti, kdo sloužili de',ší dobu nebo vstoupili do 
polského vojska ja'ko dohrovolníd. Na druhém místě stojí země

dělští dělníci, zbavení práJce par'celací, a vlastníci trpasličích ho
spodářství ' sousedídch přímo s parcelovaIl;ým statkem. N a třetím 

mí~tě jsou vlastnici nepatrných ho~podářst.vi a z nich především 
absolventi hospodářských škol. 

Zákon z· 15. července 1!:J20 nijak se neof- vědčil. Setkalť se 
s 11hromným odporem velkostatkářů, jimž se dává ja'ko výkupné 
ree:a nepatruá část vlastní ceny odnímané jim pů.dy. Bez odporu 
setkala se rOl1ze parcelace zemědělských podnikú státních .. 

Vedle kolonisace prováděné státem připuštěna byla v ' Polsku 
soukromá parcelace půdy, arci pod přísnou kontrolou pozemko
vých úřadů. Vydána byla o ní ř'ada nařízení a oběžníků. 

Poněvadž zákon z 15. července 1920 lieV)! hovoval, vypra~ová

ny byly návl'hy nov"'fch zákonů o agrární- reformě. Jeden: z nich 
- »0 parcelaci a kolonísaci« - vypracovaný Severinem Ludkie
wiczem, předsedou Hlavního pozem1kovébo úřadu, byl vládou Wi-

. tosovou sil ně zmenen, S podstatou změn možno se seznámiti ze 
článku prof. Zdislava Ludkiewicze, ministra pozemkoyé reformy; 
uveřejněného v časopisu »Pozemková reforma« (roč. V., čis . 2. 
z února 1924).4) 

4) Tamtéž (č ís. 1. a 2 . z r. I92"-l) po jednává se vtlbec o S Ui VU p o
zemkové reformy v Polsku. HOl"'eJší data čerpali jsme právě z uved e-
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J. Soubory zákon-l~ o pOZ. 'rejormě 1) R'U'u/'unsku, (}eskosloven~ku 
a království SHS. 

NejaJduálnějším stalo se po světove válce rozřešení agrárního 
problému v R II ni u n s k u, zejména ve starém království C vechíul 
regat), totiž v t. zv. Olteníí, Valašsku CMuntenía), Moldavsku a 
Dobrudži. N áleželoť jednak Rumunsko k nejagrárnějším státům 

v Evropě, jednak byl tarn majetek Ilozemk,wý rozdělen krajně ne
spravedlivě. Selský Hd tvořil tam v~ce než čtyři pětiny obyvatelstva 
(82%) a při tom nalézal se ve stavu sv l'chovaně bldném, hmotně 
i duševně. N emaje dostatek pozem,ků a j3a tudíž nucen živiti se 

' hlavně podělkoyánÍln ua velkostatcích nebe podílniekým pachtem 
velkostat.kářské půdy, byl rumunský vesničan lichvářsky vykoři
sťován od .zámožného bojara, v jehož rukou se nalézaly veliké pro
story zemědělské půdy. OtiuZJka spravedlivého rozdělení půdy na
lézala se v Rumunsku na dennínl pořádku po více než 50 posled
ních let. Teprve r. 1864 nabyli rumunští sedláci osobní svObOlly. 
Tehdy teprve zrušena byla robota a sedlúJlulID dostalo so půdy dříve 
jimi obdělávané, a sice podle počtu dobytka, takže ve Valašsku při
padJo na sedláka, lderý měl 4 voly a 1 krávu, ;) ha 51 a, v Mol
davsku pak 7 ha 28 a půdy. Taikoyých sedláJků bylo všruk velmi 
málo a většina venkovského obyvatelstva dostala jen ZJcela málo 
půdy. V celku 1G7.840 ~edlákům bylo dáno 1,7Gt3.257 ha půdy, 
celkem asi třetina .zemědělské půdy .. ' 

Za tohoto stavu nebylo lze se diviti, že za několik málo let půda 
sedlrukům nestačila a že se domáhali většího přidělu pozemikú. Jen 
zcela malá náprava zjednána byla r. 1876. Tu při J'ozdileni 3tátnÍ 
Plldy maximum přidělené výměry činilo 5·-6 ha. Ponévadž však 
zákony nebránily rozděleni i těchto malých ploch ještě dále mezi 
dědice, byl mezi selským lidem rumunským zjevem zcela obyčej

ným typ trpasličích hospodářství. A při tom nemohl drobn} ze
mědělE"c půdu svou zvětšiti, poněvadž zákonem z r. 1879 bylo 
stanoveno, že koupí smí nabýti půdy jen ten, kdo v r. 1864 nebyl 
robotníkem a nenabyl půdy přidělením, do kteréžto kategorip. nále
žela ovšem většina obyvatelstva. Ostatně ani r. 1876 nemohla vět

šína sedláků nabýti od státu půdy, poněvadž se od nich žádalo za-

ného článku Ludkiewiczova, n<'ldepsaného ) Vnitřní kolonisace a parce
lace v Polsku <t . 
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placení kupní ceny v hotových. Situa;ce pro sedláky nepříznivé 
využili veLkostatkáři jednak tím, že za propachtování pozemků 
žádali nepriměřenou náhradu, jednak tím , že najímali sedláky 
k práJci na s vých statcích za směšně níZlkou mzd.u. Propachtováni 
půdy dálo se vetšinou ve formě t. zv. podílnického nájmu plodino
vého, známého ve mnohých zemích Evropy pod názvem poloviaář
ství (franc. métayage, něm. Halbpacht, Halbbau, u Slovanů bal
kánských napolica, ispolica, rus. 1l0.7IOBH[lQeC.TBo), kde vzdělavatel 
cizí půdy odevzdává vlastníkovi místo peněžného pachtu jistou 
část výtěžku, velmi často polovinu, něikde dokorlce celé dvě třetiny. 

Velká bída a nelidské vykořisťování sedláků vedly k se]sk1~m 
bouřím v letech 1888, 1889, 1894, 1900. Teprve všeobecná revoluoe 
sedláků v r. 1907, při níž vojs-ko bylo nuceno bombardovati ves
nice, vedla k odblasoyállí agrárních zá,koml zlepšujíóch aspoň 
částečně postavení sedláků. Přes to však zůstaly ještě mnohé otáz
ky nerozřešeny, takže l'. 1913 ozývaly se opět hlasy, domáhající 
se vyvlastnění půdy.5) 

V samém roce vypuknuti světové váHey došlo tedy v Rumun
sku Ik novému řešení agrární otáZlky. Značná 'část púdy měla hýt 
vyvlastněna ve prospěch sedláJků. Skoncování reformy bylo však 
zmař.Hno yá1.kou. Nicméně r. 1917 poměry si vynutily, že otá;Z1kou 
znova hyio hnuto. Když armáda rumunská couvla do :Mo~davS'ka, 

bylo rozhodnuto přistou.piti k uzákonění expropriace půdy. V led
nu r . 1017 král Ferdinand oZliamoval svým manifestmD vojákům, 
že sliby z r. 1914 budou dodrženy. Bylo především třeba, aby byl 
změněn 19. článek rumunské ústavy o nedotknutelnosti soukromé
ho vlastni-ctVí, ,který byl překážkou vyvlastnění půdy a tím i po-

li ) Podle rumun ských statistik n áleželo z celkové orné půdy velko
stakářům 48.69%, drobným sedlákúm se statky dOlO ha pak jen 40'24% 
a zem ědělcům prostředn ím se statky od lO ha do lOO ha zbývajících 
II,07 0/c . Z úhrnného počtu 'vlastníkú připad a lo na velkostatkáře 0.64%, 
na drobn.é sedláky 95'40% a na prostřední statkáře 3'96%. A při tom 
sluší j e ště uvážiti, že ve dle toho nalézaly se v rukou velkostatkáHt 
ještě lesy, vinice, rybníky a púda n evzdělaná, a na druhé straně zase, 
že značné procento obyvatelstva vesnického nemělo vůbec ani kouse1s., 
půdy. - Úřední statistika z roku 1905 se jen nepatrně od těchto dat 
uchyluje. Srov. úřední publikaci, min. zemědělství, průmyslu, obchodu 
a domén vydanou roku 1907 v Bukurešti pod názvem Rum a n i e 11, 

1866-1906, str. 288 a. násl. 
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zem1kové reformy. To se stalo zákonem z 20. č.ervence 1917. Ce
stou nařizovací vydal pak král v prosind 1'. 1918 df-kret zv. decre
tul- lege (dekret majicí V1 marn zálkona) . Č. 3697 ' (uveřejněný 

v úrednim věstníku, Monitorul Oficial, Č. 215 ze dne 16. prosince 
1918), který se stal zwkladem pozemkové reformy v Rumunsku, 
poněvadž byl pojat do pozdějšího zákona ze 14. červenee 1921 prv 
»s tar é krá lov s t V i«, podle něhož byly upraveny - ovšem 
s jistými změnamí - jiné zákony o agráTní reformě; vydaoé pro 
nová území připojená 'k Rumunsku. 

Pozemkovou reformou zRvl:'denou v púvodním (starém) Ru~ 
munsku získává se na 2,000.000 ha ve prospěch selského obyvatel
stva. Menší majetek pozemkový až do 100 ha bude zau;iimati nyní 
7,367.809 ha; naproti tomu phpadne na velkostatky (nad 100 ha) 
pouze 577;191 ha. Vyjádříme-li tento poměr v procentech, vidíme, 
že v l"llkou velkostatkáHt, kteří měli dříve /tB'69'?1o půdy. hude nyní 
pouze 8%. 

Agrární zákon vydaný pro ~taré Rumunsko provázen je vy
kladem o motívech jeho. Podle tohoto exposé znamená nej větší so
ciální reformu, jaká se udála v dějinách. Vyn:iJkáť nad podobnou 
reformu, jež byla provedena ve Francii, kde po veliké rcyoluci po
držely velkostatky ještě 300/0 svého rozsahu. I v jiných státeeh za
ujímá velkostatkářská půda mnohem větší plochu, než tomu bude 
napříště v Rumunsku. V Dánsku na př. statky překročující 120 ha 
plochy, činí 18% veškeré vzdělané půdy, což je plncha poměrně 
téměř 2V2krát tak rozsáhlá jako v Rmnunsku. Ve :Francii statky, 
které převyšují 200 ha, tvoři 10170 výměry půdy určené pro země
dělství, kdežto v Rumunsku tato plocha .nepřestoupí 6%. 

V B e s a r a b i i ještě před jejím připojením k Rumunsku 
došlo ·k agrární reformě, a to cestou revoluční. Po připojení bylo 
nutno j.en tento revoluční proces korigovati a pa k sankcionovati. 
Již v březnu r. 1917, dokud byla Besarabie ještě ~oučástí Rus'ka, 
byly zemědělské pozemky, tvořící součást velkých a středních stat
ků, nařízenínl ruské vlády, vztahujicím se na celou Rus, dány 
k disposicí pozemkových výborů, aby byly rozděleny mezi vzděla
vatele půdy. Také v Besarabii byl zHzen takový výbor. Skládal se 
z,e členů jmenovaných »zemskou radou« (Síatul tarii) a pustil se 
hned do předběžných prací k sepsání osnovy zákona o. por..errukové 
reformě. Hlavní zásady této reformy~ sepsané zmíněn-ýJn v.ýborem 
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a schválené zemskou radou, byly tyto: 1. zrušení příliš rozsáhlých 
velkostatků za spravedlivou náhradu, 2. zachování velkostatků 

střední velikosti, 3. zvětsení malých selských statků. 
Návrh refurmy, schválené zemskou radou doe 27. lit;topadu 

1918, byl vyhlášen zákonným dekretem (decretul-legeJ č. 379,1 ze 
22. prosince 1918. S nepatrnými změnami byl tento dekret přijat 
zákonodál'ným sborem a publikován 11. března, 1920 jako zákon. 

Mnohem méně bylo příčiny zakročiti radikálně z důvodů ho
spodářských a sociálnich pr,)ti vel,kostatkllm v Sed m i hra d
s k u. Již před více než půlstoletÍTn provedly Uhry v této zemi dosti 
radikální pozemkovou reformu a od té doby zaváděly st.ále opravy. 
N a rozdíl od starého Rumunska nebylu v Sedmihradsku z ve}ko
statků těženo tím způsobem, že by půda jejich bývé1la dávána do 
pachtu sedlákům, ~ýbrž vlastníci spravovali si své SLlt.ky ve vlastní 
režii. Pozemiková reforma nebyla proto v Sédmihradsku taik nalé
ha vou jako ve starém krá~ ovstvL Pravda jest oVišem, že tr))asličí hu
spodářství selské jako rozšířený zjev voialo rovněž po nové úpravě 
poměrů k pľidě. Byla tudíž i v Sedmihradsku podniknUta rumun
skou vládou dalekusáhlá reforma, avšak ne jen z u'úvodů hospodář

ských a sociálních, nýbrž do značné míry i z důvodú politi~kých, 

poll. ud se týče nál'odnostních, aby posice Tmnunského sedláka byla 
posi19na proti maďarskému velkostatkáři. Proto naráží pozem.ková 
reforma v Sedmihradsku na veliké obtíže. Zvláštností r9formy 
v této zemi jest mimo tu okolnost, že na rozdíl od ostatních zemí 
rumunských zasa4uje reforma v Sednlihradsku i do jiných oborů 
než do zemědělství. Sledujeť i snahy o rozvoj průmyslu a týká se 
dokonce i bytové otázky. 

Pozemková reforma :řešena byla jedním zákonem pro všechny 
provincie, jež od starých Uher připadly k Rumunsku. Jest to vedle 
Sedn1ihrad ještě Banát, Krišana (území při řece KOTOši) a Mar
maroš (Maramure~). Zákon o agrární reformě byl pro tyto územ
ky ~ankcion0valJ král. dekref,offi čís. 3610 ze 23. července 1921 
a uveřejněn v Monitoru úředním Č. 93 ze 30. července 1921. Změny 
jisté byly zavedeny novelou vyhlášenou král. dekretem čís. 2867 
ze 2,. června 1922 a ueveřejněnou v Monitoru úředním Č. 63 ze 
23. června 1922. / 

Zvláštní zákon o agrární reformě byl vydán pro B u k o v i
n ll, v níž neppměr mezi velkostatky a statky selskýmj nebyl tak 
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veliký. Připadaloť na menší pozemkový majetek před reformou 
78% veškerp půdy ci na velkostatky tedy jen 22%'. Z drobného sel
ského majetku v rozloze 405.000 ha nalézalo se ve vlastnictví in
dividuálním 365.000 ha, kdežto 40.000 ha zaujímaly obecní past
viny. Velkostatky zabírající celkem 115.000 ha byly dílem vlast
nictvím soukromým (72.000 ha), dílem náležely východní pravo
slavné církvi (43.000 ha). Poněvadž ta;ké v Bukovině následkem 
přílišného drobení selského pozemtkového majetku nastala potřeba 
agrární refúrmy, byl i pro tuto zemi vydán speciální zákon. Po
chází ze 23. července 19'21 a byl uveřejněn v :Monitoru úředním 
Č. 93 ze 30. července 1921 (nákterá jeho ustanovení zmeněna zák. 
ze dne 6. dubna 1924 [Mon. Ofic. ze 20. dubna 1924 čís. 88]). 

J aJk viděti, skládá se rumunská legislace o agrární reformě 
z celé řady speciálních zákonů pro jednotlivé části Hše, pro staré 
jádro země na jedné strane a pro každý nový přírůstek státníhu 
území na újmu Ruska, Uherska a Ra;kouska ~la straně druhé. 
V každém z těchto zákonů řeší se pozemková reforma ve svém 
celku. Není tedy zvláštních zákonů () záboru, pokud se týče vy
vlastnění, ú přídělu, náhradě a j., nýbrž celá příslušná látka týka
jicí se reformy zahrnuta jest v jediném zákoně pro určité území. 
Ke každému zákonu bylo vydáno zv:áštní prováděcí nařízenf čili 
t. zv. regulament. Podrobněji probereme rum. legislaci nÍŽe. 

Také v b e s k o s loven s k u byla pozemková reforma jed
nou z nejpalčivějších' otázek, ,které vYržadpvaly radikálního rozře

šení hned po vzniku státu. Dávno před světovou válkou bylo v ci
zině známo, že historické země české (Čechy, lVlorava a Slezsko) 
jsou pravým školským příkladem tohu, jak nerovnoměrně jest 
v nich rozděleno vlastnictví k půdě. Vedle největších latifundií, za
ujímajkích celé ,kilometry a jsoucích v rukou malého počtu rodin, 
byly tu četné pranepatrné statky nedostačující k výživě sebe menší 
rodiny. A co bylo v česk1-eh zemlch bezzemků, živícich be těž;k~Hl 

prací zemědělskou! V Čechruch téměi~ 81% všech držitelů půdy mělo 
jen 0sminu všech pozernJků. Celé dvě pětiny půdy byly v rukou 
1548 -osob a z nich asi 150 rodin drželo třetinu veškeré plochy 
Čecp-. Dva vlastníci měli dokonce více než 100.000 ha půdy! Ne
zdravé rozdělerií půdy mě : o za následek, že obyvat.elstvo zemí čes
kých -značn~u části se' zabývalo průmyslem a živnostmi, a kdo ani 
tak nebo v jiném povolání nemohl se uživiti, stěhoval se do ciziny. 
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3mkový majetek před reformou 
y tedy jen. 229(,. Z drobného seI
la nalézalo se ve vlastnictví in
),000 ha zaujímaly obecní past
'1 115.000 ha byly dílem vlast
dílem náležely východní pra vo
,dž ta;ké v Bukovině následkem 
kového majetku nastala potřeba 
~mi vydán sp~ciální zákon. Po
uveřejněn v :Monitoru úřednÍln 
i jeho ustanovení změněna zák. 
;e 20. dubna 1924 ř.ís. 88]). 
ká legislace o agrární reformě 
) jednotlivé části Í'Íše, pro staré 
každý nový přírůstek státního 

a Rakouska na straně druhé. 
~ pozemková reforma ve svém 
l () záboru, pokud se týče vy
ýbrž celá příslušná látka týka
mém zákoně pro určité území. 
~v:áštní prováděcí nařízenÍ' čili 
lreme rum. legislaci níže. 
. byla pozemková reforma jed
vyžadpval y radikálního rozře
.řed svě,tOVOIl válkou bylo v ci
{é (Čechy, Morava a Slezsiko) 
tohu, jak nerovnoměrně jost 
Vedle nejvétšich latifundií, za
l v rukou malého počtu rodin, 
iostačující k výživé sebe menší 
. bezzemků, živících bf: těŽ/koll 
81 % všech držitelů půdy mělo 

vě pětiny půdy byly v rukou 
lrželo třetinu veškeré plochy 
ce než 100.000 ha půdy! Ne
dek, že obyvatelstvo zemí čes
nyslem a živnostmi, a kdo ani 
! uživiti, stěhoval se do ciziny. 
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Ještě hůře bylo to,mu u SlováJků, qdJkázaných na zanedbané hor
ské ;krajiny severozápadního Uherska. Několik de.setitisíc vystě

hovalců slovenských opouštělo každého roku svou vlast, aby hle
da.li štěstí v Americe. Statistická data poučují nás o tom, že y ci-
zině žije téměř 11;2 mil. Čechoslováků. . 

Dávno před válkou projevovala se tudíž v zemích ceskych 
,'maha, aby nezdravé rozděleni pozemkového majetku bylo ně~~ 
napraveno. Cestou klidné evoluce nemohlo však k tomu dOJlh. 
U vlastníků velkých statků nejen že se nedostávalo dobré vůle, aby 
ze svých latifundií něco prodali, ale v 'cestě stála i nepřekročitelná 
překážka prá vnL Mnoho verkostatlu'l. náleželo totiž církvi anebo 
bylo vázáno svazkem svěřenským čili fideikomisním .. Statk~ ty 
bvly podle zákona nezcízitelné, dokud existovala rodIna, v JeJIZ 
p~-ospěch hyly zřJzf.ny. Trvání fideikomisů rodinných škodilo ~es
kému obyvatelstvu nejen z dúvodú hospodářských a soci.álnlch, 
nýbrž i politických, pokud se týče národnostních, po~~vadž ,sta~ky 
fideikomisní se nalézaly skoro YE'směs v rukou nepratel~ke nalID 

c1z1í š1echty. Svě,řenství byla v zemích českých Izakládána nejvíce 
ve stol. 17. za invase cizích šlechtick~·,ch rodů, a:;e ive stol. 18. a 
19. V Čechách samotných bylo 51 fideikomÍsů se 165 dee1covými 
velkostatky. Na ~10ravě činil počet j1cll 18 se 60 de~kov:ými vel1ko-

statky. o • 

N ejinak bylo tomu národnostně s vlastníky velkostat~{u n~st:l- . 
zených sva~em svěřensk)'lll. loni pr'evážnou Yětšin~~. nale~eli d~ 
tábora našich národních a politický-ch nepřátel. N yneJs1 maJetkove 
poměry k půdě pncházejí v zemích českých v p~dstatě z ~~~iti~ké 
a hospodářské revoluee, jež byla v 17. stol. zpusobena vlte,zny~ 

panovni:kem pdkořivšim a zničivšim starou sebevě~omo~ a odboJ
nou domáci š:echt.u. Statky české slechty byly Iwnflskovany a roz
dány cizozemcúm, kteří po-zemkový svůj majetek nejen uhájili, 
nýb~ž časem joště zvětšili tak zv. sváděním, t: j. za.bíránírn selské 
púdy (Bauernlegen). O nic lépe nebylo tom~ n~ ~lovensk~, kde, se 
púda časem dostala vetšinou do rukou zamoznych maďarskych 
magnátů. Postavení Slováků stalo s€~ vlastně j,eště horš.Ím než yo
stavení Čechů, poněvadž byli usa.zeni v krajlnálch horsl~ých a muno 
t.o scházel jim' kvetoucí český průmysl. Latifundií bylo na Slov~n
sku a Podkarpatské Rusi ta.ké vice než v zem~ch česk~T?h: ,/l~e 
nl'Ž třetinu půdy (35·6%) půdy mělo 935 (0·18%) vlastmku la.h-
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fundií (nad 1000 kat. jiter), a osmina (12-87%) půdy náh:žela 2524 
(0-3270 ) ostatním velkostatkářům (s výměrou od 200 do 1000 kat. 
jitBr), t.akže bezmála polovina (48-47 0/0 ) půdy byla V rukou 3.4:59 
(cr50%) velkostatkářů. Naproti tomu 539.675 (99'bO<J"o) sedlák-ti 
mělo jen 51-5370 půdy (do 200 kat. jiter). Jádro drobných země

dělců (s "ýměI'oU od 1 do 10 kat. jiter ] drželo '2'1 toho j !~'73% půd·y. 
V rukou 112.804 (.20'81 %) nejmenších zemědělrců (do 1 'kat. jitra) 
nalézalo se jeD málo více než ~ ,~ procenta veškeré pl1dy,6) 

Nové úpravy poměTů k půdě bylo v republice československé 
potřebí, zejména pokud běží o lesy. Kdežto v jiných zemích lesní 
půda se nalézá včtšinou v rukou státu, má republika čE~skosloven

,iká ' ve svénl 'í'lastnichí jen 12'71% všech le811 , a to l1I~jvJ.e8 La SID
yensku a y Podkar patské Rusi, kdežto v zemích hiRtorjokých je 
stáiní lesní majetek 2'Jcela ilepatrný. Pllda lesnj zabirá v naší re
publice 4,660,4ms ha, čili 34·-73% v8š'keré 'kultuTní půdy, jež měří 
13,417.494· ha. Z úhrnné lesní plochy připadá na č~ské zem Y 

. 2.367 .. 131 ha} .7. č,ehož náležejí státu 3-38~~, ohcím a kOl'porac ím 
10-61 %, veřejným fondům 1·34·~'c" církvi 6-54%, svěřen>-;;kfm pa /i

stvím 26-34% a soukromým vlastníkům 51'79%. Slol.'ensko Ulá 
1,658.000 ha lesní púdy. Z toho náleží -Rtátn 12'9€Jň , obcím a kol'
poracÍIn 24'2%, vei;ejným fondům 2-7 9(1 , cí~kvi 4'6~~ , ;:;věř-::,ne.ikým 

statkům 10'8%, súuluomým vlastn:íldhn 4A··S'Ic,. Y Poclkarpat~kf. 
Rusi je 635.367 ha lesní půdy. Z toho připadá na 'stát 46-95%, na 
obce a korporace 2í'95%, na církev 0·5%, na fideikomisy 15-Lt.% 
čl na vlastníky soukromé 16-2%. 

Vezme-li se v úvahu yeškeren )esnJ majetek y řeskosloveil ::ké 

republice, náleží z něho státu 12'717ó ~ obcím a korporadm 16-86%, 
veřejným fondům 1'65%, církvi 5-01 €Jó, svěřenským statkům 19-32% 
a soukromým držitelům 44'450/0. Jak vidno, nalézají se y naší Tc'

publlce hlavní komplexy lesů v rukou vlastníků největších latifun
dií. Čtrnácti z nich náleží 948.353 ha veškeré púdy a-z toho 
751.390 ha púdy lesní. Tři z nich mají kaž~ý více než 100.000 ha 
lesů. 

Z toho, co bylo řečeno, vysvítá, že úkol<?ll1 pozemkové refonuy 
v našem státě muselo býti především spravedlivější rozděleni půdy 

6) Viškovský, pas 'Problem der ,tschechoslowakischen Boden,
reform (v časopise Der Wiederaufbau, Berlin, 1922/23, čís. 39) . Tam 
jsou uvedeny také číslice, týkající se výměry lesů v republice . . 
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zemědělské a zejména vytvoření středních selských usedlostí na 
újlnu velkostatku , jednak zvětšení komplexu státních lesů. Rbformě 
naší připadly však ješte některé úkoly jiné, a sice aspoň pokud 
běží o území bývalých Uher, o Slovensko a Podkarpatskou Rus. 
V obou těchto východních částech republiky udržely se až dodnes 
ještě jisté primitivněj,ší formy hDspodářskélio života. Pozadu stojí 
zejména Podkarpatská Rus, kde se venkovskf lid živí 'vice chovem 
dobytka než orbou, a :kde tedy pozemková reforrna musl upraYiti 
nejen nové rozc1ělení půdy, n~brž i pastevní právo, a kde také dosti 
je rOlišiřen zmíněný již shora podílnic;ký plodinový pacht půdy, 
v historicky~ch zemích českých již dávno zaniklý.7) Odstraniti RL' 

musí také zbytek I)taTé roboty, známý v někdejších UhTá,ch a ChrJ!'
vatsku pod názvem pOll1ěru želiarského. ,ZeliaTi (maď. zsellérek) 
znamenalo v Uhrách totéž, co u nás podruzi. Byli to bezzernci, ' 
kteří užívali cizí zemědělské půdy za jisté práce, tedy vlastně 1'0-

botníci. Na rozdíl od starého selskéhonevolnictví povahy v.eřejno
právní za:kládal se želiarský (anebo, jaj\:. Slováci také říkají" ho
fiersk~r ) poměr na smlouvě. Poněvadž byl všaJ\: stal'érnu selskému 
poddanství velmi podoben ja,k svou dědičnosti, tak robotou, byl 
v Uhrách považo\lán za poměr qua~i urbární (poddanský) a po

žíval ochrany tak zv. urbárnich patenh'1. Dominia nesměla jedno
stranně poměl' t.ento zrušW, nýhrž za. sml u vl'ných potlmínek musela 
jej uznávati, a želiar (hoIier) naproti tomu mohl požadovati, aby 
l žívané 'pozemky b1'ly mu dány do vlastnidvl za výkup práce na 
velkost.atku. Stav tento byl uzákoněn r. 1896 (ull. zák. čl. 25. z I'. 

1896). Podmínkou výkupu bylo, aby želiar dokázal, že rodina jeho
drží panskou púou nepi;etržitě oď doby pied 1. lednem 1848. V ý_. 
kupné bYlO stanoveno ve 20násobné cBn~ toční hodnoty práce. 

ŽeliaI'S'ki~m poměrem udržovala se ::;tředověkli robota až do
dnešní doby. Vykoupiti se z něho hylo pro želiarytémě'ř nemožno, 
p0něvad.ž těžko jim bylo dokazovati nepřetržitost držby po viee než 
půl století. Jen novým zákonem mohla so zjednati naprava. Byl 
t0 zákon ze 6. dubna 1920 č. 247 Sb. z. a n., kterým vysloveno, 
že zajištění půdy drobným pachtýřům na Slovensku vztahuje se
i na poměr želiarský, a to beze zření, vznikl-li před r. 1848 či 

později. 

n Jen výjimkou byla tato coloni a pa r tiaria praktikována kdys~ 
y Čer. h ách pod názvem n á pol e k. 
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Na Slovensku a vůbec ve starý·ch Uhrách udržel se také až 
do dnešní doby zvláštní poměr spoluvlastnictví k půdě ve formě 
tark zv. kuriálních (panských) komposesorátů, jež dlužno rovněž 

při pozemkové reformě odstr.aniti. N a území naší republúky má 
význam zvláště komposesorát oravský, založený r. 1606 uherstkým 
palatinem hr. Jiřím Tburzó pro obě .zákonné linie jeho potomků. 
Zakladatel nařídil, aby panství oravské bylo spravováno vždy ne
dílně. Podle soupisu Po,zemkového_ úřadu má panství to celkem 
66.251 kat. jiter půdy, z čehož jen 1.138 kat. jiter poz~mků, tCLkže 
je vlastně velkostatkem lesním. U nás běží arci jen o půdu ležiCÍ 
na území republiky, á té je 41.023 ha. Počet vlastnický,ch podílů 
činí celkem 100 milionů, a z toho připadá jich na českoslovens'ký 
s tát téměř čhTiÍna celku, na J os. Pá-lffy-ho něco přes pětinu, :na 
majorát Eszterházyho rovněž tolik a zbytek - téměř třetina -
na 62 komposesory, z nichž někteří sídlí na Slovensku, jiní v Ma
([arsku, Rumunsku, Rakousku a Německu. 

V c'ervnu 1'. 1919 uvalilo naše ministerstvo zemědi3:ství na 
panství oravské vnucenou správu. Kromě toho bylo zřízeno pro 
správu zvláštní kuratorium. 8

) 

U nás tedy pozemková reforma n(;.\jen spravedl\věji rozdělí 
púdu, nýbrž zruší i některé zbytky star,šího hospodaření nehodí
cího se již na dnešní poměry. 

N a rozdíl od legislace l'umunské skládá se naše pozemková 
reforma z celé řady; zákonů, upravujicích podrobně pouze jistý 
předmět, a tu arci pro celé ' státní územL Není tedy žádného zá
konného dualismu, jaJk by snad někdo očekával z toho důvodu, že 
stát náš vznikl ze dvou různ1rch částí, historiokých zemí český,ch 
a Slovenska s Podkarpatskou Rusí. 

Sotva byla republika čeSJkoslovenská zřizena, vynal Národní 
výbor československý dne 9. listop. 1918 Č. 32 Sb. z. a n. záJkon 
o obstavEni velkostatků, kterýnl vyhláJšeno za neplatné všeliké zci
z.ení mezi živými jakož i zastavení a reální zatíženi smluvní i exe
kuční statků zapsan\ých do deSlk zemskýeh beze svolení úřadů pro 
zemědělskou správu. Rovněž tak ustanoveno, že zápisy dO' zerlls'kých 
desk o právních jednáních právě zmíněných, jež pocházejí ,ze smluv 

8.) Srov. člán ek Dra E. V. O kom pos esorátu o rav ském , v časopi se: 
Po z(:mková r e fo rma, roč . TV. čí s . 4-5, str. 76 a 77. 
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datovaných před platností tohotu ,zákona, jsou nepřípustny. Totpž 
vysloveno (s rozšířením i na pélJchty mezi živými) zákonem ze dne 
10. prosince 1918 Č. 64 Sb. z. a n. o mimořádných přechodních 
ustanoveních na Slovensku pro tuto východní část republiky. N ť 

kolik dní na to, a sice dne 17. prosince 1918 č. 82 Sb. z. a n. vyšel 
zákon o prozatímně ochraně lesů, mající za účel, aby pro účely 
pozemkové reformy zllstal zachován lesní majetek. 

Po těchto přjpravných pracích zálkcmodárných následove,lc 
vydání nejdúležitějšiho zákona o po,zemkové reformě, který se stal 
zíilldadem celého zá.konodárství pozdějšího. Jest to tak zv. z á.k on 
z á bor o v Ý ze dne 16. dubna 1919 'čo 215 Sb. z. a n., Ikterým 
vysloveno, že ,reškerý v utkoně podrobně určený velik~- majetek 
pozemkový ležkí na území československé repuhiky zabírá se stá
tem k účelllm nuvé upravy pozemkového vlastnictví. Později byly 
k záborovému zákonu vydány dvě novely, a sice prvá dne 11. čer
vence 1919 Č. 387 Sb. z. a n. a druhá dne 11. března 1921 č. 108 
Sb. z. a n. K prov-ádění pozemkové reformy vydán byl dne 11. 
června 1919 Č. 330 Sb. z. a n. zákon o pozemkovem úřadě, když 
byl zatím vylšel dne 27. května 1919 č. 318 Sb. z. a n. zrukon -o za
jištění půdy drobným pachtý'řům, později třikráte novelisovaný, a 
to dvakráte r. 1920 a jednou r. 1921 (viz niže). Dne 30. října, 1919 
Č. 593 Sb. z. a n. vydán pak jiný zákon o ochraně drobných zerně
dělskÝlch pachtýřú. Vláda republiky vydala dne 18. června. 19'19 Č. 

341 Sb. z. a n. nařízení o zabezpečení řádného hospodaření na 
hospodářských a lesních statcích (vnucenou správou nebo jinými 
vhodnými opatřenírrd), jež bylo částečně změněno nařízením -m 
dne 24. řjjna 1919 'č. 570 Sb. z'. a n. 

Když bio ještě vyšlo nařízeni ze dne 9. ledna 1920 č. 60 Sb. 
z. a n. o vyšetření a uvedení v patrnost zabraného majetku pozem
kového, přikročeno bylo v r. 1920 Ik vyd'ámí dalšich důležitých zá
konů, tvořicích doplněk zákona záborového. Ze dne an. ledna 1920 
č. 81 Sb. z. a n. pochází tak zv. z á k o n pří dělo v ý, v němž 

. bylo ustanoveno, kterým osobám, sdružením a korporacím přidělí 
pozemkový úřad půdu státem zabranou, a jruký bude právní po
měr Je přidělené půdě. Zá:konem ze dne 12. února 1920 IČ. 118 Sb. 
Zl. a n. vydána pak ustanovení o následdch porušení povinnosti 
řádného hospodaření na majetku státem zabraném, . avšak dosud 
nepřevzatém, jakož i o povinnostec~ a ochraně osob zaměstnaných 
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na tom majetku. Následoval zákon ze dne 1 L března 1920 Č. 1G1 
Sb. z. a n. o úvěrové POl~loci nabyvatelům půdy čili tak zv. z á,

k o n ú věr o v ,ý. Velmi důležitý jest dále z á ,k on n á hra d o
v Ý ze dne 8. dubna 1920 č. 329 Sb. z. a n. (o převzetí státem 
[Pozem.kovým úřadem] zabraného majetku a o jeho náhradě), 
novelisovaný zákonem ze dne 13. červenr~ 1922 ,č. 220 Sb. z. a ll. 

K těmto hlavním zákonúm byly vydány četné prováděcí a 
doplňovací, pokud se týče změňovací předpisy.9) Posled:lí ze zá
konů dotýkajídch se pozpmkové reform,y v našem státě jest zákon 
o zrušení svěřenst vl ze dne 14. srpna 1924 Č. 179 Sb. z. a n. 

Velmi pestre agrární poměry shledalo při svém vzniku k T á
l ov s tví Srb ú, Ch o r vat ů a S lov i n c Ů. Potřeha l'efof.DlY 
objevila se tu stejně naléhavě jako ve státeeh právě uvedených. 
HE'želof nejen o posLení drobného selského stavu na újmu vellku
~' tatků, nýbrž v nělkterých lÍzemích dokonce o zrušení primit.ivnieh 
pozmnkových poměrů, za nichž zemědělec byl hO;3pocláisky knttě 
vylkořjsťován od formální.ho vlastnika plldy, který "šak vlastní 
:-;"ou prací z púdy netĚ'ži1. 

Otáz:ka pozemkové reformy neexistovala pro nový stát jen 
\- těch dvou jeho částech, které se již před světovou válkou těšily 

!'amostatnému státnímu žiyotu, y :klálovství srbském a na (~erué 
Hoře. Na jednom j rrrullém li zemí vyřidil si národ poměr k půdě 
hned po svém osvoL-ození z lnoci tureeké. N apTotí tomu v ostatních 
částech nového státu bylo třeba reformovati. lVIístní rozdíly co do 
poměrů pozemkovi'ch byly výsledkem odděleného vývoje po'itic1\é
ho. Jednu skupinu zemí tyořily ty souč-ástky sté.tu, které ná~ežl'ly 

rlříve k zemím rakouským a ke kOI'uně uherské, druhou skupinu 
Bosna a Hereegovina Cl jižní Srbsko, pokud se týče Makedonie, 
tedy provincie nedávno jeStě aneb ne příliš dávno tu reClké , a ko
nečně Daln1áJeie jako země, kterou ,kdysi drželi Brnátčané, země 
s pozemkovými řády italskými, blízkými agrárnim TJOm~rúm za
vedeným v sousedních provinciích tUléCkýr,h na BaM<;:áně. 

Na t. 7,v . území »prečanském «, t. j . za Dunajem a Sávou, 
naš.li Srbové tytéž poměry jako v 0statních Uhrách a zc-:iI3Íeh rél
}\cmských. P07.emkový majetek byl díltom v rukoLl velkostat:ká,řů . 

ú) Poze mkový úi-a cl vydal pod rt'(; ;'d,:cí Ira Ed. Vondrušky Sbirku 
zá.kontt a nařízení o pozemkové T'cf{) rn~ě (dosud 3 části, Praha 1920 a!Ž 

192 3). 
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i V neJSlfsnn smyslu s~ova), dílem v rukou selského lidu, osobně 
dávno již osvobozeného. Velký byl arci nepoměr mezi vlastnictvím 
k pl'ldě. Vedle obrovskýeh latifundií nalézaly se v nestejném pro
centu střední malé a Zic.ela drobné statky a ar>Ci i značná část bez-, 
zelrJců ži vicích se zemědelstvím. 

V někdejHích tllreok.~ch provinciích panovaly zcela jiné po
měry k půdě než v ostatních částech nového státu. J'e zajímavo, 
že v B o sně a. Her c ego v i n e ještě po okupaci byly poměry 
ty zachovány. Platily tam ještě staré tureoké zákony. Hyl to pře
rle,~ším zákon o l1eillovHostech z L 1857,. zkráceně, av'šaik nespráv
ně zvaný zákonem ramazanslq'rru. Púda ná;ežela podle něho vět

sinou státu. J O) vlastně sultánovi (emirmri, z čehož název erazi-i.
mirije, vlastnictvi mirijové, t: j. elnirovo); stát arci majetek ten 
odevzdal soukromým osobánl do obmezeného vlastnictvÍ. Největší 

('ást tét.o púcly dost.ala se do rukou potomků Dě.kdej~ích iiřednhln\ 
n vojáJků mu limských. Muslinlští velkostatkáři - begové a agov-é 
- nevzdělávali však půdu svou sami, nýbrž přiděloval~ ji za 
různých podmínek k užívání křesfanským sedl-áJkům a brali od 
nich za to rozličné dávky (hlavně) v p'odinách. Vyvinuly se roz
ličné poměry k půdě. Nejrozšířenější bylo t. ZY. km e t s tví, při 
TIPmž kmet (sedlák) čili po tur. čifčija byl náčelrhk selské rodiny 
1lživající dědičnu cizj púrly za alikvotní část úrody (lutk), po pří
pad.ě za jis té pevné množshi naturálií, pokud se týče za fixní . 
plat (kesim, éesjm) a zcela výjimeč.ně i za jisté výkony '(služhy 
fh]izmet). Jak jsme videli , je tento způsob užívání cizí půdy pr.~k
ti~wván ta.ké v Rumunsku i v jiných zemích. V Bosně ~ H8fce
govině a vúbec na Balkánském poloostrově došel však zákonné 
úpravy -a měl jisté zvláštnosti. Platil o něm t. zv. seferský záJkon 
( na.řízení) ze dne 14. seferu 1276 čili dle našeho letopočt',l ze 12. 
~ří 1859. Kmetské právo vzniklo v tureokých pro-vinciich ObyČ8-
jf'ITl a. \" Bosně a HerrrgIJvině po zavedení pozemkov"frch .knih bylo 

10) Vedle půdy n;iriové exis toval arc i ještě m~detek vakuHl (na
Oá01), d61c púda ',:ús T:1 v ená všeobecném u uzívání ( r'.l etr~ke) a půdva. 
p ustá, nevzdělaná (mevat'l , - Více o tom viz v díl e E 1 chl e r o v e, 
D a-s Justizwc :'en Fosniens unel 'Cler Hercegovina (Vídeň, 1889). Srov. 
l("{ké K. K a cl 1 e c, Agrární právo v Bosně a Hercegovině (Praha, 1903) 
á1 F rd. Se h 111 i cl, Bosnien unci die tl erzcgovina unter der Verwaltung 
Ocste rreich-LTngarns (Lipsko, 1914). 
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do těchto knih zapisováno, aby se stalo 1mždému zřejmým. V zntk ~ 

trvání a zánik jeho nezávisel VŠaJk na knihovním zápisn, který 
nebyl nevyhnutelný. Držitelé kmetských statků čili čiWuků ne~ 

směli vlastníkem (begem, agou) zbaveni b,ýti svého práva k uží
vání čiftluku, ani přestěhováni býti na jiný statek, jestliže na statiku 
řádně hospodařili a vlastnikovi odváděn náležející mu část úrody. 
OVtšem poměr kmetský by-I dosti tjživý, poněvadž hak tvořlval znač
nou část úrody. 

Ještě méně byl pro sedláky příznivý poměr beglucký. I be
glučar (držitel statku zvaného beglukern) měl právo užívati cizí 
půdy po případě dědičn'ě jako kmet (čifč.ija) a platil vlastníkovi 
~mluvené pachtovné rovněž v části úrody, avšak vlastnik směl be
glučara přestěhovati na jiný stateik. V té příčině nepožíval tedy 
beglučar ochrany jako kmet, a právo jeho nebylo také zapisováno 
do pozem:kov)Tch knih. :Mezi begluěary byly take odstíny; nčkteří 
platili pachtovné v penězích. Hlavní bylo arci to, že poměr jejieh 
k pánovi závisel na smlouvě a nikoh na obyčeji. 

Také se v Bosně a Hercegovině vyskytoval podílnioký pacht 
kmetství sice podobn:ý, avšak 'časově obmezl8l1Ý. Trvale zpravidla 
jen ta.kovou dobu, na ,kterou byla mezi vlastnikem púdy a sedlá
kem uzavřena smlouva. Takoví dočasní pachtýři cizí púdy nazý
vali se priorci, pridržni'CÍ, prifatnicj, prisjevači i j. 

Podobné poměry jako v Bosně a Hercegovině p'lnovaly v již-
nún Srbsku (Makedonii). . 

Zvlá4Š,tní pozemkové poměry vyskytují se dále' v Dal II á ci. i. 
I tam ode dávna známa jest colonia partiaria. Ph povaze tamní 
půdy praktikuje se hlavně u vína, a'e i u jiných plodin. Četná usta
novení o ní obsažena jsou zejména ve starých statutech dalmat
ských 'ze 14. a následujících století. Dnes známy jsou tam čtyry 
formy podílnického plodinového pachtu: kolonát, kmetství, zákup 
a livel. Na vývoj j:Lch mělo vliv dílem panství benátské, dílem tu
recké. U kolonátu běží rovněž o podílni1ck)' pacht dlouhodobý jaku 
při bosenském beg~uctvi. Někde je to poměr dědičný, jinde aspoň 
trvajicí až do vyhynutí sadby. Vyskytuje se totiž zpravidla u vína 
a jistých stromů (oliva fiků), ale někde i u obilí. AvŘak i po vy_o 
hynutí sadby se kolonát obnovoval a byl tudíž dědičným. Kmetství 
je poměl' podobný begluekému. Naproti tomu při zákup u (= pach- : 
tu) a livelu hývá trvání pachtu předem smluveno na určitou dobu,. 

nebo v ur 
vidla obnovuje. 
cház,í odtud, 
kdy se me'Zi 

Jak z 
gosla vii velmi 
existoval po 
taJk promy 
sla vii. Refo 

k příprave 

agrarne ref 
le'I~ě, neboť y 

veliké nesn' 

ustanovení .... 
Z dalšich v 
deny tyto: 

stva PľO a 
mil1istra prQ 
dohledu a 
C. 2120 o 

tování v 



Jlec: 

10 lmždému zřejmým. Vznik, 
na knihovním zápisu, který 
ých statků čili čiWuků ne~ 
eni b,ýti svého práva ,k UŽÍ-

jiný statek, jestliže na statiku 
ěJj nále'žejicí mu část úrody. 
poněvadž hak tvoří val zna,č-

l1ivý poměr beglucký. I be
.ent) měl právo užívati cizí 
(čifčija) a platil vlastníkovi 
)dy, avšak vlastní,k směl be
V- té příčině nepožíval tedy 
jeho nebylo také zapisováno 
, byly télJkě odstíny; nčkteří 
ylo arei to, že poměr jejich 
t. obyčeji. 

rysk'ytoval podílnický pacht 
)bme:oellý. Trvalť zpravidla 
i vlas1:nik8ID púdy a sedlá
.í pachtýři ciZÍ púdy nazý
risjevači i j. 

Iercegovině prll10valy v již-

:ují se dále'v D a I ID á c i i. 
artiaria. Pri povaze tamní 
l jiných plodin. Četná usta-
starých statutech dalmat

les známy jsou tam čtyry 
: kolonát, kmetství, zákup 
>anství benátské, dílem tu
?ik}' pacht dlouhodobý jako 
oměr dědičný, jinde aspoIl 
e se totiž zpravidla u vina 
~ i u obilí, AVŘak i po vy_o 
tudíž dědičným. Kmetství 

omu při zákupu (= pach- : 
,mlu veno na určitou dobu 

· t 

Agrární reforma v Ccskos lovensku, Rumunsku a Jugoslavii. 257 

obyčejně ročnÍ. Pachtovné odvádí se buď v alikvotní části ·úrody 
nebo v určitém m110žství plodin. Po roce smlouva se však. zpra
vidla obnovuje. Název livel j0st italský (contratto di hvello.) a po
cháú odtud, že smlouva uzavírá se písemně Oivello, JíbeHus). Ně
kdy se mezi z-ákupem a livelem nečiní žádného rozdílu. 

Ja;k z těchto rozdílú vidno, jsou úkoly agrární reformy v Ju
goslavii velmi těžké. Reforma nemůže zejména trpěti, aby nadá.le 
existoval podílnic.kY plodinový pacht, ať už v té či jiné formě. N e 
taJk promy,šleně jako II nás chopili se pozem,kové reformy v Jugo
slavii. Reformní zákonodárství skLádá se tam dílem z pře d p i s ů 
vše o b e'C n Ý ch, platícich pro celé státní území, dílem z u s t a
H o ven í s pec i á 1 n í ch pro jednotlivé země.ll ) 

K předpisúm prvé kategorie . náležejí předběžná ustanovení 
k přípravě agrární reformy (predhodne odredbe za pripremu 
agrarne reforme) z 25. února 1919, jež byla vydána trocb.u urych
leně, neboť "láda dostala se jimi do situace, která jí brzo způsobila 
veliké nesnáze. By: ť tam ihned prohlášen zrušeným kmetEtlcý po
měr i :kolonát bez podrobnějších předpisú prováděc.ích. V edl~ toho 
vyslovena zásada vyvlastnění vel,kostatkú a slíbeno zřízení státního 
úřadu pro agrární reformu. K částečnému provedení předhě~ných 
ustanovení ... vydáno. pak nařízení min. rady z 10. dubna 1919. 
Z dalších všeobecnýeh předpisú o agrární reformě buďtež uve
deny tyto: ustanovení ze 21. cervence 1919 o zákazu ZicizováJní a 
havazování půdy velikýcb statkú, ustanoveni o zřízení minister
stva pro agrární reformu ze 12. února 1920 č. 2119, nařízení 

miuistra pro agrární reformu z 11. února 1920č. 2202 o státním 
dohledu a státní správě velkostatků, ustanovení lze 12. února 192d 
c. 2120 o provedení částečné expropria,ce půdy velkostatků pro 
veřejné zájmy, Ikolonisaci a vyst.avění dělnických a úředn:úckých 

bYt.ů a zahrad, okružník min. pro agrární reformu ze 17. února 
1920 č. 1629 o propachtováni půdy lesního eráru, předpis min. 
pro agrární reformu ze 29. února 1920 č. 3129 o propachtování 
středních statků, ustanovení ze 3. zá.ří 1920 č. 14.1itO o propach
tování velkost.atkú na čtyři raky, nařízení ministra pro agrárnl 

11) Předpisy vydané v r. 1919 a 1920 vyšly ve sbírce Agrarna re
forma. U redbe, l1éúedbe i raspisi. Izdanje ministaľstva za agľarnu 

reformu kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. (Vydání kl'. zemské ti
skárny v Záhřebě, v listop. 1920.) 
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l'dormu ze 3. září 1920 č. 14.082 vydané ve srozumenl s min. 
zemědělství a s min. l esů a dolů o státním dohledu a státní správě 
\rlkostatků a j. 

Kromě těchto všeobecnýeh předpisú vydána byla speciální 
u,·tauovení pro Chorvatsko, Slavonii, Mezimuří a Baranju, p\'o 
Slovinsko, pro Bosnu a Hercegovinu, pro Bačku a ' Banát, pro 
Dalmá;cii a pro t. zv, nové jižní kraje. Speciálními předpisy jsou 
upraveny také některé předměty, jako otázka kolonisace, otázika 
(l()urovo}ců a agrární sdružování. 

Největší obtížp postavily se v cestu nozemlwvé reformě v Dal
liJácii. Nrt nátlak spojenců, Ttalie a Spojených stáhl ameriokých 
·0]1 jihoslovanský stát nucen zastaviti cirkulář zemské v'ády pro 
Détlmácii ze 6. září 1919 cÍs. VI.-181S/1919 o pouziti předběž
ných ustanovení k přípravě pozemkové r8formy z 2h. -února 1919 
na území Da)mácie, dokud nebude rozhodnuto o státní přísluš
nosti této zen1ě. Stalo se to teprve rapallskou smlouvou ze dne 
12. 1istop. 1920, ayša.k Italie ani potom s ,-yklizenim Dalmácie ne
~ppcha]a. Zemská vláda dalmatská vyda'a zatím nařízení ze dne 
24. Sl'pna 1920, 'kterým musela upustiti od zásady vyslovellé již 
v l:,ředbf'zDých ustanoveních k přípravě pozem.kové reformy, že 
l(:tiž poměr kolonát.ský a kmetský se prohlašuje zrušen)'m, a sní
:I. i :;1 pouze dávky lo]onú o dva »dí~y«, taikžekdo byl povinen k po
l\wine, měl r1atitj CtVl tinu, .kdo ke třetine, lr.lěl platiti pčtinu, místo 
čtvrtiny stanovena šestina atd. Nařízení toto vyvolalo. veliký chaos, 
pr) tlěvadž kolonové s;)oléhajjce na tGkst piedběžn-ý-ch ustanovení, 
npchtěli platiti ani dávky snižené, a politické úřady přestaly dávky 
!~XCkUČllě '\'ymáhati.. Zn'atrk dcstoupil vicho:u na podzim r. ·1922, 
když ministr spravedlnosti s ministl'em vnitra vydal nařízení úřa

dtm, aby se dlužné dávky opět exekučně· vymáhaly, dokud VěD 
lwbude upravena zvláštním zákonem. 

Také v Bosně a Hercegovině zrušení kmetského poměru způ
. obilo vládě veliké nesnáze. 

Vke o celé pozem.kové reformě y Jugoslavii viz níže. 

II. Pozmnková 1'efo1'1na v republice českoslo'lieuBké. 

Jalk již řečeno, základním zákonem,na nějž se navazují 
'oRtatní zákony o pozmnkové reformě, je t. zv. z á k o n z á bor 0-

y ý ze dne 16. dubna HH9 Č. 215 Sb. z. a ll. se dvěma novelami, ze 

, 
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d ne ll. CPl'vence :1919 Č. 387 Sb. z. a 'rl. a ze dne 11. března 1921 
.: . 108 Sb. z. a n. Zákon tento je velmi stručný. Státu dává se v něm 
právo ); zabírati -=- Ik účelům pozemkové reformy - veliký lllh-jetE·k 
pozem,kový ležící v území československé republiky, v tu čítajíc 

\I )lký majetek váza o 'fI« (§ 1). Velkým majetkem pozemkovým jest 
podle § 2. rozU1neti soubory nemovitostí s právy, která jsou spojena 
.' jejich držením, jestližB Vlrměra náležející v]astnioky jediné osobě 
nebo týrrlž spoluv]astnrkům je větší než 150 ha půdy zemědělské 
( rolí, luk, zahrad, vinic, chmelnic) nebo 250 ha půdy vůbec. Man
želé nerozvedení považuji se za osobu jedinou. V zákoně vykládá se 
(v §§ 5. 10 a 11), co to je zábor. Je to právo československé re
publiky přejímati zabraný majetek a přidělovati jej. Není to tuc1 iž 
převzetí majetku samo, nýhrž jen možnost daná státu zákonem, 
aby majetek ,kvalifikovaný v § 2. si přivlastnil a podržel jej pro 
účely všeobecně prospěšné anebo jej přidělil do určité výměry do 
vJastnidvi nebo pachtu osobám v zákc'ně uvedeným, ať osobám indi
\ iduálnjm nebo kolektivnjm (§ 10). Podrobnější předpisy o přídělu 
půdy obsaženy jsou v zálkoně speciálním, t. zv. příděL0vém; rovněž 
tak předpisy o náhradě í'a převzatý majetek v t. zv. zálkoně nállra
dovéln. Jaik co do náhrady, tak co do přídělu půdy stanoví se v z-á
kone záborovém (§§ 10 a 11) jen hlavní zásady; úprava podrobná 
. Jibuje se teprve v záJkonech zvláštních. 

Ze záboru jsou podle § 3. vyloučeny: a) objekty rjrávně i ho-
podářsky samostatné, jež neslouží hospodaření na zabran)ch l1e

movitostech; b) majetek zemský, okresní a obecní (jmění i stat~k), 
.Q, výbrad[;!,t zylástních zákonných ustanovení o jejkh úpravě. O ma
jetku urbaliálních obcí CL j. obcí 'bývalých selských poddan-s:rch) a 
knriálních komposesorátech bude rozhodnuto zvláštnÍlll ;,:.á lkonem, 
:kt.erý . dosud vydán nebyl ' (týká se území, jež náleželo dříve 
k Uhrám). 

Od >' vylouČt'ní z(' zábo l'u « (~ 3), t. j, od nepřípustnosti záboru 
již podle zákona. l'ozezmí vá BC »propuštění ze záboru« (§ 11), 
t. j. prohlášení státu, resp. pozcnlkového úřadu, že zábor se ru~j 
co do určité části velikého statku, za jejíž přidělení v mezích zákona 
{§ 11) žádá osoba, jejiž ml. jetek státem se zabírá. Bylo by jistě ne
~praved1ivé , aby vlastníkovi velkého stať.ktl hyl - třeba za náhradu 
- odňat veškeren jeho nemovitý majetek \'8 prospěch jín ~rch. Zákon 
prot.o dovoluje, aby osoby, jejichž majetek státem se zabírá, mohly 
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se rovněž uchá.zeti u pozemkového úřadu o . to, aby jim ze zabrané 
půdy byla přidělena jistá výměra. Ta nemá podle § 11. přp.saho
Yati 150 hll p Idy zemědělské nebo 250 ha půdy vůbeo: ž~datelůrn 
se při tom z,ůstavuje , pokud možno, aby si sami vybrali, co ze za 
brané púdy by jim bylo přiděleno. Výji JJ1ečně lze propustiti ze zá 
boru i větší výměru, hledíc k tomu, jaká je potřeba pt)dy n2., jednot
livých mistech, hledíc k její jakosti a k tomu, čeho žádá účelné hQ.3-
podaření, zřetel na zemědělský prllmysl, zásobování měst i jinaké 
zřetele všeobecného blaha. Ze záboru nesmí však b ýti propuštěn o 
více než 500 ha půdy (§ 11). Ovšem na druhé str an8, je-li místni 
potřeba půdy . naléhavá, a nestačí-li pnz,emky zabrané, anebo žádá -li 
toho obecné blaho, může pozemkový úřad vyvlastniti půdu i pod 
m eze stanovené v § 2. , totiž nemusí ponechati velkostatkáři ani 160 
ha půdy zemědělské nebo 250 ha půdy yůbec. 

V § 15. záborového zálkona jsou vysloveny hlavní zásady 
o úřadě pozem'kovém, který teprve později byl zřízen. Praví se tam : 
Úkony tímto záJkonem státu svěřené obstará . úřad pozem,kový. Úřad 
jest podřízen ministerské radě , jeho předsedu jmenuje president 
republiky, správní výbor bude volen Národním shr ollláždenÍD1, .. 
Finanční operace, plynoucí z provádění tohoto zá.kona, htlďtež svě

řeny veřPjnopráynhn ústavúm úvěrním. - Dokud 1)ozem1kov,' 
úřad nebyl zřízen, vykonávalo likoly jeho v naléhavých případech 
ministerstvo zemědělství. 

Zábor nabyl podle zákona (§§ 1 a 19) účinnosti dnem vyhlá
šení záborového zákona, t. j. dnem 24. dubna 1919. V zákoně užívá 
se popn'é slova »souhory « nemovitostí (§§ 2 a 4). Rozumí se jím 
souhrn vešlkerÝlch nemovitostí náležejících jednomu vlastniku nebo 
spoluvlastníkům se všemi právy spojenými s jich držením, tedy 
dvory, lesy, pastviny, budovy obytné i hospodářské, průmyslové pod
niiky. Nabudou-li tyto soubory výměry stanovené v § 2. zák. teprve 
po yyhlášellí zákona, stávají se (§ 4) rovněž předmětem zábol'lL 

Poněvadž se zábor,em majetek zablaný ještě nevyvlastňuje,. 

nýbrž úřad pozemlkový prohlašuje jen vůli majetek. onen vyvlast
niti, trvají podle § 17, pokud zákon jinak neustanovuje, posavadní 
práva a závazky ohledně zabraného majetiku beze zrnčny. Dispo
siční práva vlastníkova jsou arci obmezena vzhledem k . účelu zá 
boru. Nemá-li se účel ten zmařiti, js'ou osoby, které podle práva ob
čanského jsou oprávněny hospodařiti na zabraném majetku, poikad 
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nebude státem přeyzat, napřístě povinny hospudařiti na ilěm řád
ně (§ 6). Proto zcizení, dělení, zavazení, pacht a nájem zabl'anél.lo 
majetku vyžaduje svolení pozemkového úřadu a jest bez něho np
platné. Při uděl,ení svolení múže pozemkový úřad uložiti podmínky 
a učinit.i výhrady. (§ 7). Proto také na zabraný majetek lze vésti 
exekuci jedině vnucenou správou (sekvestrací) (§ 8). 

Smlouvy o zcizení, pronájem a zavazení za.braného majetku~ 
uzavřené po 28. Hjnu 1918, jsou proti státu bezúčinny, nehude-li 
pf OIk ázán o , že šlo o jednání, JdeTého si vy7.ádalo řádné h,y:;podaření 
(§ 18). 

Zabraný majetek dlužno vyšetřiti a uvésti v patrnost knihovní 
poznám,kou, že majetek je zabrán. I pokud tato poznánlka není 
v 'knihách, nemůže se nikdo dovolávati, že beze své viny nověděl 
() záboru pozemkového majetku. Aby majetek zabraný byl řádně "y-, 

š,etřen, mohou býti nařízením učiněna ' potřebná opatření ft při tom 
zejména může též majetníkům pozemků neho jejich zfuitupcům být 
uložena povinnost ohlašovací (§ 16). 

Ani knihovní poznámkou - nezáleží na tom, běží-li o zemské 
desky anebo pozemkové knihy -' nepřebírá j(:'Jště stát zahraný ma
jetek. Poznámka záboru nemá jiného účelu než jiné knihovní. po
zn.ámky. Má se jí uvésti v patTnu,st pOThze skutečnost záboru. 

Podali jsme stručne podstatná ustanoveni záborového zákonu. 
(O §§ 12 a 13 bude ještě řeč níže.) V druhé novele obsaženy jsou 
ještě články týkající se trestních sankcí na nedodržení zákazu dis
posie zabraným majetkem. 

Nyní vrátíme se ještě :k termínu »zábor«. Je to slovu \' našem 
záJkonodárství úplně nové a také pojem slovem tím označený je no
vý. Smyslem svýn1 blíží se terminu našemu staré slovo »obstávka «, 
ale má přecE' význam poněkud jiný. Také obstáVika je právní pro
středffi\:, lkterýnl se něja,ká věc zajišťuje k dosažení jistého účelu. 

Ve středověku užívalo se obstáV1ky jak v právu vnitrostátním, ta'k 
l v mezjnárodním (druh represálií). Vždyd<y však týká se obstávka. 
urěité věd speciální, kdežto záborem míní se obstávka vyslovená 

, všeobecne pro všechny předměty jistého druhu. Jinými slovy, ob
stávka jest exekuční ,prostředek aplikuvaný na ur,čitou v2c, naproti 
'tomu zábor jeprostřede:k záJkonný, namířený proti všem vecem 
určité kateg.orie. Jakýmsi přípravným zákonem [k zákonu záboro

. vému jest ,záJkon z 9. listop. 1918 Č. 32 Sb. z. a n. o obstaveni velko~ 
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statlnl. Již tam 1I.Žívá se slova obstaveni ve s'myslu všeobecném, Ul'ci 
ne tak širo.kém a přesném jako v zákoně záborovém. Také tum prlJ~ 
hJašuje se neplatným všeliké zcizení mezi živými, jakož i zastavení 
a reální zatížení smluYllí i exekuční u statků - zapsa ných arci 
jen do zems1\:ých desk --- beze sroleni úřadl:L pro sprárLl země

d ělskou. 

Cizojazyčn~Tmi ekúvalenty tel·minu. zábor JSOll De IlI. BH'cb]a~

nahrne a frane. la saisie (n1koli tedy la cnnfiscation). 
K provedení §§ 5, 9, 11. 12 fl 13 zálkoml Zá}IOl'U\,ého vYtl é,n 

byl zákon ze llne 8. dubna 1920 Č . 329 Sb. z. a n. o pře v zetl Cl nú
hradě za zabraný majetek pozemkový dli z á k o Jl 11 á h t' či Ll (: 
v ý, novelisovaný zákonem ze dne 13. čel'YC'nce 1922 6. 220 Sh. zák , 
CI. nař. 

Je-li zábor y r vým stadiem pozem~wvé r c.: IuJ'lll Y L'O clo II t'citého 
statku, uptavuje se zákonem náhradovým stacLum druhé. P nzeHl-

kový úřad vyvlastňujP za náhradu urcitý zabraný statek CI vyvíj í 
v sonvi:::;losti s tím pomocí E\,udu a intel'esO\'anýeh osob ohsáhlov 
č.innost. Koná nejprve práce přípravné , lktm'é mají sloužiti. k t OlllU. 

ahy by] yypracován plán pro přejímání a přidělovánj zahranélU' 
majetku (§ 1). VlastnikoYi zabl'aného statku musí pozerako v~:

úíad oznámiti, které jeho llc111ovitosti rozhodl se podlr pra,CLl \ níllO 

plánu př.evzíti. Toto oznámení podá u soudu, \' jehož knihách .i 'Oi l 

pi'ejímané nemovitosti z.apsány. Jsou-li vložen~7 \' knihách u n~'

kolika soudů, Dudá pozemkový úřad oználueni II j(\cln oho ~" ni 'Cl ;' 

a pj·jpojí pl'O ostatní soudy- stpjnopj~y ( § 2), 

Soud, li něhož bylo podáno oznámeni, nai'ídí lJo ~májlJ'kLl za
mýšleného převzetí , kterou dobře sluší rozeznávaJi ml poznámky 
zábOl''ů - '\'e svých knihách a doručí vlastníkovi oznámení s vyzvú-
nim, aby se ' u téhož soudu do 30 dnú písemně v-yjádi~il, uplatlli1j(L]i 
u nemovitostí k převzetí určených své právo, aby pro něho ZD zá
boru byla propušt.ěna přípustná výměra púdy, jinak že se butle 
míti za to, že souhlasí se zamýšleným jJ.I'f'\fzBtím. VyjŘ-rlřfmí v1ast-

- níkovo dodá soud pozemkovému úřadu (§ 3). 
Pro vlastníka zdržujicího se v ciz.ine, 'který nemú \' tuzfmskU' 

řádného plnom~cníka, ,zřídí soud k návrhu pozemkového úřadu 
nebo z moci úřední opatrovníka, jem už se doručí oznámení ° za _. 
mýšleném přev1zetí majetku (§ ·í). 

Propustí-li pozemikový úřad n~ku'l'é nemovitosti ze zábl.)1'l1."" 
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oznámí to nejen vlastníkovi, nýbrž i soudu, aby poznámku zamý~ · · 
le ného převzeti, resp. poznámku záhoru vymazal (§ 7). 

Soud, u něhož hylo podáno oznámení podle § 2, vyslechne 111' 

jen vlastníka, nýbd i osohy, které mají vúči vlastníkovi nárok-~ 

z poměru služebního neb zaolmfi-ovacíllo, a také iknihovní věřite]~ 

a osoby věcně oprávněné (přejímá-li pozemkový úřad jen jednot
livé nemovitosti knihovniho tělesa), aby se do 14 dnů vyjádřili , p ( ) 

žaduji-li, aby jejich nároky hyly llspokojn ly z přejím ací. ceny 
(§§ 10 a 11). 

§ 13. záborového zá,:kuna byl s doplněnírn pŤevzat do § 12. 7,;-1-

kona náhl'adového, který zní takto: Pokud tento zákon nellstano
vuje jinwk, budiž před skutečným přeyzetím zabr aného m aj iJ k u 

dána poz,em,km.-ým úřadem osobám na n é!m hospodařícim výpově ri 

alespoň šestiměsíční, počítajíc ode dne doručení nebo v~lblášení \,) -' 
povědí. Zpravidla budiž dána vÝIJo\'ěď tak, a.by osoba na přejirl:1 ,-,

ném majetku hospodařící mohla skončHi práce sklizňové, Bylu.-Ii 
dána výpověď až do skončení sklizňových prací, jest posledním 
dnem výpovědní lhtůy 30. září téhož roku. _ .- Z moci llředni tnl.l žt> 
pozelTIlkový ú.řad zkrátiti dobu výpovědní, jestlíže nanemovitost0ch ,. 
jež mají býti převzaty, bylo úřed.ně zjištěno, že se špatně hospodaří 
(§ 13). Viz zákon ze dne 12. únor a 1020 č . 118 Sb. z. [l, n. 

Výpověď dává pozemkový úřad anebo příslušná obvodová úř·a-· 
dovna, a sice prost1'ednictvím okresních soudů (§§ 17 a 18). P o
kud nejde o nájemce a pachtýře hospodářských jednotek, jako stat
ků, dvorů a pod., postačí výpověď všeobecně llaná bez udání .imén 
pachtýřů a nájemců a vyhlášená na dBsce soudní okresníh f) ~olid u, 
v jehož obvodu přejímané nemovitosti leží (§ 18a). Proti y{rpoy?di 
přísluší osobě hospodařící do 14 dn'tl ode dne doručení (§ 18) nebo 
vyhlášení (§ 18 a) výpovědi stížnost k nadřízenému soudu jen z d 'ů
vodu, že nebylo dbáno ustanovení z,álkona o výpovědi. Soud t07.;

hodne v řízení nesporném. Když výpověď nabyla právní moci a 
uplynula doba výpovědní, provede okresní soud místně příslušný' 

k návrhu pozemkového úřadu vyklizení a odevzdání vypověděí1ý·~h 
nemovitostí do držby pozemkovému úřadu nebo osobĚ tímto úřa
dem označené (§ 20). 

O převzetí zabraného majetku jedná § 26 náhradového zá 
kona. Praví se tam: Kde bylo podle tohoto zákona poznamenán o-, 
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nebo vyhJáéenoJ2
) zamÝ.šlené převzetí zabraného majetku ~tátem) 

nebo sjednána byla mezi pozemkovým úřadem a vlastníkem dohoďa 
o převzetí, provedou na návrh pozemkového úřadu soudy vklad 
práva vlastnického pro stát republilky č('skoslovenslké 8 odvoláním 
na § 1. záb. zakona a na toto zá'konné ustanovení. V případě § 2 a) 
nřídí soud k návrhu pozemkového úřadu pro převzaté nemovitosti 
prozatimní zvláštní vložku a provede v ní zápisy shora jmenované. 
Právo nakládati tímto majetkem jménem státu náleží puzelI1ko
vému úřadu v mezích záborového zálkona. Zároveň s vkladem prá
"Va vlastniCJkébo vymaže soud z moci úřední všechna 'kníhovrLÍ b:ře
lTIena a dluhy, pokud pozem(kový úřad neuč,iní jiného návrhu. 

Není-li předmětem převzetí celé knillovní těleso, odepíší soudy 
přejímané nemovitosti spolu s právy a zapíší je bez přenesení dluhů. 
a břemen knihovních do nový,ch knihovních vložek (~ 27). 

Rozhodl-li pozemilwvý úřad již dříve o přídělu, směně lleb zci
zení převzatých nemovitostí do vlastnictví jiných osob, převedou 

oudy na návrh pozemkového úřadu právo vlastnické přimo na 
nabyvatele označené jim pozemlkovým -úřadem (§ 28). 

Užitky a povinnosti veřejnoprávní i soukromoprávní spojenÉ 
s držbou převzatých nemovitostí přecházejí na stát dnem, kter-ý ná
sleduje poslednímu dni lhůty výpovědi dané vlastníku jako osoLě 
hospodaříci, nebylo-li dohodou jinak stanoveno. Od téhož dne p')

č,íná povinnost pozemkového úřadu úrokovati pohledávky vlast- I 

ni:ka a věřitelú zapsané ať současně či později v náhradové knize 
jako dluh státu (§ 29). 

Převezme-li pozemkový úřad celé statky, ať po částecnči na
jednou, převezme zároveň jruko podstatnou část statku beze zvláštní 
úplaty archivy a registratury patrimonijní a hospodářské správy 
Písemnosti rodinné zústanou v držení dosavadních vlastni'ků, po
cl robí-li se podmínkám stanovellým pO~8'rnkovým úřadpm y dohodě 

s ministerstvem školství a národní osvěty, pokud jde o umožnění 
studia jednotlivých listin nebo knih majících význam všeobecně hi
storický (§ 33). 

Jádro náhradového záJkona tvoří předpisy o stallovpní l'jieií-

1 ~) N ejsou-l i preJl m ané nem ovItosti zapsány v knihách veřejných , 

vt:denýd1 na územ í rcp llbiiky, podá pozemkov}' úřad oznámení o pi-e
v zetí II okres ního soudu, v jehož obvodu leží pi'ejímané nemovitosti, a 
soud vy h I á s í Lam:ý-š lcrié p i-e 'n:c tí na soudní desc e [§§ 2a) a 3a)). 

zakládá se ' 

Sborník 
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vzetí zabraného ma.jetku ~tátem} 
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mací ceny (náhrady). Otámcy náhrady dotkl se zásadně již zá;kon 
záborový (§ 9). Podle něho měla sice za převzatý majetek dána 
býti náhrada, ale bez náhrady měl býti převzat, t.edy vlastně kon
fiskován majetek přislušníkú nepřátelských státu, majetek přísluš
níků bývalé panovnidké rodiny Habsbursko-Lotrinské, majetek na
dání spočívajidch na právech ze šlechtictví zrušeného zákonem 
ze dne 10. pros .. 1918 Č. 61 Sb. 'z. a n., dále majetek, je110ž užívání 
~akládá se na výkonu fUnlroci, úřadů a důstojen'ství cizozemských, 
nebo který s trukovou funkcí, úřadem nebo důstojenstvim jest ~;po
jen, pa1k majetek bezprávně nabytý, majet~k osob, které se hrubě 
provinily proti ceskoslovenskému národu ve světové válce, a ko
nečně majete1k, který podle ustanovení zákonů finančních připadne 
státu jako splátka na dáv,ku z majetku. 

Tato ustanovení § 9 záb. zálkona byla změněna mírovými 
smlouvami. O věci pojednává se znova v § 35. zákona náhrado
vého. V § 35 se stanovi, že náhrada se nedává za majetek pří
slušníků nepřátelských států a majetek přis]ušníkíi hývalé panov
nické rodiny HabsbursJm-Lotrinské, »pokud tomu neodporují mí
rové smlouvy uzavřené mocnm;tmi spojenými a přidruženými ve 
světové vál'ce«. (Na konci se dodává, že »zvláštním zákonem bude 
rozhodnuto o selské půdě bezprávně svedené a případech podob
ných «.) Ani § 35 náhr. ,zákona nebyla věc definitivně vyřízena. 

Stalo se to teprve zákonem ze 12. srpna 1921 Č. 35/~ Sb. z. a n. 
o převzetí statků a majetku připadlých podle mírových smluv, 

·československému státu. Stát náš nabývá všech statkú a všeho ma
jétku, které na území někdejší monarchie raJkousko.,.uherské, pa
třícím republice, náležeiy bývalým státům, ať rakouskému či 
uherskému, nebo jako společný majetek bývalé monarchii jakož 
i koruně rrukousiké a uherské a bývalé panovnické rodinp" dále 
které na Valčiaku a Vitorazsku náležely zemi dolnorakouské, a ko
neGně které na území př'ivtěleném od říše německé náležely koruně 
a říši němeaké a státům německým, jakož i bývalému císaři ně
meCkému a jiným osobám panovnických rodin němeokých. 

Podle mírovýlch smluvlil
) nenabývá republika naše ani ma

jetku příslušníků bývalých panovnických rodin bez náhrady, nýbrž 

13) Viz čl. '256 smlouvy versail1ské, čL 208 smlouvy saintgermain~ 

!o l{é a čl. 191 smlouvy trianonské. 

SbOl'ník věd právních a státních XXIV. 3-i. 18 
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je povjnna odevzdati náhradu za něj reparační komisi. PraviJkm 
je tedy nyní, že se náhrada dává za všechen nemovitý majetek. 
Jediná výjimka připouští se v § 36 ~ák. náhr., který zní; Bez ná
hrady přejímá stát do svého vlastnictví majetek nadání, spočÍva
jicich na právech ze slechtictví zrušeného zákonem ze dne 10. pros~ 
1918 C. 61 Sb. z. a n. , »bylo-li příslušným k tomu ministerstvem 
jako nadacím úřadem vysloveno, že urč,ité nadání se zrnšrdl~ « . 

O přejímací ceně za zabraný majetek platí jin{~ předpisy pro 
majetek státní než pro majetek soukrumý. Přejímací cenu majetků 
státního stanoví vláda (§ 40) , leda že by šlo o majete'k připadlir 

státu na dávku z majetku a dávku z přírůstku na rnajeťku. Neboť 
tu se přejímací cena určuje pozemkovým úřadem podle týchž před
pisů jwko u majetku soukromého s přjrá~kou podle předpisů § 5. 
zák. 7.8 dne 12. srpna 1921 Č. 323 Sb. z. a n. 

Otállka náhrady za převzatý majetek s ullJúOlll Ý je záikonem 
řešena na záJkladě cen předválečných, avšaJk v nynější značně zne
hodnocené valutě. Přejímací cena určena jest jednak zákonem, 
jednak nařízenjmi. § 41 náhradového zákona zní: Náhradou (pře
jimací ,cenou) za převzatý nemo'vitý nlajetek jest cena jeho vyplý
vající z průměru cen docilovaných v letech 1913 až 1915 za ne
movitosti toho druhu při prodeji hospodá:řsk)-ch cellu\ v rozloze 
přes 100 ha z volné ruky. Vláda se zmocňuje, aby nařízcním vy
dala předpisy závazné pro určování a vypočítá,řání přejímací ceny 
dle zásady odst. 1. Pokud nebudou tyto předpisy vydány, ~tanoví 
pozemkový úřad přejínlací cenu podle odhadu přovzatých nemovi
tosti svými přísežnými znalci na místě samém dle zásady odst. i., 
hledíc [k ustanovením §§ 42 a 43. Znalce jmenuje pozemkový 
úřad ....... Se zřetelem na zákon ze dne 10. dubna 1919 Č .. 187 
Sb. z. a n., počítá se ve všech př:ípadech jedna koruna měny ra
kousko-uherské za jednu korunn československou. 

K provedení zásady vyslovené v 1. větě § 41 vyšlo ilarlzení 
vlády ze 21. ledna 1921 č. 53 Sb. z. a n., v němž stanoveny zá .. 
vazné stupnice cen. Aby při stanovení náhrady došl y výrazu roz
díly půdy co do bonity, rozděleno jest v tomto nařízení území re
publiky na čtyři výrobní oblasti: řepařskou, obilnářskou, obilnář
sko-bramborářskou a pícninářskou. Zálkladní cena stanovena podle 
pětí tabulek, z nichž I. týká se plJdy převza-Lé bez budov, II. pů.dy 
převzaté s bu do v arill , III. hospoéláŤských, obytných a správní-ch 

jehož maj 
využíti 
dříve, ale 
toho, co je 

pi'c~v 

proyeclené 
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budov bez půdy. Tabulka IV. byla vydána pro vinice na Slovensku 
a v Podkarpatské Rusi, V. pro lesní majetek. U lesů přihlíží se ke 
druhu dřevin, bonitě půdy, stáří porostů a zakmenění. Nařízení 
Č . 53z r. 1921 pozměněno bylo jen nepatrně nařízením ze 2j. září 
192'2 Č. 296 Sb. IZ,. a n. Tabul!ky Zllstaly nezměněny. Cena záJkladni, 
vypočtená v tabulkách, může být.i zvýšena nebo snížena, jestliže 
zvláštní olkolnosti (dobré nebo špatné hospodářství) cenu převza
tého majetku podstatně alterují . lTprava základní ceny přiI'á~kami 
nebo srážkami připouští se maximálně jen do 15%. 

Při velikých souborech majetkových náhrada se poměrně sni· 
žuje. Ustanov~mí o tom ' má § 42 náhradového zákona: Při soubo
rech zabraného majetku přes 1000 ha ,celkové výměry budiž -přejí
mací ,cena snížena, a to z výměry přesahující 1000 ha sráiko'J. 
1/10% za [každých 100 ha z ce1kové výměry souboru, nejvýše však 
30%. Ke zlomkům 100 ha se nepřihlíží. Pro použití těchto před
pjSll rozhodnou jest výměra v den, kdy majetek zabrán byl státem 
podle zá!kona záborového. Při souborech, jichž výměra po záboru 
se zvětšila, jest rozhodnou větší výměra v době, kdy dojde 1 soudu 
oznámení pozemkového úřadu o zamýšleném převzetí. - Počínajíc 
rakem 1923 zvyšuje se podle § 42a) srážka každým rokem o jednu 
dvacetinu. Úhrnná srážka nesmí však činiti vice než 40% přejínlací 
ceny. 

,J ak vidno, zasaženo bylo n'áhradovým zákonem silně do ma
jetkových poměrů verkostatkářů. Pozemkovou reform'Ou byla při
puštěna expropriace rozsáhlej'ší púdy za ná:hradu, ale za náhradu 
~rci velmi nízJkou. Při tak nízJkém odhadu zabrané pů.dy velko
statkářské nebyio dojista třeba ještě t. zv. lat i f u n di j ní ,c h 
s r á ž e k podle § 42 a dokonce ještě druhé s r á ž k y - ' t. zv, č~
R o v é - podle § 42a), která se sice odůvodňuje tím, že vlastníku, 
jehož majetek je převzat teprv r. 1923 počínajíc, jest umožněno 
využíti sVllj majetek déle než tomu, jehož půda byla vyvlastněna 
dříve, ale jest otázka, zasluhuje-li někdo pokuty, užívá-li sebe déle 
toho, co je jeho vlastnictvím. 

Latifundijní a časové srá~ky plynou do fondu pro podporu 
vnitřní kolonisace zřízeného podle § 18. záJkona úvěr. z 11. t-ře,zna 
1920 Č. 166 Sb. z. a n. (§ 42b) náhrad. zakona). Při oceň,ování 
převzatých nemovitostí má pOlZemkový Ú'řad hleděti na investiee 
provedené po 1. srpnu 1914· a na meliorace (přihlášené a osvěd-

18* 
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čené) , jestliže užitek jejich ještě trvá nebo pravděpodobně se do
staví (43). Přihlížením k těmto investicím a melioracím může cena 
přev,zatých nemovitostí značně stoupnouti, tatkže je tu možna ja
k.ási ikorekiura přísného jinak ustanovení 7,ájkona o ceně . 

O určené přejímací cgně zpraví pozemkový úřad nejeti vlast
níka převzatých nemovitostí, nýbrž i knihov:gí věřitele a opráv
něnce, a to prostřednictvím soud.u, který je povolán rúzvrhnouti 
přejímací cenu (§ 44). Do rozhodnutí pozemkového úřadu o pře
jímaJcí ceně může si stěžovati vlastnik i oprávnění z knihovních 
práv do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Stížnosti se podávají 
zemskému soudu v Praze pro obvod vrchního zemského soudu 
v Praze, k zemskému soudu v Brně pro obvod vrchniho zemského 
soudu v Brně, k sedriálnímu sondu v Bratislavě pro Slovensko a 
k · sedriálnímu soudu v Užhorodě pro Podikarpatskou Rus. Přísluš
nost řídí se dle toho, kde jest větší část převzatého majetku, Po
zemkový úřad označí ve svém rozhodnutí soud, li něhož m{iže stíž
nost býti podána., Soud dodá stížnost, byla-li v čas podána, pozem
kovému úřadu, aby se do 14 dnů vyjádřil , a ro.zhodne o ní v ne
sporném Hzení v senátě. I proti potvrznjicímu rozhodnutí druhé 
stolice jest připustna stížnost k nejvyššímu soudu (§ 46) . 

Soud, v jehož knihách je zapsána nemovitost (celá) aneb aspoň 
podstatná část nemovitosti (dvůr, převážná část pozemků ap.), 
rOlzvrhne k návrhu pozemkového úřadu přejímací cenu za převzaté 
nemovitosti v nesporném řízení podle zásad o rozvrhu' nejvyššího 
·podání lza nemovitosti prodané v dražbě. O nařizen?'m rOlku vy
rozumí soud ::kromě pozemkového úřadu a vlastn~ka úřady povo
lané vymáhati veřejné dávky a daně a všechny osob y, pro něž po
dle knihovního stavu v den poznámky převzetí zapsána jsou práva 
na nemovitostech a vyhlásí jej na soudní desce s vyzváním, aby 
ohlásily své nároky na jistině a přislušen..l:\tví talké osoby, které je 
činí ze smluv služebních, zaopatřovacích a p3Jchtovních nebo ná
jemních (§ 47). 

Nejsou-li přejímané nemovitosti zapsány v knihách veřejných, 
vedených na území republÍlky, zapíše se přejímací cena do náhra
dové ~cnihy pro rozvrhovou podstatu převzatých nemovitostí. Roz
vrh se provede teprve tehdy, až pozemková kniha bude buď nově 
zřízena nebo původní pozemková kmha na území republiky česko
slovenské přenesena (§ 47a). 
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Proti soudnímu usnesení o rozvrhu přejímací ceny přísluši 
pozemkovému úřadu, vlastnÍJku a knihovním věřitelům právo stíž
nosti do 14 dnů ode dne doručení usnesení (§ 52). 

Stát má již podle § 12 záboT. zá!kona právo požadovati od 
vlastní:ka živého a mrtvého zařízení, sloužícího k hospodaření na 
převzatém majetku, poměrnou jeho část. Toto právo musí podle 
§ 53 zá1kona náhradového vykonati pozemkový úřad nejpozději 
dva měsíce před skutečným převzetím majetlku. Nemůže-li osoba 
hospodařící na majetku postiženém výpovědí dohl.)dnouti se s po
~m1kovým úřadem o množství neb počt~ živého a mrtvého zařízení, 

požadoyaného pozemlkovým úřadem, rozhodne k návrhu jedné stra
ny místně příslušný okresní soud, přibera znalce, v řízení nespor
ném. Do l'ozhodnuti oikresního soudu je přípustna stížnost, o níž 
rozhodne sborový soud I. stoli,oe (§ 56) . 

Za převzaté živé a mrtvé zařízení je povinen pozemkový úřad 
zaplatiti vlastnÍlkovi obecnou cenu v době převzetí hotovými. N e
nastane-li dohoda, určí se obecná ·cena soudním odhadem, jehož 
útraty hradí obě strany polovicí. Soudní odhad se provede za pří
tomnosti úředníka Mbo odhorníka vyslaného pozemkovým úřadem 
Proti soudnímu odhadu, provedenému podle posudku aspoň dvou 
přísehrých znalců, není dalšich opravnýeh prostředku (§ 57). 

Náhradu (přejímací 'cenu) za převzatý majetek zaplatí státní 
pozemlkový úřad jménem státu buď hotově anebo ji dá zapsati do 
náhradové knihy, o niž dáile bude řeč. Pohlerlávtku bývalého vlast
nitka vůči státu tvoří ta suma, která z náhrady pravoplatně určené 
zbude při soudním rozvrhu pohledával\. z.e zálk.onného zástavního 
práva, pohledávek knihovních věřitelů a oprávněnců a pohledávek 
ze zaopatřovacího poměru (§ 59). Nezaplatí-li stát převzatý ma
jetek dnem převzetí hotově, je povinen přejimací cenu zúrokovati 
(pololetně pozadu) a umořovati. Podle původního měni zákona 
(§ 59) činily úroky tři ze sta ročně a amortisace asp,lň půl pro
centa. Vláda byla všéllk zmocněna, aby nařízením zvýšila míru 
úrokovou na ,čtyři ze sta. Zmocnění toho vláda použila a nařízením 
ze 7. srpna 1922 č. 221 Sb. z. a n. zvýšila zúročení na 4%. 

Pohledávka vlastníkova vůči státu, zapsaná do náhradové kni
hy, jest sice se strany vlastnikovy nevypověditelná, avšak stát může, 
ji čtvrtletně vypověděti a zaplatiti b~ď hotově nebo umořitelnými 
dílčími dluhopisy ve stejné jmenovité hodnotě a se stejnoa mírou 

II 
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úrokovou (§ 61). O náhraclovýtch knihách anáhradových bankách 
yydáno bylo nařízení vlády ze dne 7. pros. 1922 č. 360 Sb. z. a n. 
Podle § 1. náhradovou knihou jest kniha účtů náhradové banky, 
jež vede taJké sbírku listin a seznamy osobní a věcné. N áhradová 
banka yykonává (~ 2) jménelll státu účetní a pokladní službu pro 
náhradové pohledá"iky státním pozemkovým úřadem jí přikázané. 
V § 9. vypočteny byly jednotlivp peněžní ústavy, jež mohly b1'rti 
náhradovými bankClmi (na př. Hypoteční banky v Praze a Brně, 
spořitelny aj.). N ařízenÍln vlády ze 7. pros. 1922 č. 361 Sb. Z,- a ll. 

byl službou náhradové banky pověřen poštovní úřad šekový. Úřad 
tento vykonává podle § 3. onoho nařízení s1užbu náhradové banky 
odděleně od ostatní své činnosti, nepouživaje pro účely náhrčtdové 
služby ani vlastních ani svěřených peněžHých prost.ředkú kronlě 

těch, jež -mu 'poskytne Stát.ní pozen1lkový úřad. 
I ' 

Správní výlohy náhradové banky uhradí se správním příspěv-
kem, který platí osoby, jimž při přídělu půdy poskytne stát . držeb
nostní úvěr uvěřením části přídělové ceny. Vedle toho mllže po
zemkový úřad ja;ko odměnu a náhradu správních výloh poskyt
nouti náhradové bance nejvýše jedno procento pohledávky vlast
niků vůči státu, zapsaných v náhradové knize. Výše správního 
příspěvku podJéhá schválení pozemkového úřadu (§ 65). 

Pohledáy.ky bývalých knihovních věřitelů a oprávněnců, vy
jímajíc pohledá v ky jmenované v § 70, m'ohou po dobu pěti let oq 
mpisu do náhradové knihy býti vypověděny čtvrt.letně pouze stá
tem, po uplynuti pěti let ~ůlletně také věřit.elem neb opr.ávn8ncem, 
jemuž náhradová banika vyplatí vypověděnou pohledávku podle své 
volby buď hotově neb dílčími dluhopisy v kursu v den výplaty 

- (§ (-j9). Smluvené právo "J-;'povědi i ostatnj smluvní oprávnění zú
stávají však těm ústavům a fondúm, jež podle záJkona smějí po
skytovati hypoteční úvěr pouze na sir0tčí jistot.u, jako jsou hypo
teční banky. regulativní spořitelny, sirotčí poklauny, pojiš;Eovny 
aj. (§70). 

Speciální část zákona náhradového věnována jest zah~zpečení 
zaměstnanců na zabraném a přejímaném pozemkovém majetJku 
(§§ 72·-73). Více o tom níže. Také další cást.i t.ohoto zakona ne
tÝ.kají se náhrady, nýbrž jiných otázek § 79 a násl. mají zvláštní 
ustanovení o finančních prostředcích. § 79 zní: K provedení úkolů 
vytčených zákonem záborovým a zákony ok jeho provedení vyda-
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nými povoluje se .zálohou peniz 150 mil. Kč, jenž bude zařaděn 
do státního rozpočtu ve splátikách ročních po 50 mil. Kč, a to nej
později do konce r. 1924. Peníz ten vrátí pozemkový úřad do de
seti let z přebytků fondu. - Podle § 80 tvoří peníz tento zvláštní 
fond - zvaný n á br a d o v Ý m -, jejž spravuje pozeInkov~" úřad 
účetnjcky i pokladničně odděleně od ostatních peněz státních. Slouží 
předev,šim Je tomu, aby záva:oky na převzatýdl nemovitostech váz
noucí a hoto\'ě splatné byly uhl'ažovány, dále aby. byl z něhol placen 
fundus instructus, pokud se hotově platí nebo doplňuje, jakož i aby 
z něho byly hraženy všechny investice, ji'chž je třeba ,k úpravě pře
vzaté nemovitosti za účelem přídělu. 

Ustanoveními poplatlkovými náhradový záJkl)n končí. 
Jedním z nejdůležitějších zákonů pozemJkové reformy- jest dále 

z á k l~ n při cl ě 1 í) \' ý. Spravedlivé přidělování půdy je vlastně 
účelem celé r,eformy. Již v § 10. zábor. zákona bylo ustanoveno, 
že pokud stát pře\'zatého majetku nepodrží pro účely všeoLecně 
prospěšné, přidělí jej úřad pozemkový postupně do ul'čité VýŠ8 do 
vlastnictví nebo pachtu mal)rm zemědělcům, domkářům; drobným 
živnostn~kúm , bezzemkům , a to zvláště přjslušntkům ozbrojené 
moci čes:koslovenské a válečným invalidům, kteří by na púdě chtěli 
a mohli hospodařiti , palc družstvům složeným z uvedených osob, 
dTužst"ltm bytovým , spotřebním a zemědělským, obcím a jiným 
veřejným svazkůin k účelům všeobecně prospěšným, vědeckým a 
humanitním ústaV11n:. Půdy může býti užHo ta.ké k jiným , účell'un 
všeobecně prospěšným. 

Podrobná ustanovení obsažena jsou v zákoně přídělovún _ ze 
30. ledna 1920 č. 81 Sb. z. a n. Hned v § 1. RE' praví, že zabranou 
a přE'vzatou púclu, pokud ji stát sám nepodrží nebo nepoužije k. úče
lům všeobecně prospěšným, přidělí pozemkový úřad: 1. jednotliv
cům, a to mah'rm zemědělcům, domkářům, drobným živrrostnílkt\m, 
;u1,městnauct'lrn zemědělským i lesnickým a bezzeIflJkůrú, a t.o zvláště 
legionáiŤllm a příslušnikům ozbrojené moci československé, jakož 
i pozůstalým po téch z nich, Ikte-ří padl· ve vá1:ce za vlast nebo ze
mřeli následkem služby válečné, a vál6Čnirm invalidům a pozůsta
lým po vojínech, kteří padli neb zemřeli následkem služby válečné; 
2. sdruženim, která se skládají' z osob uvedených pod č.ísh~m 1. ; 
3. osobám jmenovaným v § 5. zákona (viz níže); 4. sdružením ze- ' 
mědělským a spotřebnín1 (§§ (l či 7). 5. obcím a jíným veřejným 
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svazům; 6. jiným osobám právnickým, ústavům a zařizenÍm k úče
lům vědecJkým, lidumilným a obecně prospěšným. 

Z přídělu jsou vyloučeni podle § 3.: 1. kdo nemají státního 
'občanství českoslov. republiky, leda že ho nabudou do dvou let ; 
2. kdo byli odsouzeni pro trestné činy, jichž následkem je zLrá:ta 
volebního práva do obce, pokud tento následek trvá, pak ti, kdo 
jsou mravně zvrhlí; 3. kdo jsou tělesně nebo duševně neschopní vě
novati se účelům, ke Ikterým se půda přiděluje, leda že by šlo o za
opatření válečných invalidův, II rodina uchazečova je s to, aby na
hradila nedostatek jeho způsobDosti. 

Jednotlivcům má se půda přiděliti ke zřízení soběstačných 

usedlostí, a sice zpravidla jako rolnioký nedí! (§ 15). o němž více 
nÍŽe. V § 2. se yYlkládá, jaké soběstačné usedlosti má zákon na 
mysli. Jsou to samostatné podniky zemědělské. které stačí k obživě 
hospodáře, a jeho rodiny, na kterých hospodá,ř se svou rodinou 
může hospodařiti bez stálé 'cizí pomoci a jejichž provowvání tvoří 
výhradné neb aspoň hlavní povolání držitelovo a zároveň výhradný 
neb aspoň hlavní pramen jeho obživy. Ke zřizení takových used
lostí lze přiděliti půdu také tak, že svobodná půda uchazečova bude 
přídělem doplněna na míru právě uvedenou (soběstačnou), Vedle 
toho lze zabranou půdu přiděliti jednotlivcům uvedeným v § 1 pod 
čís. 1 ke stavbě vlastních rodinný,ch obydlí, hospodářs'kých budov, 
maloživnostenských pro vozoven, 'ke ~řízení zahrádel( p~ři takových 
budovách, oc nutnému rOZlšíření stavenišť, dvorků a p., ke ZlTIzení 

. samostatných zahrádek a drobn1'ch podniků zemědělských, pokud 
půdu obdělává držitel sám nebo s členy své rodiny, a pokud výtě
žek slouží k doplnění nebo zlepšení obživy jeho. a jeho rodiny. 

Sdružením osob jmenovaných v § 1 pod Č. 2 lze podle § 4. 
přiděliti půdu, jestliže výhradným účelem sdružení je s pol e č n é 
provozování zemědělství, a jestliže clenové sdružení budou vesměs 
o s o b n ě, pří m o a t r val e čirrm při zemědělských, řeme..-:l
nidkých a udržo',"acÍch pracích na přidělené půdě nebo při dozoru 
a správě společného podnikání, a jestliže v podniku jé v y I o u
č e n o rozdílení z i s k ů z vlozeného kapitálu mimo přiměřené 

zúročení po.dílů . TaJková sdružení musí podříditi stanovy a provo
zovacÍ řád podmínkám, které jim ur·čí pozemkový úřad. 

K účeh\m bytovým lze podle § 5 přideliti půdu také samo
správným svazkům veřejným, korporacím a ústavů_ID, dále nevý-
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dělečným sdružením (stavebním, nadáním a j.), aby na ní zřídily 
malé byty, totiž rodinné byty o výměře nejvýše 80 m2

, útul!ky pro 
svobodné, bydlící nejvíce po 3 osobách v jedné oddělené místnosti. 
a noclehárny o společných ložnicích. 

Sdružením, skládajícím se převážně z malých zemědělců, můž~ 
být půda přidělena podle § 6 ke společným zařízením pro zvele
bení zemědělství a lesnictví, podporujídm jejich hospodaření, ze
jména pak k podpoře dobytkářství, jako na př. k zařízení a vy
držování společný1ch chovných neb výkrmných podniků, výběhů, 

pastvin a p. 
Svépomocným sdružením spotřebitelů lze podle § 7 přiděliti 

půdu, je-li účelem sdružení vyráběti předměty obživy k vlastní spo
třebě členů sdružení a jej~ch roďin. Kapitál vložený členy nesmí 
ov,šem poskytovati vyšéího zisku než pravidelné úroky a nesmí být 
obchodováno vyrobenými předměty. 

Obcím i jiným svazům yeřejným lze podle § 12 přiděliti půdu 

zemědělskou i jinou, jen je-li méně hodnotná nebo vyžaduje-li její 
řádné využitkováni talcového náJkladu, jaký by pravděpodobně ne
mohl na sebe ,-zíij hospodář jU11T, tak na př. jde-li o pozemky ležící 
ladem a hodící se k zalesnění nebo ke zřízení ovocných sadů , prut
níků, o chudé pastviny, rašelinné pozemky vyžadující kultivace 
a pud. 

I mimo tyto případy 111ŮŽe obcím a jiným veřejným sva~ům 
podle § 8 být přidělena zemědělská: půda: L aby byly jejich do
savadni zemědělské podn~ky doplněny na výměru, která umožňuje 
jejich řádné a výnosné provozování ; aby takové podni,ky byly za
okrouhleny nebu zajištěny; aby byly zřízeny vlastní zemědělské 

podniky sloužící k opatření místních potřeb, životních potřeb -pro 
obecní ústavy a p. ; 2. k účelům obecně prospěšným, o které obcím 
nebo veřejným svazům náleží pečovati; 3. ke společnýnl zařízením, 
která slouží zemědělským a lesniokým podnikům příslušnikův 

obce; 4. po případě i za tím účelem, aby jejich užívání dále pro
půjčovaly osobám jmenovaným v § 1 pod Č. 1. 

Pastviny lze podle § 9 přidělovati obc;ím a sdruženlm země
dělským se z á;vamcem , že přenechají jejich užívání za přiměřených 
podmínek v prvé řadě drobným zemědělcům. Při přídělu má po
zemlkový úřad hleděti k tomu, aby z přidělených pastvin měl pro
spěch co největ.ší počet osob, a může stanoviti řád o úpravě a udr-
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žování pastvin. Jednotli~cům lze pastviny přiděliti jen tehdy, -když 
jejich převzetí obcemi nebo sdruženími zemědělců jest hledíc k je
jich polozo nevhodné, aneb když obec neb zemědělské sdružení pří
dělu se_ nedomáhají. 

Půdu lesní lze podJe prokázané místní potřeby a se zřetelem 
ke zvláštním poměn:lffi místním přiděliti v..první i;adě obcím a :ji
ným veřejným s\'azúm. Při stanovení výměry budiž dbáno toho, 
aby eelkový lesní majetek svou rozlohou a povahou zaručoval spo
řádané hospodáb,tvL Dosavadní souvislé hospodářské lesní jednotky 
(polesí, revíry) mají být zpravidla zachovány. Jednotlivc-ům lze 
přiděliti lesní pozen-my výjimečně a v menší rozloze zejména k to
mu dli, aby byl zaokrouhlen nebo jinak doplněn a zajištěn jejich 
lesni i jinaký majetek, jestliže lesní půda, o 'kterou jde, hledíc :k ne
patrné její 1'ozloze, se nehodí k ho::spodaření obeenímu nebo stát
nímu, nebo je-li ze všech nebo několika shan obklopena pozemky 
uchazečovými (§ 10). 

Rybnfky lze podle § II přiděliti zpravidla obcim a jin1'm ve
řejným svazům a sdružením; jednotlivcům jen za podobných pod
mínek, za jakých jim lze přiděliti půdu lesní. 

Průmyslové vodnilky, pokud -nebudou přiděleny s půdou, jako 
na př'. při přídělu půdy sdružením jmenovaným v § 1 č. 2, nebfJ 
při přídělu statků zbytk~vých, přiděliti lze podle § 13 sdružením 
zl'ízeným .k provo.zování zel1l0ciěJsfkého průmysht, zejména sdruže
nim sloužícím Ik podpoře zemědělské výroby a sdružením skláda
jícím se z výrobců surovin, které mají býti v podniku zpracováuy, 
nebo ze spotřebitelů. Žádá-Ji t.oho povaha věci a zejména není-li 
vhodných ucha-zečtl právě jmenovaných. mohou průmyslové pod
niky býti přiděleny talké podle ohdoby ustanovení o statcích zbyt
kový{:h. Jednotlivcům lze přiděliti menší závody prúmyslové (menší 
pily , mlýny, dílny a p.) zejména tehdy, nežádaji-li za příděl sdru
žení yfrše n vedená, nebo nehodí-li se pro ně . 

Půdu lze podle § 15 přiděliti do vlastnictví, do nájmu a pachtu 
a múže k ní být zři,zeno právo stavební podle záikona ze dne 26. 
dubna 1912 Č. 86 :ř. z. O tom, zda bude přidělena půda tím či 

o-ním způsobem, rozhodne úřad pozarrkový podle povahy věci, při
blJžeje jednak ~u přání uchazečů , jednak k tomu, aby právní 
forma přídělu co nejlépe vyhověla účelu l o :který jde. Bylo již ře
Č-(oDO, že se jednotlivcům přiděluje půda ke zřízení sobAstačn-v-{:b 

z,řízen] 
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userUostí, zpravidla jatKO rolnický nedíl. Do pachtu dostávají jed
n~tliv,ci půdu, Ikdyž sami se domáhají jen pachtu, nebo když je jim 

hospodaření na půdě jen vedlej'ŠÍln povoláním nebo doplňkem ob
živy, nebo když se pro své povolání nemohou na půdě t rvale usa
.diti . Do pachtu nebo nájmu má se dávati z,pravidla půda v blíz
kosti měst a průmyslových míst, které pravděpodobně bude brzo 
potřebí k účeHJm stavebním. Nesmí býti př'idělena do vlastnictví 
k jiným účeh'lm než stavebním půda, která polohopisným plánem 

obecním jest určena k účelům stavebním. 
Půdu phděií úřad p0zemkový podle § 16 co do místa, jakosti 

a množství tak, aby účelu přídělů bylo vyhověno co nejlépe, přihlí
zeje jedna.k k odú\'odněným přáním uchazečů, jednak k tomu, aby 
nebyly zkráceny zájmy veřejné a oprávněné požadavky jiných. K e 
z,řízeni rolnickýc:h soběsta{ných usedlostí má se přiděliti 6-10, . 
po případě i;') ha zemědělské půdy podle jakosti půdy a puměrů kra
jinni'ch. Při přídp]u lze slušně přihlédnouti k počtu členů rodiny 
žijících ve společné domácnosti a společně hospodařících. Sdružením 
uvedeným y § 1 pod Č. 2 lze přiděliti nanejvýš tt)lik zemědělské 
plldy, aby na každého podílníka připadl takový podíl, jako kdyby 
se ucházelo půdu jako jednotlivec. Na svobodné podllníky počltati 
·se má polovina této výměry . 

Není-li možno vyhověti všem konKurnjidm ' žádoRtem, má Re 

. podle §' 17 . dostati púdy nejprve na úcely všeobecně prospěšné~ 
pokud jich nelze uspokojiti snáze a beze škody přídělem půdy v Jh
vodu jiném. ZáJkon uvádí také pořadí , v ja1kém se hledí k soutěžicím 
žádostem jednot}jyých ucha'zečů. 

Pro jednotlivé objekty, ze kterých se žadatelé domáhají přídělu, 
vyhotoví pozemkový úřad podle § 18 povšechnir pracovní plán, 
maje na zřeteli n~jen příděly té doby důvodně požadovan€, n)Tbrž 
i možnost přirl ěltl v době pozdější. Plán má se podle ~ 19 v1'pra-

. co\'ati takovým způsobem, aby bylo zajištěno i'ádné hospodař81ú 
jak na půdě přidělené , tak na půdě ze záboru propuštěné a pone
,chané dosavadnímu vlastníku. 

Při f;děláváni plánu má pozemkový úřad (§ 20) přihlížeti 
k tomu, aby přídělem nebyly rušeny krásy přírodni a ráz krajinnÝ, 
a' aby nevzaly újmy památky přírodní, historické a uměleciké. Po
zemkový úřad múže svoliti , aby zejména přírodně, umělecky neb 
historicky cenné parky byly ypdle Plldy propuštěné ze záhoru .po-
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nechány vlastníkm;j, podrobí-li se podmínkám stanoveným pozem
kovým úřadem v dohodě se zúčastněnými ministerstvy. 

Při přídělu půdy má pokud možno docíleno hýti komusace 
půdy v obcich, ve Ikterých leží zabraný majetek (§ 21). Pozemkový 
úřad může zejména také příděl u~jniti závislým na tom, že ucha
zeč o příděl podrobí i svůj svobodný majetek scelovacímu plánu, 
který úřad míní provésti. 

Při přidělování půdy určí po~emkový úřad (§ 23), zdali a jak 
právo získané přídělem půdy jest omezeno, a zdali a jaké povin
nosti vzejdou osobě , které se půda přiděluje , a vytkne také právru 
náslecrky spojené s oním omezením a s nedodržením uložených po
vinností. Při tom má pozemkový úřad zároveň dbáti toho, aby z<l

bezpečil, že přidělená půda nebude odcizena účelům přídělu. 

K účelům pozemkové r~forrny mt'lže pozemkový úřad za při

měřenou část půdy zabrané dohodou s účastníky směnití půdu ne
zabranou a podle okolnosti celé podniky zemědělské (§ 24). Ke 
slněnám má se použítj v prvé Í'adě s t a t Je ů z byt k o v ý c h, totiž 
statiků, které při přídělu vzniknou tím, že k řádnému využitkování 
budov, zřízených ph dosayadnlch hosPDdářských jednotkách, jJ0-
nechá se při budovách taikovýlch přjměřená výměra zabraných po
zemků, nebo že se ok pozemkům. odděleným od dosavadních hospo
dářs:kýeh jednotek přikáží potřehnb budovy. 

Pokud zbytkové statky nebo jiné větší podniky zemědělské) je
jichž dělení z dt'lvodu hospodářs,ké "ýroby není vhodno, nehudou · 
sJněněny za půdu nezabranou a pOlkud nebudou přiděleny sdružp.
ním osob, ohcím a jiným verejným ·svazl':uI1, jakož i pl'ávnickým 
osobám a ústavům k účelům vědeckým, lidumilným a obecně pro
spěšným, mají se dostati k vytvoření odborných hospodářstvl ucha
zečúm jednotlivcům, zvláště způsobilým k vedení ' větších podniků 
z0meděJských (§ 25). 

J wk z ustanovení zákonných vidno, nedrobí se bezmyšlenkovitě 
zabraná půda na malé hospodářské podniky, nýbrž vytvořují Re 
vedle soběstačný'ch malých usedlostí také statky prostřední veliko
sti blížící se svou výměrou dřívěj.Ším veJkost.a:tkům menší rozlohy, 
které se pozemkovou reformou neruší, nýhrž nadále ponechávají. 

Ve své druhé ,části (§ 30 a násl.) jedná přírlělový zá11U'D 
o t. zv. r o I nic k Ý ch n e díl ech, t. j. jakýchsi selských fidei
komjsech vázaných na rodillu, pj·i nichž disposice vlastníkova jest 
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omezena dohléda;cím právem pozemkového úřadu. Podle § 30 rol
nické nedíly vznikají: 1. přídělem celé usedlosti, 2. slouěenírn svo
bodného majetku pozemjkového s př'ídělem, 3. tím, že svobodný ma
jetek pozemkový bude podřízen řádu ustano'i'enému v zákoně. J~-li 
přidělena reelá usedlost, n'emůže býti přidělena jina:k než jako ne
díl .. Jde-li o příděl půdy, kterým má býti zvětšen majetek drob
ných zeměděl:cú na virměru soběstačné usedlosti, rozhoduje o tom, 
zdali svobodný majetek má býti sloučen 8 přídělem v rolnický ne
díl čili nk, úřad po~mikový, a bude jeho péčí, aby přípustnými 
pi'ostředky ' tohoto sloučení dosáhl, takže podle okolností múže příděl 
odepříti, nebude-li svobodný majet.ek uchazečů podroben řádu ne-
dílovému. - Ze svohodného rolnického majetku může se státi rol
niciký nedíl, jen když vlastník výslovně o~ to žádá. 

Že jest usedlost rolnickým nedílem, dlužno podle § 31 vyzna
čiti v knihách veřejných v nadpisu listu podstaty statkové. 

Na nedílech mohou mimo obyčejné služebnosti pozemkové a 
služebnosti bytu váznouti jen dluhy rentové, počítajíc v to výmě
nek, a to renty doč.asné, věčné i umořitelné. Jiné dluhy přípustny 
jsou se souhlasem pozemkového tl ,řadu, jestliže se zřetelem na osobu 
věřitele nebo na podmínky úvěru zna:čí pro dlužníka zřejmou vý
hodu proti úvěru rentovému. Jde-li o sloučení svobodného majetku 
s přídělem nebo o podřízeni svobodného majetku řádu nedilovému, 
je potřebí, aby jinaké ·závady váJznoucí na svobodném rnajetku byly 
přeměn8ny (konvertovány) na taJkovéto závady. Úřad pozemkový 
nedá svolení ke zřízení nedílů, jestliže hledíc k závadám váznoucím 
nd svobodném majetku, nebyl by vytvořen hospodáfský celek 
schopný života (§ 32). 

Není-li náhrada za příděl zaplacena hotově, vázne v puřadí 
za veřejnými daněmi a dávkami, a to ve formě buď věčné neb umo
řitelné renty, na přidělené pl.1.dě, pokud se týče na celé usedlosti; 
vzniklé sloučením svobodného majetku s přídělem. Renta "ěčIÍá 
může býti Ikdykoliv přeměněna v rentu umořitelnou, žádá-li za to 
vlastník. Rentový dluh náhradový zapíše se do knih (§ 33). 

Subjektem rolniokého nedílu múže hýti jen jediná osoba nebo 
manželé společně (§ 34). Platí to i pro případ, že vlastník nedilu 
zústaví několik dědiců .(§ 39). Jen jeden z nich může ujmouti ne
díl. Pouze . přechodně se připouští spoluvlastnictví sourozencll, do
kud jeden z nich nevykoná své právo na pfevzetí usedlosti' (§ 48): 
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Také při spoluvlastnictvl manželů, zeml'e-li jeden z nich, pÍ'ipouští 
se clo rolniokého nedilu jen dočasně ciZÍ dědic tohoto zemřelého ma.n
žela. Musíť nejpozději po smrti dl'uhého marižela práva k nedílu 
býti upravena tak, aby subjektem nedílu stala se zase :ien jediná 
osoba (§ 48). 

Zavazení nedílů, pokud je vůbec u 0 P,ušlčno , lnů že se státi jen 
se svolenim pozemkového úřadu. Rentov\T dluh, váznoucí na 11e

dílu, může, pokud nejde o výlněnek , být zřízen jen pro veřejné 

ústavy úvěrní, ktel:é budou označeny vyhlá.škou vlády (§ 35). 

Rentový dluh může býti zřízen jen za tírn účelem, ahy byly 
opatřeny prost.ředky: 1. k zaplacení náhrady za příděl 11ebo ke ·kon
versi závad váznoucích na svobodném majetku, který má býti dlou":' 
čen s přídělem nebo který má býti podřízen' řádu nedílúvému, 
2. ke zřízení nebo rozšíření budov hospodářsk~r·ch a obytných nebo 
k trvalému zlepšení usedlosti, 3. 'k opatření nebo doplnéní hospodář- , 

ského inventáře, 4. k výplatě dědických podílú nebo platů ulože~ 

ných poslednírn pořízením (~ 35). 

Na' rolnické nedily lze \'f?stí exe:kuci jen vnucenou správou 
(§ 36), 

Jak viděti, platí o zadluženi l'oJniDik.ého nedilu a o exekucí na 
n ěj podobné predpisy jako o majetku fideikomisnÍDl. Zcizení ne
dílu napl'oti tomu není vyloučeno , avšaJk silne omezeno, a vždycky 
závisí na svolení pozemkového úřadu, ať již běžÍ o zcizení nedílu 
celého nebo jeho části nebo o Zicizení spoluvlastnického podílu .. Také 
výměna pozemků náležejících k nedílu za pozemky jjné, jakož 
i rozdělení jistých nedíh'l připouští. se jen se svolením pozeJnkového 
úřadu. Podrobné předpisy o tom obsaženy :isou v § 37 přídě l ovÉ ho 

zákona, Nesvěd c' í-li proti tomu vážné důvody, svoli úřad vždycky 
kp zlCÍzení celého nedilu, má-li ono zcizení ráz anticipované poslonp
Ih1Sti. zejména postupuje-H se usPrllost za výměnek. Mimo tyto pří
pady přivoli pozemkový úřad ke zcizení celého nedílu v p r v Ý c h 
cl 8 set i let. e e h po přídělu jen z d II vod ů n a 1 é II a v Ý c II 
(je-li na př. vlastník t.cck nemocen, že nemůže na statku hospoda
řiti), a to jen t.ak, že docílená cena trhová. pokud přesahuje tc , co 
bylo vloženo do nedHu ylastníkpln, přjpadne státu. Při tom jest 
bráti slušný zřetel k vykonanému zlepšení a prov8denému úmoru. 
J akmile II pl y n e 10 let od přídělu , může pozemkový úřad při
volHi ke zdzťní z d li vo cl II V h o cl n o s tL a1e ustanovení o vy-
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dáni přebytku z trhové ceny plati i zde. Nedillze zciziti jen osobě, 

která se za váže, že bude sama na usedlosti hospodařiti, má k tom u 
potřebnou způsobilost a nehospodaří ja;ko vlastník nebo z jiného 
důvodu na půdě větší než činí polovina nedilu v té krajině ob
vyklého. 

Ve prospěch vlastníkova manžela (mallželk v) svolí pozemk.ový 
úřad mimo důvody nal éhavě ke zcizení pod í I u na rolnick9m 
nedUu. 

K v Ý ID ě n ě pozemků nedílových za jiné svolí pozemk.ový 
úřad, jen zlepši-li se tÍIn hospodaření na usedlosti, a je-li pozelllek 
směnou získaný co do své jakosti a v~ry vhodnou náhrad0u za 
pozemek odstoupený. 

R o zdě 1 e n y mobou býti jen ta!kové nedíly, které vznikly 
ze svobodného majetku pozemkového k žádosti vlastníkově. Avšak ' 
k ruzdělení jích svoli pozemkový úřad jen tehdy, když nové cellky 
s připočtením svobodného majetku osob, které se maj1 o nedil po
děliti, hudou soběstačnýlni usedlostmi a budou podřízeny i~du nedí-
lovému. . 

Ke zcizení č á s t i nedí1u přivoli llřad pozemkový z vážných 
důvodů, a nebude-li tím ohl'ožena soběstačnost nedílu. 

Rolnický nedíl může ná případ smrti, a to jak posloupností zá
konnou, ta;k posloupností podle testamentu připadnouti jen osobě 
jediné. V~jjmka se připouští zase jen u nedílů vzniklých ze 8VO · 

bodného nú:lje~kLl pozemkového k žádosti vlastníkově (~ 39). O do
časném spoluvlastnidví několika osob podle §§ 48 a 49 uěiněna 
zmínka shora. 

~onkuruje-li n~ko]ík zátkonnýeh dědiců , jsou. jednotliví, r okud 
se schválením. úřadu pozemkového se nedohodnou jinak, podle 
§ 40 ptwolání k přl3vzetj nedílu v tomto pořadí: 1. Zpravidla náleŽÍ 
přednost mužským d~dicůní před ženskými a me-zi dědici téhož po
hlaví staršÍIn před mládšÍIni ; při stejném stáří rozhoduje los. Při
buzní podle stupně bližší. mají přednost před vzdálenějšími. 2. Děti 
pokrevné mají vždy přednost před dětmi adoptovanými, manželské 
před nemanželskými. Děti legitimované jsou. na roveň postaveny 
dětem manželským. 3. Není-li tu. potomkú zůstavitelových, povolán 
jest za přejimatele statku pozůstalý manžel. pokud manželst"í ne
bylo soudně rozvedeno. - Z převzetí nedílu je zpravidla Vy loučena . 
osoba: a) které bylo soudem od.ňato právo svobodné správy ma-
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jetku, b) která pro duševní nebo tělesné vady není způsobilá na 
usedlosti osobně hospodařiti , c) ~terá je zjevne náchylna k marno- -
hatnictví, d) které povolání nedovoluje na _ usedlosti samé osobně 
hospodařiti, e) která je alespoň po dvě léta nepřítomna a nedává 
o svém pohytu zprávy; jestliže její nepřítomnost je spojena s tako
vými _ okolnostmi, které činí pochybným, vrátí-li se nepřítomný 

v přiměřené době. ' 
Rozhodnouti o tom, jsou-li tu důvody vylučujicí z pfevzelí ne

-dílu podle lit. b) až e) čili nic, náleží úřadu pozem'kovému, 
Je-li některý ze záJkonných spoludědiců v době ná;padu dědictví 

výhradným vlastníkem rolnické usedlosti rovnající se hodnotou po
lovině nedílu, o který jde, nebo usedlosti ještě větší, ustupuje ostat
ním dědicům co do práva převzíti usedlost, a připadne tudíž nedil 
-osobě podle § 40 nejbližší, leda že by se onen rozhodl odevzdati 
vlastní usedlost nejblíže povolanému za cenu vyšetřenou f)r)dle zásad 
§ 43 (vjz niže). Nechce-li nikdo ze spoluděd!ců převáti usedlost 
poslé~e uvedenou, pomíjí jejich právo požadovati, aby dědic povola
ný k převzetí nedíluH

) jim ustoupil. 
Jestliže mezi spoludědici nejsou než osoby takové, při kt.<:'rých 

jest důvod vylučující, může býti přes to jedna z nich ustanovena 
za přejimatele nedílu, neuznal-li hy pozemGwvý úřad vhodnějším 
usedlost podle zásad vyslovený'ch v § 51 vykoupiti a nově ji při
děliti. 

Vlastník může o nedílu pořiditi na případ smrti (§ 41), ale 
jen ta;k, že za dědice povolá osobu jedinou, ovšenl jen takovou, kt~r€ 
nebrání některý z vy]učujících důvodů shora uvedených. JE;n bě
ží-li o nedil vzniklý ze svobodného pozemkového majetku k žádosti 
vlastnrkově, možno ustanoviti dědiců několik; předpokláUá se však, 
že dědicové mají vedle toho svobodný majetek, takže s připočt~ním 
t~hoto majetku ke zděděným částem nedílu povstanou nové sobě
stačné usedlosti. Ustanovil-li zůstavitel několik dědiců, vyvolí z nich 
přejimatele úřad pozemkový, nedohodnou-li se sami o způsobilém 
přejimateli. Ustanovil-li zůstavitel dědicHn osobu ne-způsobilou, platí 
-o ní totéž, co o dědicích ze zákona vyloučených z převzetí n~dilli. 

S nedíl'em připadne přejimateli podle § 42 příslušenství used
losti. Náleží k němu také hospocláiský inventář, pokud je ho po
třebí k řádnému vzdělávání usedlosti. Nemohli-li by se dědici o tom 

14) V z ákoně jest cb yba t isku, J\ií sto p o cl í 1 II státi má ne cl í 1 ll. 
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dohodnouti, ustanoví rozsah potřebného hospodářského inventáře 
soud po výslechu znalců. Scházelo-li by snad něco, nemůže proto 
být vznesen nárok na náhradu ceny z ostatní pozůstalosti. 

Při rozdělení pozůstalosti přidělí se usedlost s příslušenstvím 
přejimateli, který se stane až do výše nezadlužené hodnoty tohoto 
přídělu dlužnikem pozůstalosti. Hodnotu usedlosti s příslušenstvím 
ustanoví pozemkový úřad podle nejlepšího uvážení tak, aby pře
jimatel mohl na usedlosti obstáti. Je-li třeba, může si vyžádati dobré 
zdání úřadů a znalců (§ 43). 

Není-li rozdělení pozůstalosti vykonáno přímo soudem, mu~í 
mu být aspoň předloženo ke schválení. V listině o rozdělení má být 
výslovně řečeno, že rozdělení pozůstalosti stalo se podle přídělového 
zákona (§ 44). 

Kdyby spoludědicové mimo přejimatele nemohli býti vybyti 
z ostatní pozůstalosti, a nemohl-li by jich přejimatel vybýti z pro
středků vlastních, vyplatí jim jejich podíly rentový ústav, a na 
usedlosti bude vložena rentová pohledávka odpovídající vyplaceným 
podílům. Tyto rentové pohledávky budou ' rentami umořiteln~mi, · 
při čemž vý;še umořovací kvoty bude určena nejméně tak~ aby renty 
byly umořeny, až se skončí podle počtu pravděpodobnosti přejimate
lovo hospodaření na statku (§45). 

Jestliže bude nedil zcizen do deseti let po vypořádání mezi spo..: 
ludědici, musí přejimatel spoludědicům doplatiti, oč příznivým pro 
něho odhadem usedlosti (podle § 43) byli oni spoludědicové na 
svých podílech zkráceni (§ 46). 

; Zásady §§ 43 a 45 platí obdobně, jestljže je posloupností dě
dickou povolán jediný dědic, avšak byly mu v poslednírn pořízení 
uloženy platy vyjádřené podílem pozůstalosti nebo způsobem jina
kým (§ 47). 

Úřad pozemkový může ustanovi.ti zvláštni řád o hospoda ř~ní 
na nedílu, zvláště pak také co do členství v některých družstvech, 
ochrany památek přírodní~h a uměleckých, zachování krajinného 
rázu a 'krajinných zvláštností při stavbách, pojištění proti škodám 
a na ži.vot a p. Na zachování tohoto řádu dozírá úřad pozemko
vý (§ 50). 

Pozemkový úřad může vykoupiti nedíly: 1. když vlastník po
zbyl vlastností, které jsou ustanoveny v § 3 za podmínky přídelu, 
leda že by manželka nebo jiní členové rodiny za něj na nedílu hos-

Sborník věd právnich a. státních XXIV. 3- 40. 19 
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podařili: 2. jestliže vlastník na nedílu trvale hospodaří špatno nebo 
vede nezřízený život a dává špatný příklad svému okolí; 3. jedná-li 
vlastník svévolně proti řádu ustanovenému pro Jiedíl (podle § 50) ; 
4. jestliže vlastník na nedílu sám nehospodaří a na něm nebydlí, 
leda že by tu byly závažné důvody omluvné nebo přechodn'é závady, 
a bylo-li by o řádné hospodaření na nedUu postarán,) členy rodiny 
nebo jinak; 5. jestliže mimo případy živelních nehod, nemoci 'nebo 
jiných mimořádný.ch nezaviněnÝ.ch překážek dluhuje vlastník ren
tové splátky váznoucí na usedlosti za vice než tři léta: 6 . .iestliž€ 
vlastník soustředil ve svý(~h l'Ulkou držbu pozem'kovou tak, že půua, 
na které hospodaří, ~sahuje aspoň dvojnásobného výměru nedUu 
v krajině obvyklého. V tomto případě sluší však uvážiti, n~jde-li 

o soustředění přechodné, které pomine vypraven:ím potomků a p.; 
7. běží-li o spoludědice, u kterých jest důvod vylučující, neb o dě
dice j,ednoho z manželů spoluvlastníků , ,když po .smrti druhého 
manžela nelze práva .k nedílu upraviti tak, aby jediná osoba se stah 
vlastnikem nedílu (§ 51). 

Je-li nedíl takto vykoupen, dá se vykoupenému nátl'ada, a to 
penízem, kt.erý odpovídá tomu, co do ne dílu bylo vloženo vlastníkenl 
a jeho předchůdci. Jde-li o půdu přidělenou, rovná se tento peníz 
cen'ě, za kterou byl příděl poskytnut. Při vyměření náhrady sluší 

. hleděti k nutným i užitečným nákladům na nedil učiněným podle 
stavu v době převzetí pozemkovým úřadem, jaJkož s druhé strany 
ke zhoršení, za které vlastník odpovídá podle obeCných ustanovení 
občanského práva. Nehylo-li by možno doclliti dohody o ceně ná
kladu a výši srážek, rozhodne o tom okresní soud, v jehož obvodu 
nedil leží, řízením nesporným (§ 52). 

Část o rolnick.ý1ch nedilech zaujímá téměř polovinu zá;kona pří
dělového. Je z toho patrno, že zálkonodárce považoval tyto nedíly 
za instituci velmi důležitou. Jest vša:k otázka, jak se no,rá instituce 
osvědčí. V dosavadní praxi pOlzemkového úřadu neužívalo se aspoň 
této formy přídělu půdy ve větším rozsahu. Věc má dalekosáhlé 
praktické důsledky nejen rázu hospodářského, nýbrž i t8chnického. 
Kdyby se rolnické nedily měly státi zjevem rozšířeným, bylo by 
podle dOBavadního stavu zákonodárství třeba, aby pozem:kový úřad 
ani po provedení pozemkové reformy nezanikl, nýbrž pot.rval dále 
jaJko stát ni orgán bdící nad izachováváním nedilového řádu, po pří
padě musel by místo něho jiný úřad vykonávati jakýsi vrchní dozor . 
ve věcech nedilů. 
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Vedle části (III.) věnované ustanovením poplatkovým má pří
dělový zákon ještě část (IV.) obsahující přechodná ustanovení. 
V § 63 zavádějí se totiž pro místa, ikde provedení pozemkové refor
my si vyžádá delší doby, n u cen é nejdéle šestileté pac h t Y r ů
d y. Pozemkový úřad může uložiti tomu, kdo na zabrané pů,dě hos- ' 
podaří , aby přenechal osobám oprávněným k přídělu podle § 1 
čís. 1 zákona a sdružením těchto osob do pachtu (podpachtu) nej
déle šestiletého přiměřenou výměru půdy za běžných pa.chtovních 
podmínek, poskytují-li ty osoby záruky řádného hospodaření. Opa,
třením tímto nesmějí býti ohroženy ani zájmy výroby na těch kte
rých hospodářských celcích ani osob na nich trvale zaměstnaných 
ani zájmy zásobování lidu. 

Nařízením vlády ze dne 19. listopadu '1920 č. 623 Sb. z. a n. 
byla pravomoc pozemkového úřadu daná mu § 63. prodloužena na 
rak 1921, pokud jde o legionáře, a dalšími nařízeními, 'Dokud jde 
o Slovensko a Podkarp. Rus , a o Slezsko s Hlučínskem. 

Zákonem ze 13. července 1922 č. 214 Sb. z. a n. bylo ustano
Teno, že pachty (podpachty) pozemků zabranýCh státem, uzavřené 
na základě uvedeného právě § 63. na dobu kratší než 6 let, obno
vují se na daJ.ší pachtovní d'obu až do úhrnné doby šestileté i proti 
vůli propachtovatele (vlastníka, pélJchtýře). Záro veň na:řízeI~ o '. že 
pro obnovený pacht platí podmínky dosavadního pachtli. 

Další důležitou součásti reformní legislace pozemkové je Zl á
k on ú věr o v ý, t. j. zákon ,ze dn'e 11. března 1920 Č. 161 Sb. z. a 
n. o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy. Zákonodárce chtěl při
děliti půdu i osobám kapitálově slabým a poskytnouti jim úvěr, 
ručí-li odborné a mravní kvalifikace jejich za to, že poskytnutého 
jim úvěru nebude zneužito. 

Uchazečům · může býti povolen buď úvěr drže~nostní, nebo 
i provozovací. Úv ě r drž e b n o s t n í může býti pos'kytnut: 
a) k získání půdy do vlastnictví až do 90% ceny půdy, za kterou 
pozem[kový úřad ji přidělil, nebo za kterOu v tom kterém kraji půdu 
stejné jakosti přiděluje ; b) k získání budov hospodáJřských a obyt
ných až do 50% jejich ceny: c) ke stavbě budov hospodářských a 
obytných až do 90% ceny půdy a do 50% náJkladů stavebnich ~ schvá
lených pozemkovým úřadem. Úvěr na novostavby, přestavbya pří
stavby se zajistí na nem9vitosU najednou, vyplácí se v-šak. podle po
stupu stavby :(§ 2). 

1~* 
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Ještě vyšší úvěr držebnostní, než tutu uvedený, lze povoliti le
gionářům, invalidům, jejich vdovám a sirotkům po vojínech kteří 
zemřeli následkem služby vojenské, nebo i jiným válečným ~oško
zencům, a to ze zvláStních fondů zřízených k jejich podpuře, po
skytují-li osobní vlastnosti a poměry uchazečovy záruku, že se i na 
usedlosti takto zadlužené udrží \. § 3). 

V e ř e j n é úst a v y pen ě žní, které nařízenírn vlád y ~ 

k tomu budou z moc n ě n y, muhou poskytovati úvěr podle § 2 
v dílčích dlužních úpisech, jejichž úroková míra a plán umořovacl 
bude stanoven dohodou pozemkovéhu úřadu s ministerstvem finan-' 
cL Vláda se zmocňuje, aby nařízením určila druhy (typy) těchto 
dílčích dlužních úpisů. Úpisy tyto požívají sirotčí jistoty. -- Bude-li 
náhrada za převzatou půdu dřívěj.šímu vlasinikuvi zapsána jak~ 
jeho pohledávka do náhradové knihy urCité nllihradové banky, může 
tato banka úvěr podle § 2 poskytnouti otevřením účtů v osobám, 
kterým z oné půdy byly pozemky přiděleny (§ 4). 

Náhradové banky a peněžní ústavy smějí poskytnouti zápůj
Č'ky podle předcházejících ustanovení jen za souhlasu pozemkového 
úřadu. Za ooročení a umoření pohledávek takto vzniklých ručí stát 
podpůrně (§ 5). 

Úvěr poskytnutý podle předchá:zejících ustanovení jest ÚVěT 
dlouhodobý s nezvý'šitelným úrokem, umořovaný podle smlouvy a 
se strany věřitelovy nevypověditelný, dukud dlužIll'k plní převzaté 
povinnosti '(§ 6). Dlužníkovi však nesmí býti úmluvou vzata volnost 
splatiti ,celý dluh anebo jeho' část po výpovědi nejdéle půlletní týmž 
způsobem, jaJkým úvěr přijal (tedy i v dilčích dlužních úpisech) 
nebu v hotovosti. Úmluvy, které by se tomu příčily, jsou neplatné 
(§ 7). 

Pokud úvěr takto poskytnutý není plné spla'cen, nejméně však 
, do deseti let ode dne jeho poskytnutí, může nemovitost jím zatí

žená býti zcizena mezi živými jen se souhlasem pOlzem:kového úřa
,duo Nesouhlasí-li úřad pozemkový, může zdzenou nem0vitost pře
vzAti do vlastnictví stát za cenu slušnou, kterou - nedojde-li k do
hodě - určí soud. Souhlasu pozemkového úřadu není třeba, jde-li 
o převod mezi manžely n'ebu s rodičů na děti. Vlastnické právo 

, nástupců je stejně omezeno jako právo jejich předchůdců I(§ 8). 

Hospodaří-li dlužník nedbale s nemovitostí, na níž je zajištěna 
pohledávka vzniklá podle předchá:zejicích ustanovení a převyšujíd 
dvě třetiny ceny půdy a pulovinu ceny buiLov, postupuje se podle 
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zásad zálkona ze dne 12. února 1920 č. 118 Sb. z. a n. o hospoda
ření na zabraném majetku pozemkovém (§ 10), t. j. může po pří
padě pozemkovým úřadem nařízen býti trvalý dozor, ba i uvalena 
býti na statek taikový úřední správa. 

Neplní-li dlužník, ač byl upomenut, platebních závazků vznik
lých z úvěrů, má .zástavní věřitel právo podati u příslušného sou
du žalobu s návrhem, aby proti dlužníkovi by] vydán příkaz pla
tební ,(§ 11). K dobytí dlužných částe.k podle vydaného platebního 
příkazu nebo rozsudku sáhne se zpravidla k exekuci vnucenou 
správou, po případě dojde k dražebnímu řízení (nelze-li podle 
okolností očekávati, že bude věřitel nejpozději do dvou roků uspo
kojen z výtěžků vnucené správy), § 12. 

Úv ě r pro voz o va c í, totiž úvěr k opatření živého i mrtvé
ho zařízení jaikož i ostatních prostředků provozovadch může p o
z e m k o v Ý m ú řad e m být poskytnut d r II Ž s t v ů m osob jme
novaný1ch v § 1 čís. 1 a s d I' uže n í ID podle § 1 čís. 2. přídělo
\7eho zákona, a) prokáží-li že stanovy jejich vyhovují . podmínkám 
pozemkového úřadu, a b) podrobí-li se případným zvlá.Štním pod
mínkám pozemkového úřadu a jeho dozoru. - 13 věr takový může 
býti povolen i jiným družstvům a úvěrním ústavům, jejichž sta
novy vyhov-qjí podmínkám pozemkového úřadu pro členy, kteří 
nabyli půny podle zákona :přídělového (§ 13). Jednotlivcům ;se 
tedy úvěr provozovací pozemkovým úřadem neposkytuje. 

Zmíněný úvěr poskytuje pozemkový úřad podle § 13 buď 
v hotovosti ze svých fondů, jež za tím účelem utvoří, nebo tím, že 
jménem státu převezme podpůrné ručení až do polovice prokázané 
ztráty za příslušný závazek družstva nebo úvěrního ústavu (§ 14). 

Rukojemské závaziky, jež vzniknou státu při provádění tohoto 
~ák;ona, stanoveny jsou 'llejvý,še dvěma sty milionů korun česko
slovenský1ch (§ 15); Ústavy, jež poskytují úvěr podle tohoto zákona 
za záTUfky státní, jsou v této příčině podrobeny státnímu dozoru: 
o němž bližší nařízení vydati" vyhraženo vládě (§ 16). 

Pro podporu vnitřní k o 10 'll i s a c e založen byl při p o z e m
·k O v é m ú řad ~ vše o b e 'c n Ý fon d čtyřmi ročními splátkami 
po 5 mil. korun českoslov. zařazovanými do státního rozpočtu P0-
čínajíc rokem 1920. Vláda zmocněna, by z, fondů pro podporu le
gionářů, inváJidů, válečnÝ.ch vdov a sirotků po příslušnících česko
slovenského vojsíka ja;k.ož i jiný·ch válečnÝ.ch pvškozenců převedla · 
přiměřené částky do zvláštních fondů. zřízených za tím účelem při 
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pozemkovém úřadě, z nichž obmyšlení oněmi fondy byli by zvláště 
podporováni při provádění pozemkové reformy. Pozemkovému 
úřadu bylo zůstaveno, aby za souhlasu svého správního výboru 
se schválením vlády vydal pro své fondy zvláštní stanovy (§ 18). 

Vyhláskou státního pozemkového úřadu ze dne 30. října 1922 
čjs. 375 Sb. zák. a nař. byly tyto stanovy vydány a novou vy
hláškou téhož úřadu ze dne 9. března roku 19,23 čís. 49 Sb. 
zák. a nař. nepatrně pooměněny Fond nazývá se » V Šl e·
o b e 'co n Ý fon d pro pod por u v nit ř n í k o Ion i s a c e 
při stá t ním p o zem k o v é m ú řad ě v P r a z e « • ZáJklad
ním jměním jeho jest zmíněných shora 20 mil. ~corun. Do fondu 
plynou a. jmění jeho r07množují rozličné platy, jako 10% poplatky 
vybírané státním pozemkovýJn úřadem při udělováni souhlasu ke 
zcizení a dělení zabraných nemovitostí, 14 % poplatky vybírané 
týmž úřadem při udělováni souhlasu k propachtování hospodář
skýchcelků a podniků hospodářsl~ého a lesnického průmyslu, pe
něžní pokuty podle zátkona záborového, latifundijni a časové sráž
ky z přejímací ceny při souwrech zabraného majetku přE's 1000 
ha, přirážka 15% k přejímací ceně za nemovitosti přidělené (§ 3). 

Úkoly fondu jsou: a) podporovati vnitřní kolonisaci poskyto
váním leyného úvěru k zaplacení přídělové ceny půdy a budov a 
jiného zařÍJzení nal přidělené půdě a úvěru provozovacího podle 
zákona úvěrového, b) \konati povinnosti a platy uložené mu k za
opatření zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém ,( § 4). 

Vnitřní kolonisací vyrozumívá se: a) usazení uchazečů o půdu 
na rozděleném dosavadním zemědělském velkopodniku neb na od
dělených od něho částech, b) příděl půdy k rozšíření existujících 
podniků zemědělských na podniky soběstačné, c) převod dosavad
ního zemědělského velkopodniku nebo jeho ' částí do p8Jchtu neb 
vlastnictví družstva osob jm,enovaných v § 1 čís . 1, neb sdružení 
jmenovaných v § 1. .Čís. 2 iZáJkona přídělového (§ 5). 

Úvěr držebnostní podle § 2 zákmla úvěrového může býti zcela 
výjimečně poskytnut z fondu kolonisačního (§ 7). Úvěr provozo
vad podle § 13 záikona úvěrového může býti poskytnut do 75% 
potřebného provorov8Jciho kapitálu a nejdéle na dobu pěti let. Zá
roveň se rozvrhnou jeho splátky. ťJrok (bez správního příspěvku) 
nesmí přesahovati sazbu banJkovního úřadu (§ 8). 

Všeobecný kolonisé1Čni fond je spravován a zastupován stát
ním pozemikovým úřadem (§ 11) ,jejž při poskytování úvěrů z fon-
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du poporuje zvláštní poradní sbor. Nesouhlasí-li státní pozemkový 
úřad s návrhem poradního sboru v příčině zápůjček z fondu, ·má 
právo vyžádati si návrh jiný, nemůže však povoliti ,zápůjčku z fon
du osobě poradním sborem nenavržené nebo za jiných podmínek 
než byly poradním sborem navrženy (§ 12). 

Poradní sbor skládá se z' osmi členů, totiž předsedy a jeho ná'
městka a ze šesti přísedících. Všechny jmenuje předseda pozem
kového úřadu, a sice prvé dva z úřednictva pozemkového úřadUJ 

přísedící pak po slyšení správního výboru pozemkového úřadu na 
dobu čtyř let z osob znalýlch poměrů vyplývajících z provádění po
zemkové reformy ve státě československém, a to zejména jednoho 
z Jegionářů a jednoho z organisace dělníků zemědělských (§ 13), 

Velmi důležitou součástí pozemkové reformy jsoů dále před
pjsy týkající se z a o pat ř e n í z a m ě st n a n e c t vana zabra- . 
ném pozemikovém majetlku. Běží tu o jeden ze sociálních úkolů re
formy. Rozdělení velkostatků nemá se státi na újmu těch, kdo s vel
kostatky srostli tím, že na nich po celý život pracovali a o jejich 
prosperitu se zasazovali; ať už to jsou úředníci a pomocné síly ho
spodářské nebo stá;lídělníci a zejména deputátníci. Existenčně majj 
být zajištěni nejen ti, kdo už vysloužili, nýbrž i ti, kdo se daU do 
služby v naději, že dojdou doživotního zaopatření. 

V ,zákoně n:áhradovém z' 8. dubna 1920 a jeho novele ze dne 
13. července 19022 věnována jest část V. » zabezpečení zaměstnanců 
na zabraném a přejímaném pozemkovém majetkll«. V § 728e 
ustanovuje: Pozemkový úřad provede ke dni 4. března 1920 sou
pis všech 'zaměstnanců na zabraném velkém pozemkovém majetku: 
pokud náleží dOl kategorie osob podléhajících pensijní povinnosti 
podlezá!kona ze dne 5. února 1920 č. 89 Sb. z. a n, a byly v služeb
ním poměru na takovém majetku před 1. srpnem 1914, a dále sou
pis osob, !kterým vlastníci velkého pozemkového majetku neb vše
obecnrý pensijní ústav neb náhradní pojištění jiné dne 4. března 

1920 poslkytovali zaopatřovací požitky, ať již jako pensi nebo dar 
z milosti z dtlvodtl služební činnosti na tomto majetku.16

) 

Ke dni 'zápisu poznámky o převzetí do knihy veřejné16) pro
vede pozemkový úřad soupis vše ch o s t a t n í ch t r val Ý c b 

15) Soupis shora zmíněný proveden byl podle nařízení vlády ze 
dn e 12'. října 1920 č. 575'. Sb. z. a n. 

16) Tento odstavec -byl do § 72. vložen teprve novelou (k zákonu 
náhradovému) ze dne 13. července 1922. 
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zaměstnanců" jichž se ustanovení odst. 1. tohoto paragrafu netýká: 
a jichž služba a námezdní poměr anebo práce souvisí bezprostředně 
se zemědělskou neb lesní výrobou nebo průmyslovými podniky zá
konem ze dne 16. dubna 1919 č. 215 Sb. z. a n. zabranými, pokud 
ony podniky jsou předmětem převzetí, a jestliže zaměstnanci splňují 
tyto podmínky: 1. jsou státními příslušníky republiky českosloven
ské a mají řádné bydliště v tuzemsku, 2. jsou v den vyhlá'Šení pří
dělového zřízení starší 18 roků, 3. jsou před zápisem poznámky 
o převzetí nejméně dva roky na zabrané půdě trvale zaměstnáni, 
Soupis t"y,ká se též všeho. dělnictva, které nejméně 150 dní v posled
ním roce na zabrané půdě pracovalo. 

V § 73. náhrad. zákona, a sice v textu pozrněněném novelou 
ze 13. červenCe 1922, mluví se o fon dup r o z a o pat i e n j 

z a m ě s t n a n c ů vel ik o s t a t ,k li, totiž o fondu k zabezpečení 

starobních a invalidních požitkův ósob sepsaných podle § 72. Sprá
vu fondu řídí pěti až sedmičlenné kuratorium, jehož členy jmenuje 
pozemkový úřad v dohodě s ministerstvem sociální péče. KuratoI'i
um rozhoduje o nárocích proti fondu. Z rozhodnutí kuratoria pří
pustna jest do 14 dnů ode dne doručení stížnost k 9členné rozhodči 
komisi, jejíhož předsedu jmenuje mÍnistr spravedlnosti z, řad soud·· 
Cll a ostatní členy předseda pazem1kového ,úřadu po do hode s mini
strem sociální péče. Rozhodnutí rozhodčí komise jest konečné. 

Stát přispěl ik řečenému fondu jednou pro vždy částkou 5 
mil. Kč. Vlastníci zabraného, .avša;k dosud nepřevzatého v'elkého 
majetku pozemkového povinni jsou podle § 73 přispívati k fondu 
TočnÍm ' příspěvkem předem splatným 3 Kč z každého hektaru 
půdy. Část majetku do 250 ha osvobozena jest od tohoto přjspěvku. 
Pozemkový úřad může se souhlasem ministerstva financí přikazo
vati fondu tomu části případných přebytků fondu náhradového 
(§§ 79 a 80 náhrad. zákona). Není-li přebytků nebo dostatečných 
přebytků, uhrazuje pozemkový úřad případné schodky z fondu 
kolonísačního. 

Nárolk na starobní neb invalidní požitky z fondu přísluší oso
bám, které podléhají soupisu podle § 72 odst. 1., mají trvalé bydli
ště na území československé republiky a jsou jejími státními pří
slušníky, jestliže u nich toliko z d1ivodu provádění po'zemkové re
f~rmy přestala nebo nezačala výplata zaopatřovacích požitkll: aniž 
mohla býti opatřena dostatečná úhrada zaopatřovacích požitků 
z přejímací 'ceny za převzatý majetek nebo z ceny za živý él mrtvý 
fundus instruktus. 
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Dokud nevstoupi v činnost starobní a invalidní pojištění děl
nictva, budou také ost.atním trvalým zaměstnancům na velkém 
majetku pozemkovém, jejich rodinám a pozůstalým - než kteřj 

jso~ právě uvedeni - vypláceny z fondu starobní neb inva1idni 
renty. 

Vládním nařízením ze dne 8. února 1923 č. 29 Sb. z. a n . 
vydány byly podrobné předpisy o zřízení fondu pro zaopatřeni 

zaměstnanců veJlkostatků, o němž je řeč v § 73 náhrad. zákona 
(ve 7nění novely). K uratori um fondu jest podle tohoto nařízení 
sedmičlenné. 

Pozbudou-li t r val í zaměstnanci na velkém majetku pozem
kovém dosavadního zaměstnání na majetku tom tím, že zabrané 
nemovitosti převezme stát k účelům pozemkové reformy, budo 
o ně podle § 75 náhrad. záJkona (ve formulaci novely) postaráno 
jedním z těchto způsobů: 1. přídělem nemovitostí, 2. zprostředko
váním, přikáJzáním nebo jiným opatřením přiměřeného ' zaměst

nání, 3. odškodněním v penězích, lL zaopatřením sta:robním ' a 
invalidním . 

. Osoby hospodařící na zabraném majetku jsou povinny přijí
mati clo sVÝ'ch služeb na uprázdněná nebo nově zřízená místa za
městnance . z osob, jež jim označí pozemkový úřad nebo . ústav 
zprostředkující služby a práce zaměstnanců na velkém majetku . 
pozemkovém. Pozemkový úřad může při rozhodování o přídělu neb 
propuštění nemovitostí ze záboru uložiti vlastnikům zabraného ma
jet:ku, aby převzali zaměstnance v počtu a druhu úměrném vlast
nostem a rozloze přidělovaného nebo propuštěného majetku. Po
vinnosti a platy vr,nikající státu zaopatřováním zaměstnanců podle 
odst. 1. čís. 1-3 § 75 uhra-zuje pozemkový úřad z fondu koloni
sačniho. Z rozhodnutí pozemkového úřadu podle odst. 1. příp~stna 
jest do 14 dnů stížrlOst k 9členné rozhodčí komisi, o níž už byla řeč, 

Podrobné předpisy k § 75 vydány byly nařízením vlády česko
slovenské republiky lZe dne 21.. října 1922 č. 305 Sb. z. a n. a do
plň/kem Ik němu ze dne 3. listopadu 1922 č· . 318 Sb. z. a n. , jakož 
i vládním nařízením ze dne 8. února 1923 Č. 29 Sb. z. a n. o zří
zení fondu pro zaopatření zaměstnancú velkostatků. Vedlo by nás 
příliš daleko, kdybychom se měli těmito nařízeními zabývati. Po .. 
minouti tu musíme pro povahu naší práce i jednaJCÍ řád pro roz
hodčí komise podle § 75. zákona náhradového, vydaný nařízením 
vlády ze dne 7. prosince 1922 Č. 374 Sb. z. a n. 
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ZáJkonně upraveny jSo.u také zaopatřovací požitky b Ý v a-
1 ~. ch zaměstna.nců na velkém majetku pozemkovém čili t. zv. 
s tar ope n s i s t ů. Jedná o nich zákon ze dne 18. března 1921 
č: 130 Sb. z. a n., změněný částečně a doplněný zákonem ze dUl~ 
13. července 1922 č . 215 Sb. z. a n. Zákon tento vztahuje se (podle 
§ 1.) na bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém jakož 
i na po.zůstalé po těchto zaměstnancích, jestliže a) buď již požívají 
zaopatřovacích požitků z dúvodů trvalého služebního poměru na 
velkém pozemikovém majetku, jako pensí, provisí, daru z milosti a 
pod., nebo b) nabyli nároku na vyplácení pense nebo pro vise dříve: 
nežli tento zákon poeal půso.biti. 

V příloze k záíkonu uvedeny jsou požitky, jež příslušejí za
městnancům jmeno.vaným v § 1. se zpětno.u platností od 1. ledna 
1920 po 40leté službě. Tento nárok rovněž se zpětnou platností od 
1. lednEtl 1920 vzniká po. 35 letech u zaměstnanců, kteří nabyli nebo 
byli by nabyli zaopatřovacích požitků nebo. náraků na ně po vy
konané 35leté službě (§ 3). Také na vdovy a sirotky po zaměstnan
cích je v zákoně pamatováno. 

Plniti požitky v z;álk.oně uvedené, po.kud nejsou hraženy dl/.
chodem od VŠBobeeného pensijního ústa Vll nebo ústavu náhradního, 
jest povinen zaměstnavatel, u něhož počala nebo v případě § 1. 
lit. b) má počíti výplata zaopatřovacích požitků (§ 11 podle znění 
zákona ze dne 13. července 1922). Povinnost ta přechází na dědice 
osob k výplatě povinných. Jde-li o majetek stižený svazkem svěřen
ským nebo. fideiikomisní substitucí, přechází po.vinno-St ta jedině na 
právní nástupce v držení tohoto majetku (§ 12). 

Dúležité místo v legislwci o pozemkové reformě zaujímá dále 
záJkon ,ze dne 27. května 1919 Č. 318 o z a j i š t ě ní půd y dr o b
II Ý m pac h t Ý ř ú m, po,zději třikráte novelisovanÝ, a to. zákonem 
ze dne 6. dubna 1920 Č. 247 Sb. z. a n., zákonem ze dne 15. dub
na 1920 Č. 311 Sb. z. a n. a ·zákonem ze dne 1. dubna 1921 č. 166 
Sb. z. a ll. Podle tohoto zákona pachtýř a podpachtýř zemědělské
ho pozemku může žádati, aby mu po.zemek byl postoupen do vla8t
niCtví za Ráhrad u stanovenou podle tohoto. zákona, nebo aby mu byl 
ponechán v pachtu, jestliže požadovaný pozemak náleží státu nebo. 
je zabrán státem podle zákona záborového nebo je zapsán v zem
ský.ch deskách nebo je hospodářskou so.učástí statku zapsaného 
v zemských deskách nebo statku církevního nebo nadacího, a byl 
nejméně od 1. října 1901 nepřetržitě až do dne, kdy tento záko.n 
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byl vyhlášen - t. j. do 12. června 1919 - v pachtu "nebp pod
pachtu jeho, jeho manželky nebo jejich rodin nebo jejich právní.ch 
preclchůdcú v držbě llemovitostí, s nimiž je požadovaný pozerne.k 
spo.lu obděláván. 

Nárok tento. přísluší podle § 3. jen pachtýři, který "požadovaný 
pozemek sám nebo s rodinou obdělává nebo na požadovaném po
zemku bydlí a jen potud, pOlkud získáním tohuto pozemku nepře
stoupí jeho vlastní zemědělská půda výměry větší než 8 ha. 

Kdo hodlali uplatniti své požadovaó právo podle tohoto zá
kona, museli t~ učiniti ve zvláštnich lh"(itách {nuvě stanovených 
třetí novelou, dávno již prošlých). Pi-ihláška musela být učiněna 
vlastníku pozemku nebo hospodářské správě vlastníkově a kromě 
toho oikresnímu soudu, v jehl)ž obvodě pozemek ležel (§ 12). N á
hradu za požadovaný pozemek (přejímací cenu)" stanovil soud, vy
slechna po případě znalce; řídil se při tom cenami v téže krajině 
z r. 1913. Jedna kOl'una měny rakousko-uherské se počítala za 
jednu kurunu československou (§ 8) . Cena přejímací je podle volby 
přejimatelovy splatna buď najednou před vkladem práva vlastni
ckého do knih pozemkový1ch, nebo v 10 stejných částech, z nichž 
prvé dvě splatny jsou před vkladem, ostatních osm pak počínajíc 
příštím rokem vždy 1. říjnem každého roku. Z nedoplatku ceny 
přejímací platí se 40/0 úruky, splatné pozadu v týchž lhútách (§ 11). 

Nabyvateli pnz.emku dovoleno jest jej zciziti mezi živými do 
deseti let jen se svolením pozemkového úřadu (§ 22). 

Pachtýř máJ také právo žádati, aby mu vlastník pozemku po,
TI0cha] pozemek na místo převodu du vlastnictví dále v pachtu za 

stejných podmine.k ja;ko dosud, a to nejméně po dobu 6 let (§ 29). 
Přechodn Ý význam mají z á k ony o z a j i š t ě n í p ú fl y 

cl rob n Ý m zem ě děl s kým pac h t Ý ř ů ID, u Ú p r a v ě 
pac h t o v n é h o a ,'úbec och ran ě d rob n Ý c h z e I? ě d ě 1-
s k ý ch pac h t Ý ř Ú. Zabájeny byly zákonem ze dne 30. října 

1919 č,. 593. nčelem jejich jest ,zajistiti dosavadním pachtýřúm, 
kteří vzdělávají pachtovaný pozemelc sami nebo se svou rodinuu, aby 
i proti vůli vlastn:í:kú jej podrželi v pachtu za přiměřené pachtovné" 

Místního výlznamu jsou naří.zení o u ž í v á n í p a s t v i II V 

Pod k a r pat s k éRu s i a " II a S l ov e II s k II a předpisy o u ž í
v á n í p o zem k ú v Pod k a r pat fl ,k é R II S i z a p () díl j i c h 
n a tur á I n í h o v Ý n o s u. 

O vyvlastněnÍ. pozem"ků pro s ta y b II ob y t n Ý ch ne b o 
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ve ř e j n Ý ch bud O V byl vydán zákon ze dne 17. prosince 19-19 
č. 20 Sb. z. a n. z r. 1920, jehož účinnost přestává dnem 31. pro
since 1924. Pozemky dosud nezastavěné nebo zastavěné, avšak 
ik účelům obývacím nezužitkované, mohou po dobu nynější nouze 
o byty býti vyvlastněny pro stavbu obytnJTch domů nebo pro stavbu 
budov určených pro veřejnou potřebu a pro komunikace k tomu 
nutné, zamýšlí-li stavbu stát, okres, obec nebo stavební družstvo: 
uznané ministerstvem sociální péče za obecně prospěšné (§ 1). 
Vlastníku vyvlastněného pozemku přísluší přiměřená náhrada, 
která nesmí býti větší než obecná hodnota pozemku (§ 5) . . 

K provádění pozemikové reformy zřízen byl ve smyslu §§ 1. a 
15. záborového zá!kona, a to zálkonem ze dne 11. června 1919 Č. 

330 Sb. z. a n. pro celé území československé republiky Stá t n í 
p o zem k o v ý ú řad se sídlem v Praze. Zahájil činnost dnem 
15. října 1919. Jes to úřad podle § 2. tohoto zákona podléhající 
sice ministerské ri!ldě, ale v praksi vydobyvší si postavení skoro 
úplně nezávislé. Parlamentní dozor nad jeho činností vykonává 
(podle § 9) spráJvní výbnr složený ze 12 členů volených Národním 
shromážděním na dobu tří let, při čemž funkce správního výboru 
trvá vždy až do nové volby. Až podnes funguje správní výbor vo
lený ještě starým, t. zv. revolučním Národním shromážděním, a 
měl by být vlastně vydán záikon nový, podle něhož by členy výboru 
toho měly voliti obě s~ě,mDvny Národního shromážděni zří?;eného 
ústavní lístínou z 29. února 1920. 

V čele po'zernkového úřadu stojí předseda a náměstkové, jme
novan k návrhu ministerské rady presidentem republiky. Předseda · 

nebo jeden z jeho náměstků zastupuje pozemkový úřad na venek 
i v ministerské radě. PnLce výkonné obstarává potřebný počet 

úřednictva, systemisovan~ho nlinisterskou radou a jmenovaného 
předsedou pozemkového úřadu, pokud jmenování to nepřísluší 

podle ústavy presidentu republiky.U) V úřednictvu zastoupen býti 
musí živel právnický, technický a 7~mědě]ský CI, každému odboru 
budiž v čelo postaven příslušný 'odborník. M:ista úřednická obsazují 
'se na 81adě veřejného konirursu ,(§ 3). 

Pvzem:kový úřad zastupuje stát co do všech práv a zá'VazJků~ 

vzniklých prováděním zákonů o lzabránÍ yelkého majetku pozemko
vého, naproti. osobám třetím , soud1.1m i jiným úřadům . Ma.id8k 

17) Ve smyslu ústavní listiny (§ 8r) dlužno míti za to, že jmenování 
úředníktl 7. a 8. třídy náleží vládě . 
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prováděn~ ~~orového záJkon~ do státní správy připadlý spravuje 
pozemtlmvy urad samostatně l§ 4). ' Pozemkovému úřadu uřísluší 
t~é podávati vládě návrhy zákonů a nařLzení~ trkajících s~ práv
niCh a majetkových poměrů k půdě, jakož ' i posudky o takových 
návrZÍch (§ 6). . 

Pozemkovému úřadu přísluší dále činit opatření a rozhodovati 
ve všech věcech upravenýlch zákonem záborovým aneb zákony vy
danými k jeho provedení a doplnění mimo ony věci, které těmito 
zákony přiikázány jsou soudům aneb úřadům jiným. Zejména 
náleží v působnost pozemkového úřadu: 1. vyšetřiti veškerou za
branou půdu, uvésti ji v patrnost knihovní poznámkou, rozho
dova~ o tom, které objeikty ze záboru jsou vyloučeny, propouštěti 
ze zaboru pozemky a vyvlastňovati podle § 14. záborového zá
kona; 2. dozírati na řádné hospodaření na majetku zabraném, 
ale dos~d nepřevzatém; 3. udíleti souhlas ke zcizení, pronájmu, 
~vazenl a dělení zabraného majetku; 4. stanoviti postup, v ja-

. kem zabraný majetek má býti přejímán; 5. stanoviti, pokud ži
vý a mrtvý inventář m·á býti odevzdán; 6. dávati výpovědi oso
bám hospodařícím na zabraném majetku před jeho převzetíni: 
7. určovati výši náhrady za majetek převzatý s výhradou odvolací- · 
ho práva 'k řádn'ým soudům sborovým prvé stolice a pečovati o to 
aby práva váznoucí na zabraném majetku jakož i práva z pomi:in; 
služebního, zaopatřovrucího a pachtovního nebyla zkrácena; -8. při
dělovati zabraný majetek, stanoviti výši a způsob přídělů, vybí
rati osoby fysieké i prá vmcké, jimž půda má býti ve vlastnictv'í 
nebo pacht přidělena, zkoumati jich způsobilost, vyhotovovati no
třebné smlouvy kupní a pachtovní, zaváděti knihovní pořádek;.L 9. 
pečovati o to, aby na přidělenÝ.ch pozemcích za přiměřenou ná
hradu přídělců prováděny byly nutné investice staveb oby-tných a 
hospodářských, scelování a meliorace přidělené půdy, a aby opa
třen byl potřebný inventář; 10. opatřovati dlouholetý úvěr příděl
cům stanoviti podmínky jeho a zprostředkovati styk s peněžnimi 
ústavy, pověřenými prováděním finanční akce; 11. dozírati na při

dělený majetek, půkud práva disposičnÍ k němu budou obmezena: 
12. napomáhati zřizování zemědělských družstev utvořených pro 
účely, vytčené zálborovým ,zákonem, a dozírati na jejich hospoda
ření; 13. izřizovat mistní úřadovny nebo komise podle zásad sta
novených vládním nařízením. 

Působnost pozemkového úřadu byla v zákoně ze dne 11. červ-
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na 1919 vyměřena jen příkladmo, tedy nikoli způsobem vyčerpá
vajícím. Nebylo to v r. 1919 ani jinak možno. Zákony o pozem
kové reformě počaly v r. 1919 teprve býti v-ydávány, a celé záJkonJ
dárství o reformě se protáhlo v podstatě na dvě Jeta. Púsobnost po
zemkového úřadu náslec1lkem toho stáje více se šířila a upravena 
vedle probíraného z.cÍlkona z 1'. 1919 i y z-álkonech pozděj'ších, ze~ 

jména přjdělovém, nahradovém a úvěrovém, jak jsme to viděli 

shora. 
Ke všem důležitým rozhodnutím pozemkového úřadu je třeba 

souhlasu správního výboru, Podle § 11. zák. z 11. června 191,9 je 
souhlas ten nutn1r, jde-li o tyto věci : 1. rozhodování o tom, které 
objekty jsou ze ~áboru vyloučeny, propouštění pozemiků ze záboru 
podle § 11. zfub. záJk. a vyvlastňování podle § 14. záb. záJk.; 2. sta
novení postupu, v jaJk.ém záborový majetek má býti přejímán a 
přidělován; 3. zřizování obvodových úřadoven a !komisL Správní 
výbor může si vyhraditi, aby i jiná zásadní rozhodnutí ' pozemko
vého úřadu byla mu ke schválení předložena. 

V:znikne-li spor mezi pozemkovým úřadem a správním výbo
rem, rozhoduje o něm ministerská rada, vyslechnuvši předsedy 

pozemkového úřadu a správního výboru. Jednotlivá rozhodnutí a 
opatření ve věcech stran jsou z toho vyňata. 

'Podle § 8. může nařízením přenesena býti část působnosti 
pozemkového úřadu na o b vod o v é II řad o v n y nebo komise, 
zřízené pro jednotlivé územní obvody, v nichž se toho objeví potře

ba. Činnost těchto' obvodových úřadoven pozemkového úřadu byla 
upravena nařízenÍn1 vlády republiky československé ze dne 6. čer
vence 1920 č. 451 Sb. z. a n., které bylo částečně změněno Ca sice 
v § 5) nařízením vládi" 'ZB dne 23. června 1921 č. 225 19b. z. a n. 

Vedlo by nás příliš daleko, kdybychom se měli podrobněji ~a

bývati těmito nařízeními a vůbec orgány, jimž je svěřeno proyá
dění pozemkové reformy. Běžiť' nám spiše o předpisy povahy věcné 
než formálnÍ. Proto se jen zcela sh-učně dotkneme výkonných or
gánů provádějitcich p0zemkovou reformu. Obvodové úřadovny 

podporují svou působnosti státní pozemkový úřad ph všech jeho 
úkolech. Samostatně provádějí jen některé menší věci, které se tý
kají převodu zabrané půdy ná nové nabyvatele, yedle čehož vedou 
přímý dozor nad činností t. zv. přídělový'ch 'komisariátů a také do
zor nad hospodařením na přidělené půdě. Vyhláškami předsedy 
státního pozemlkového úřadu byly postupně zřizovány jednotlivé 
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O'bvodové úřadovny. Tou dobou jest jich jedenáct, a to v Čeehách 
pět '(V Praze, Plzni, Českých BudějO'vicích, Hradci Král. a Mladé 
Boleslavi), na Moravě dvě I( v Brně a Olomuuci), na Slovensku tři 
(v Trenčíně, Zvoleni a Pl'ešov-ě) a na .PodkarpatSlké Rusi jedna 
( UžhO'rodě). 

Obvodové úřadovny 2Jřizují ve svých obvodech p} í dě l o v é 
k o m i s a ř e. Až du podzima r. 1923 byly přídělové komisariáty 
jen orgány kočovnými, jež byly zřizovány v Pl'vý,ch letech reformy 
podle potřeby jen pro práce vztahující se k urcité skupině zabra
ných objektů . .PO' skončení svých prací ohledně ur,čitých statků byli 
příděloví komisaři pusíláni na místa jiná. Od podzima r. 1923 
jsou zřizovruny komisariáty stálé. Nyní jest jich 57 (nejvíce v Če
chách, nejméně 'v Podlkarpatské Rusi). Skládají se z 1- 3 země
měřičů, 1- 3 agronomů a 1- 3 sil pomocných. Jeden ze wmě
měřičů nebo agronomů jest pověřen funkcí přídělového komisaře, 
ostatní síly jsou mu phdeleny. Přídělové komisariái-y nejsou úřed.
ní instancí, nýbrž jen pomocnými silami obvodových úřaduven. ' 
Vyšetřují zejména všechny okolnosti rozhodné pro rozsah převzetí 
:t:abraného majetku, obstarávají ptímý styk s uchazeči o půdu, při
jímají ud n1ch žádosti, konají šetření o jich způsobilosti, navrhují 
rozdělovací plán, sestavují odhadní elaboráty atd.18

) Přídělové ří- · 
2J€ní provádí se za součinnosti živlu laiOkého. K podpoře státního 
powmkového úřadu, pokud se týče přídělových !komisařů jsou tot:í~ 
zi'izovány poradní sbory místní a poradní sbor obvO'dový. Do těchto 
poradních sborů puvO'lány jsou po jednom zástupci všechny sku
piny přímých interesentů (zájmových organisací uchazečů o půdu, 
jako na pře Domoviny dO'mkářů a malorolníků, Svazu domkái'ů 
a malorolníků a j., obcí, legionářů a invalidů, zaměstnanců velko
statku atd.). Do [každého poradního sboru přibere se jeden prak
tický hospodář, který není reformou dO'tčen, jako odborný znalec. 
Předsedou poradních sborů jest přídělový ,konllsař. Místní poradní 
sbory zřizují se v ,každé obci interesované na přídělu. Obvodový 
poradní sbor působí prO' Icelý obvod přídělového komisaře. Poradní 
sbory mají - již podle názvu - hlas pouze puradní, nikoli roz
hO'dO'vací. 

Se soustavným prováděním pozemkové reformy započato bylo 

18) PodrobQě pojednává o všech těchto věcech ]. Vo žen í 1 e k, 
Pozemková reforma v československé republice (Pra.ha, 1924), str. 69 
a násl. 
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v československé republice teprve v r. 1922. Do té doby konány byly 
jen práce přípravné, spočívající hlavně ve vydávání příslušných 
zálkonů a nařízení, v soupisu zabraného. majetku, ve výkupu dlou
hodobých pachtů, v přídělu zabrané půdy do vnuceného pachtu a 
v přídělu půdy stavební. 

Podle vládního nařízení ze dne 9. ledna 1920 Č . 60 Sb. z. a n. 
proveden byl soupis zabraného majetku pozemkového. Podle dat to -' 
hoto soupisu podléhá záboru 3, 963.064 ha půdy, t. j. 28·2% plo.šné 
výměry republiky. ' 

půdy;:: 

zemědělské 

ostatní . 

úhrnem . 

VeŠlkerá výměra ČSR 
v ha: 

7,449.682 
6,585.508 

14,035.190 ha 

Z toho zabráno 
v ha: v %: 

1,229.688 16·5 
2,733.376 41·5 

3,963.0G4 ha 28·2% 

Z půdy úhrnem zabrané připadá na jednotlivé země tato vý
měra: 

země: 

Čechy 
Morava 
Slezsko 
Slovensko 
Podkarpatská Rus 

úhrnem . 

veškeré zabrané půdy : 

1,574.383 ha 
@38.269 ha 
135.754 ha 

1,410.834 ha 
203.824 ha 

3,963.064 ha 

z toho zabrané půdy 
zeměd.: 

528.761 ha 
16,g 929 ha 
41.096 ha 

464.217 ha 
35.685 ha 

1,229.688 ha 

Počet vlástníků zabraného majetku pozemkového jest 1730, 
z nich v Čechách 536, na Moravě 197, ve Slezsku 53, na Slovensku 
873, na Podkarpatské Rusi 71. Rozdělí-li se zabraný soubor' na 
skupiny podle výměry půdy, připadá na· jed'hotlivé skupiny tento 
počet vlastnííků: 

výměra zabrané půdy: 

250- 500 ha 
500- 1.000 ha 

1.000- 5.000 ha 
5.000- 10.000 ha 

10.000- 50.000 ha 
50.000-100.000 ha 

nad 100.000 ha 

počet vlastníků: 

754 
386 
436 

72 
75 

5 
2 

nastane na 
pozemkový 
již k jak' 
zemědělské 

Po 

pro 32.651 
, Před 

sestaven a 
zemkového 
po 
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Veš'kera zabranáJ půda nebude arci přidělena, poněvadž na 
část z ní až do maxima připuštěnéht) zákonem mají nárok vlastníci. 
Zabraná plocha zmeooi se tun asi o 259.500 ha půdy zemědělské 
a o 173.000 ha půdy jiné, celtkem asi o 432.500 ha. Další zmenšení 
nastane na záJkladě § 3a)a § 7 zábor. zák. Podle § 7., podle něhož 
pozemkový úřad udělil souhlas k dobrovolnému prodeji půdy, ať 
již k jakýmlkoliv účelům, bylo ze zá,boru propuštěno asi 28.000 ha 
zemědělské půdy. 

Po odečtení výměry tuto uvedené zbývá asi 900.000 ha zeměděl
ské půdy k rozdělení. Jest nyní atázka, ja;k daleko pdkročilo při
dělování této půdy.V měsíci říjnu t. r bylo tomu pr~ě -pět let, co 
pozemkový úřad zahájil svou čínnost. Podle jeho údéijů19 ) , ' bude 
koncem tohoto rolku rozděleno bezmála lj2 mil. ha '(480.000 ·ha) ze
mědělS'ké půdy, taikže pro příští léta zbývá již jen asi 400.000 ha 
zemědělské půdy. Pozemkový úřad doufá, že s přidělováním tét9 
druhé menší poloviny bude hotov asi do konce r. 1926 a nejdéle do 
konce r 1927. 

V přípravném období pozemkové reformy běželo nejdříve o vý-
kup dlouholetý;ch pachtů. Podle dat ministerstva spravedlnosti k 1. 
lednu r. 1923 vykoupilo 128.557 dlouholetých pachtýřů celkem 
101.119 ha půdy za náhrado vou cenu 179,063.380 Kč. Pozemkový 
úřad odhaduje, že asi 800/0 z toho bylo půdou zabranou . . 

V letech 19~1921 byla dále pruváděná · a;kce přídělu půdy 
zemědělské do vnuceného pachtu podle § 63 příděl. zákona. Způso
bem takovým bylo přiděleno 141.172 ha 265.182 rodinám malo
zemědě1cú a bezzemiků. 

V období přípravném přispíval také pozemkový úřad ke zmír
nění bytové nouze tím, že umožnil tisícům zemědělců, zejména 
drobných, nabýti lacino stavebních pozemků, půdy pro 'zahrádky, 
komunikace a p. U rychleným řízením bylo přiděleno 6.304 ha půdy 
pro 32.651 uchazečů. 

Před započetím provádění definitivní pozernkov~ reformy byl 
sestaven a v červnu r. 1921 uveřejněn pracovní plán státního po
zemkového úřadu pro první období '(pro léta 1922- 1924). Státní 
pozemkový úřad přejímal části zabraného majetiku podle těchto 
směrnic: 1. objekty opuštěné (Slovensko a Podkarpatská Rus) , 

19) Viz K. V i š k o ~s k ý, Rolnický stav a pozemková reforma 
v Československu (čas. Pozemková reforma, V., str. 116) a stať Pětiletí 
naší pozemkové reformy (tamtéž, V., str. 138)· 

Sborník věd právních a etátnich XXIV. 3-40. 20 
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nedbale spravované nebo trvale prupachtované bez ohledu na roz
lohu zabraného pozemko.vého majetk~ jich vlastníka; 2. v čechách~ 
na Moravě a ve Slezsku objekty, náležející vlastníkům, kteří v ob
vodu republiky měli vice než 5.000 ha půdy, na Slovensku a Pod· 
karpatské Rusi více než 5000 kat. jiter pozemků,; 3. objekty v po
sledních letech prodávané a trukové) jež vlaStniky byly zakoupeny 
během války nebo po válce za účelem ukrytí válečných zisků,; 4 
objekty vlastnÍIkem osobně nespravované; 5. v případě naléhavé po
třeby, nebo :kde toho vyžadoval zájem státu, i jinaJké soubory za
braného majetku bez ohledu na výměru. 

V prvém období přihlíženo bylo k tomu, aby sice ve všech 
oblastech republiky práce byla zahájena, a však aby zvláštní z.řetel 

brán byl ke krajinám, kde z hospodářských a sociálních důvodll 
potřeba půdy byla zvláště naléhav-á. Ohdobí první bylo zároveň 

obdobím praktioké zkoušlky pozemkové reformy. Při sestavování 
programu vznikl spor o tom, mají-li býti pojímány do programu 
celé velkostatky nebo jenom jednotlivé jejich části (dvůr nebo jisté 
procento půdy velkostatku). Zvolen byl způsob kompromisní, podle 
něhož přebírány jednak celé velkostatky: jednak jen jisté dvory nebo 
jisté procento půdy z celý~h velkostatků nebo jistých dvorů. Prová
dění reformy na celých panstvích naráželo na veliiké nesnáze pro 
nedostatek řešení zaměstnaneoké otázky. 

Sotva uplynul jeden ro.k prvého období a již počátkem 1'. 1923 
konány byly přípravy pro nové období pracovní. Pozemkový úřad 
rozhodl" se provésti celou reformu možno-li do konce r. 1926. Toto 
nové období zahrno.vati má sousta vně celou oblast republiJky a 
všechny objekty spadající v pOlzemkovou reformu. Na Slovensku 
a y Podkarpatské Rusi má ,co' nejintensivněji být zasáhnuto při pře
jímání půdy pro drohný příděl. Zvláštní péče a podpora má býti 
věnována kolonisaci, hlavně na Slovensku. 

Počet nabyvatelů přidělené půdy zemědělské a stavební do 
konce r. 1924 odhaduje se asi na 400.000 rodin, což representuje
asi 16% všech osob aktivně činný-ch v našem ·zemědělství. Poptávka 
jest arci větší než nabídka, a proto asi 38% uchazečů muselo. býti 
odmítnuto. Dvě ti'etiny přidělené půdy dostaly se do vlastnidví bez
zemků a malých zemědělců s výměrou do 5 ha půdy. Kromě ma
lého podniJku jest také posílen střední stav zemědělský, a co zvláště 
dlužno schváliti, je zřízení několika set CS20) zbytkových statků , 
které tvoří přechod od statkú střednícb k velkostatkům. 
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Pozemkovou reformou podporuje se- dále kolektivní forma ho
spodaření. V uplynulém pětiletí bylo zřízeno pomocí pozemkové 
reformy 67 · družstev 'Cz toho 33 složených výhradně z bývalých 
zaměstnanců ' na zabraném majetku, 15 družstev lih-1varských a 
pivovarských, 8 pastvinářských, 9 le.gionářs~~ch ~ do~řskýc~ 
a 2 družstva pachtýřská a sýrařgká). Zemedelska druzstva maJI 
v držbě téměř 5000 ha pů.dy. 

Zaměstnanců bylo zaopatřeno v uplynulém pětiletí 31.839. Po
zenrkový úř'ad snažil se, aby dostali v prvé řadě půdu anebo aby 
nadále na půdě došli zaměstnání. Teprve pokud to nebylo možno, 
ohdrželi peněžní náhradu a pensi. Z řečeného počtu zaměstnanců 
bylo opatřeno přídělem půdy 22% a zaměstnáním 35'1%, taikže na 
pů.dě zůstalo jich cellkem 57'1%. Náhradu peněžní dostalo 39'8 % 
a pensi 3'1 %. Úhrnem bylo přiděleno bývalým zaměstnancům ku
lem 25.000 ha půdy. Státní příspěvek na přídělovou cenu činil 

dosud přes 27 mil. korun. Vedle přídělu půdy bylo věnováno nR. 
zajištění zaměstnanců v uplynulém pětiletí skoro 92 mil. korun. 

l( o I on i s a e e prováděna byla d0sud na úze míS love n
s k a. Tam jest jí také nejvíce třeba, nejen z toho důvodu, že Slo
vensko není tak hustě obydleno jako země historické, a mohou tedy 
býti zaikládáiIly nové 'osady nebo části osad, ale ta:ké proto, že běží 
o národní zajištěni Slováků proti živlu maďarskému. Bohužel vadí 
kolonisační činnosti stavební krise. Z fondu pro podporu vnitřní 
kolonisace věnována byla dosud na výstavbu kolonií na Slovensku 
úvěrová suma as 25 mil. Kč. Do konce tohoto roku bude koloniso
váno na 1200 rodin s výměrou ptldy asi 16.000 ha. Průměrný pří
děl individuální činí přes 11 ha. Kromě toho bylo 31 obcím kolo
nistů přiděleno pro účely veřejné a jiné přes 2.000 ha půdy. Če- . 
chům se na Slovensku půda nepřiděluje , aby nenastala řevnivost 
se strany Slováků. Jistá část kolonistů jsou Slováci, kteří se v~acejí 
z Ameriky a vůhec z ciziny. 

Očekávané výsledky pozemkové reformy v Československu se 
znenáhla dostavují. Především jest úměrněji rozděleno vlastnictví 
k půdě, a to má za. následek, že pracovní síla lidu zemědělského 
jest mnohem lépe využitkována než dříve. Ubývá tím nezaměst
nan-1sti na venkově a ustálVá jaJ( emigrace sesonnl, tak i částečně 
trvalá. Z vy.šuje se dále životní úroveň selského lidu po ~tránce ho
spodářské a zylá,ště fysic;ké, a co zvláště padá na váhu, ubývá 
sociální nespokojenosti na venkově, ta'kže prostý' venkovan přestáyá 

20* 
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z<ÍAviděti měšťákovi a drží se raději své hroudy i svého způsobu 

života, než aby v přeplněných městech rozmnožoval řady komuni
sticky aneb krajně socialisti'cky naladěného průmyslového proleta
ri.átu. 

AgrárnLreforma vrhá ard i jist.é stíny . Nepřátelé její činí proti 
ní četné námitky, z nichž n~které jsou částeč'ně oprávněny, ale jiné 
jistě přepjaty aneb aspoň prozatím neodl1vodněny. Tak se namitá 
na př., že pozemkovou reformo~ v té podobě, jak jest u nás prová
děna, ohrožuje se zásobování měst. . Poukazuje se na to, že na 
rrrohné půdě nemůže se tak racionálně hospodařiti jako na velko
statcích, zejména na r ozsáhlých latifundiích, čímž přirozeně ubývá 
produktivnosti půdy. Uvádí se zcela případně, že drobný zemědělec, 
hospodařící na soběstačné nsed10sti. nevyrobí právě proto, že sta
tek jeho jest jen soběstačný, nic viee, než co pro sehe a svou rodinu 
potřebuje, kdežto dřívějši yelkostatky produkovaly zemědělské plo
diny ve vell\:ém a pojišťovaly tim ,zásobování m.ěst. Námitku tuto 
lze zeslabiti pouJcazem na to, že dosavadní zkušenosti z pozemkové 
reformy jsou zatím příliš malé, než aby se tato její vada mohla 
pnvažoYati za prokázanou . Jedno pozorování zdá se však přece 
býti správným. Znaki věci netají si, že ubylo krmného dobytka, 
který se dá pěstovati jen ve velkém, nikoliv na drobných statcích. 
Tato t. zv. depekorace má již dnes za následek, že dovoz, cizího do
bytka nejen se nezmenšil, nýbrž naopak vzrostl. 

Ukazuje se také na to, že púdy se dostává leckdy i osobám ne
kvalifikovaným, čímž se účel reformy pozemkové vlastně maří. 

n vádí se dále. že se při reformě nedbá přírodních krás a histori
ckých památek, že se ničí hospodářský pr1'imysl atd. Budoucnost 
ukáže, pokud námitky tyto jsou odúvodněny. 

Se strany velkostatkářské líčí se agrární reforma našeho státu 
;iélJko veliká hospodářská a sociální křivda páchaná na vlastnících 
velkého 'nemovitého majetku. Tvrdí se zejména na mezináTodnim 
forn {viz pamětní spisy předkládané Svazu národů), že ocenění 
přejímané púdy neodpovídá poměrúm. Náhrada, kterou dostávají 
velkostatkáři, rovná prý se sotva šestině pravé hodnoty půdy, po-o 
něvadž se dáivá ve výši sice předvál8Čné, ale v měně znehodnocené 
na jednu šestinu. Tvrzení toto není správné. především stanoví se 
náhrada jen za půdu a budovy. Za prokázané investice a meli0raC(~ 
a také 7.a objeikty hospodářského pn\myslu rrmsí se platiti zvláště. 
Zábor netýká se dáJle fundu instruktu, takže převezme-li se při pře-

vel1l' ~ostatkál 

sti nebo y' 

jim byly 
pírových 
více poš'k 
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jímání velkostatku také živý a mrtvý inventář' , zvysuJe se Zllačne 

přejímací cena, poněvadž za inventář musí se zaplatiti obecná 
jeho 'cena. POzeIllJkový úřad uvádí sprá:vně dále, že při stanovení 
náhl'adové ceny, jež má odpovídati průměru cen půdy b let 1913 
až 1915, bere se ještě v úvahu vzestup cen půdy" který nastal 
v pI'vých dvou letech války. Hledí-li se tedy k tomu, že náhradová 
~přejímací) cena za půdu a budovy jest jen částí a velmi často 
pouze menší částí celkové sumy, které vlastník dociluje při likvi
daci svého objektu pro účely pozemkové reformy, nemožno nijak 
vážně bráti tvrzení, že agrární reformou se u nás konfiskuje ma
jetek vefkos,tatkářský. 

Cena náhradová není arci vysoká, ale tou být nemůže již pro 
účel pozemkové reformy, aby pomoženo bylo nemajetným a nuz
ným vrstvám zemědělského lidu. O šestině hodnoty nemůže se při 
stanovení přejíma;cí ceny půdy mluviti také z. toho důvodu, že cena 
půdy řídí se výnosností půdy. A ta je nyní po uplynutí několika 
nejsvízelnějších let poválečných značně nižší než za dřívějších ne
snází aprovisačních . Vzhledem k nynější světové úrovni cen hospo
dářských plodin možno říci, že cena půdy se proti době předyálečné ' 

jen zdvojnásobila a nejvýiše ztrojnásobila. A konečně lze tvrzení 
velkostatkáiřů zeslabiti tím, že není logické, aby, žádali za půdu 
sumu šestkrát vyšŠ1Í než před válkou, když dluhy kontrahované 
před válkou a váznoucí na jejich půdě nespláceli za války a po 

válce v sumách :ŠBstiná:sobných . . 
Ostatně, velkostatkáři byJi by i při zvýšení náhradové ceny ni

ěeho nezískali, kdyby jim ona cena byla zaplacena ihned v hotovo
sti nebo y dluhopisech, poněvadž při ohromný.ch sumách, jež by se 
jin1 byly musely vyplatiti, bylo by se muselo vydati 'množství pa
pírových peněz nebo dluhopisů, a takovouto inflací byli by mnohem. 
více poš'kozeni než úpravou podle náhradového zákona. 

III. Pozemková refornU1 v [l-urnunsku. 

• Základem agrární reformy v Run1Unsku stal se, jak již shora 
řečeno, králov;ký dekret zv. decretuel lege2~) Zl3 dne 16. prosince 
1918 čís. 3697 (Mon. Of. Č. 215/1918). Bylo jím ve čl. 1. stano
veno, že ve shodě se čl. ' 19 alin. 5 ústavy a jako dúsledek dekretu-

20) V Rumunsku nazývají se tak zákony .panovníkem j'ednostrann~ 
dekretované naproti zákonům vycházejícím od zákonodárných sborů. 
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.zákona čís. 3681 ZB ' dne 14. prosince 1918 se vyvlastňuje z důvodu 
národního prospěchu vzdělavatelná půda v rozměru a za podmí
nek v onom dekretu (čís. 3697) vytčených za tím účelem, aby 69 

zvětšil rozsah venkovských statků selských prodejem vesničanům 
vzdělávajícím půdu. Přednost dána těm, kteří byli mobilisováni 
nebo jejich nástupcům, jestliže mobilisovaní zemřeli během války 
nebo za příčinou války. Za vy y 1 a s t n ě n é prohlášeny ve čl. 5 
ve svém celku: a) vzdělavatelné p o zem k y k o T II II nic II s ta t
k Ů, t, .zv. C a s a r u Tal li, jakož i p o zem k y všech p r á v-
nic ,k Ý ch o s o b veřejných i 80ukTomých, ústavů, fondů atd., 
i když jejich zakladací listiny, věnování, testam1enty nebo jakékoli 
jiné disposice pod jakýmkoli titulem by byly stanovily přímo neru 

, v jakýchkoli zakazujících doložkách jich nezcizitelnost, nebo by 
jim bývalo dáno jiné speciální uTčení; b) venlwvské statky p ř í
s I u š ní k Ů, c i z í e h stá t Ů, ať byli cizinci svým půvJdem nebo 
se stali cizinci sňatkem nebo. jiným způsobem; c) venkovské statky 
o s o b ne pří tom n Ý e h. - Vyvlastnění nepodléhaly statky 
nalézající se ve vlastnictví vesnických obcí, ať byly kdykoli obcí 
koupeny, jen když se to stalo před vyhlášením dekTetu-zákona č. 

3697. - Ve čl. 6 pTohlášena dále vyvlastněnou do Tozměru dvou 
milionů hektarů vzdělavatelná půda všech s o u k Tom Ý ,e h 
v 1 a s t n í k Ů, kteří měli více než 100 h e k tar ů vzdělavatelné 
půdy. Za púdu vzdělavatelnou pokládala se ve smyslu zákona 
(čl. 6) veškera půda orná, louky Csenokosy) a pastviny, pokud se 
mohly vzdělávati, jakož i jakákoli jiná půda způsobilá ke vzdělá
vání. Aby se získaly dotčené dva miliony hektarů, mělo se podle 
čl. 8 při vyvlastňování postupovati podle progresivní stupnic9 vy
značené v tabulce, připujené k zákon u a tvořící jeho součást. 

V stupnici této byly 'Obsaženy dvp rubriky, z nichž jedna udavala 
úhTnný rozměr statků podléhajících vyvlastnění v hektarech a dru
há rozměr půdy zbylé osobám vyvlastněnÝln, rovněž v hektarech. 
V rubrice prvé vycházelo se od 100 ha a docházelo se až k 10.000 
ha. Rl,lbrika druhá začínala rovněž 100 ha a konČila 500 ha. Pět 
set hektarů bylo totiž maximum, které někd'o mohl z vlastní své 
půdy podržeti. Tomu, kdo byl vlastníkem větší rozlohy půdy Ilež 
10.000 ha, mohlo se ponechati rovněž jen nejvýš 500 ha. 

Do dotčených 2 mil. hektarů nevčítala se podle čl. 9 půda vy
vlastněná na záJkladě čl. 5 alin. a), b) ani půda státu, která se rov-
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něž měla prodávati vesničanům vzdělávajícím půdu. Státu vyhra
zovalo se čl. 10 právo ponechati si z nemovitého svého majetku, 
jakož i z majetku vyvla..qtněného vzdělavatelnou půdu, která měla 
nebo mohla míti určení obecného zájmu. 

Ve cl. 15 se ustanovovalo: Kdyby při vyvlastňování podle 
stupnice vytčené ve čl. 8 se nedocílilo výměry dvou miL hektarů 
z majetku soukromého a osob nepřítomných, prohlašuje se za vy
vlastněnou až k dosažení řečené výměry podle kvoty, jež bude ur
čena nařízením, následující půda : nejprve ty části statkl1, které 
vzhledem k zákonu ze 23. prosince 1907 neposkytly půdu pr o 
obecní paStvu Cizlaz comunal); nedoplní-li se takovýmto způsobpm 
žádoucí výměra, vyvlastní se části těch statků, které byly neustále 
propachtovány v posledních deseti letech ; pakli ani tak se nedo~ 
sáhne výměry 2 mil. ha, tu se vyvlastní části majetku těch osob, 
které při vydání tohoto zákona budou míti dva nebo "íce zbylých 
statků o vice než 500 ha po vyvlastnění ; a jestliže -ani tak n~bude 
lze dosíci žádané plochy, tu se nezbytná výměra \;ezme poměrně 
ze všech statků, které byly podrobeny vyvlastnění. . 

Nemělo by účelu zabývati se podrobněji zmíněným dekl'etun 
Č , 3697, poněvadž ve . své podstatě jest obsažen v zákoně o agrární 
reformě pro Oltenii, Valašsko, Moldavsko a Dobrudžu ze dne 17. 
července 1921 (J\lonitorul Oficial Č. 82) . Jak již bylo řečeno výše, 
upravuje se v tomto zákone - a podobně i . v jiných záJkonech, 
vztahuj~cich se k agl'ární reformě v nově přibylý'ch částech Ru
munska -- v,eškera látka týkající se reformy. Zákon tento rozdě
luje se na dvě části, z nichž prvá jest nadepsána ExpropI'iere.a 
(vyvlastnění) a druhá Improprietarirea (přidělení do vlastnictví, 
impropriace). Obě části mají dohromady 21 kapitolu (prvá 9 a 
druhá 12 kapitol). K~pitoly mají tato záhlaví : I. Oprávnění k ex
propriaci a její rozsah, II. Obecní pastvin y, III. Všeobecná ustano
vení, IV. Určení ceny, V. Výkonné orgány, VI. Operace vyvlast
ňovací, VII. Definitivní provádění expropriace a výkon její na 
místě, VIII. Užívání vyvlastněné pl1dy, IX·, Zaplacení ceny a likvi
dace břemen, X. Pořadí přednosti při impropriaci, XL Pal celo
vání vyvlastněné půdy, XII. Výkonné orgl ny, XIII. Řizení přidě
lové, XIV. Prováděni jmpropriace, XV. KDlonisace, XVI. Zcizo
vání přídělů, XVII. Nedílnost přídělů, XVTlI. Komasace a melio-



304 Dr. Karel Kadlec: 

rac€' pozemkové, XIX. Vzdělávání příd.ělů , XX. Trhová cena pří
dělů, XXI. Závěrečná ustanovení. 

V následujícím probereme jen podstatu zákona o agrární re"': 
formě pro »staré království«. Kapitola 1. má 22 články. Čl. 1 zní: 
Z důvodu národního prospěchu vyvlastňují se venkovské statky, 
a to v rozměru a za podmínek obsažených v tomto zákoně, za tím 
účelem, aby se zvětšil rozsah selských statků venkovských, aby 
byly zřízeny obecní pastviny, jakož i aby se dosáhlo eilů v,šeobec
ného, huspodářs:kého a kul~urního zájmu. Vzdělavatelná půda 
v obvodu ,městských obcí pokládá se s hlediska vyvlastňovacího zá
kona za majetek venkovský. (Srov. čl. 1 dekretu záik. Č. 3697 z r. 
1918). 

Podle čl. 7 prohlašují se za v y v 1 a s t n ě n é v cel k u: a) 
venikovské statky pří s ~ u š n í k ů c i z í c h stá t Ů, ať již jsou 
cizinci původem new se stali cizinci sňatkenl nebo jiným způso
bem;; b) venkovské statky o s o b ne pří tom n Ý ch (t. zv. ab
senteistů). Do kategorie této se počítají všechny statky, na které 
v posledních pěti letech byla podle zvláštního zákona uložena dvoj
násubná pozemková daň. Rovněž se počítají do této kategorie všech
ny statky - bez ohledu na jejich rozsah -, které byly propach
továny a vzdělávány pachtýři nepřetržitě od 23. dubna 1910 do 
24·. dubna 1920 včetně. Vyjímají se statky propachtované auten
ticlwu listinou nebo listinou určitého data od. rodičů. dětem, ud po

ručníků nezletilých neb opatrovnilk.ů marnotratných, od soudních 
sekvestrů, statky ' žen, veřejných úř,edníkll a vojáků; c) vzdělava
telná půda k o run n í ch s t a t k Ů, t. zv. C a s a r u l' a 1 a a 
vše ch o s u b p r á v nic k Ý ch, veřejných i soukromých, ústa
vů, fondů atd., i když jejich zakladací, darovací listiny, testamenty ' 
nebo jaJkékoli jiné disposice pod jakýmkoli titulem by byly stano
\lily přímo nebo z jakéhokoli zakazujícího důvodu jich nezcizitel
nust nebo by jim byly daly jiné speciální určenÍ. Pastviny měst-

. ských i venkovských obcí, jaikož i půda kostelů a škol až do 12 ha 
nemohou býti vyvlastněny; d) půda užívaná z důvodu e m f y
t e u s e (ernbatic), dlouhodobého pachtu (bezman), pachtu dědič
ného, ať · již jsou na ni plantace, strumy, stavby čili nic, ať se na
lézá v obcích venkovských nebo městských. Zrušena jsou tímto z~
konem všechna práva nebo privilegia ja:kékoli povahy a odkudkoli 
pocházejí (panovnické listiny) rozhodnutí atd .) , jež mají vlastníci 
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nebo jiné osoby k této půdě. V Y"lastnění se děje ve prospěch pach
týřů; e) půd a venkovská pac h t o van á ves nič a n y vzdě
lá vajícími ji nejméně po 5 let nepřetržitě, jestliže si na ní vysta
věli domy nebo ji posázeli révou nebovvocnými stromy; f) stá t'll í 
půd ale snl, na níž byly lesy a která je n y n í p u stá, nebo 
která je pokryta křovím, z něhož nikdy nebudou moci povsbti 
lesy, s výhradou půdy nutné pro lesní personál; g) venkvvské 
statky - v ,celém rozsahu - o s o bod s o u z e n ý c h pro z 1 o
č i n proti státu nebo pro přepěhnutí ,k nepříteli. - Obytné domy 
s par-ky, sady, lesy, vinice a průmyslové závvdy, mlýny) vody, které 
je ženou, vyvlastněné ·za podmínek uvedentch Ehora pod lit. a) 
a b), mohou býti vyloučeny z vyvlastnění a vráceny vlast1J.J.kům 
k jejich žádosti a se schválením agrárního komitétu, nejsou-li ne
zbytné k obecnému účelu hospodářskému, zdravotnímu nebo kul
turnímu. U nemovitostí náležejídch vlastníkům vyvlastněným jJO

dle lit. a) vyloučení z expropriace se děje za výhrad shora uvede-o . 
ných a pod podmínkou, že vlastník nebo ti. kteří nabyli nebo na
budou takové nemovitosti až do vyhlášení zákon&, je · prodají ve 
lhůtě tří let od tohoto vyhlášenÍ. Npmovitosti vlastniloi, kteří by 
jich nezcizili v této lhůtě, budou prodány VP veřejné dražbě k žá
dosti prokuratury. 

Za vyvlastněnou jen č á s t e ,č n ě prohlašuje se podle čl. 8: 
a) vzdělavatelná půda od 100 ha nahoru s o u .k r o ID Ý ch s ta t
k ů z pac h t o van Ý cha vzdělávaných pachtýři dne 23. dubna 
1920 nebo zpachtovaný,ch i dnes; ' b) vzdělavatelná půda soukro
m)Tch statků v zdě I á van ý 'c h v 1 a s t n í Ik Y od následující vý
měry nahoru: od 100 ha v horách a na pahorkatině; od 150 ha 
v rovině a v krajinách,"kde žádosti za příděl je mnoho: od. 200 ha 
v rovině ft v krajinách, k.de žádostí za příděl je střední množství; 
od 250 ha v rovině a v krajinách, lkde žádostem za příděl je uči
něno zadost; c) vzdělavatelná půda soukromých statků v zdě 1 á
van Ý ch v 1 a st n í k y, kteří dne 1. února 1921 měli z nač n é 
i n ves t i ce v inventáři a nutných budvvácll mmědělské exploa
tace, c h o v dob y t k a nebo p r ů mys lov é i n s tal a c e z e
m ě děl s k. é od následující výměry nah'Oru: od 100 ha v horách 
a na pahorJ<atině; od 200 ha v rovině a v krajinách, kde žádostí 
za příděJ jest mnoho; od 300 ha v rovině a v krajinách, kde žá-' 
dostl za příděl je střední množství, od 500 ha v rovině a v kraji-
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nách, kde žádostem za příděl je učiněno zadost. - DOl kategorie 
této náležejí také vlastníci, kteří mají statky v krajinách válkou 
zpustošených a kteří měli pudobné investice, chov dobytka nebo 
instalace dne 15. srpna 1916. - Krajinami s mnoha žádostmi za 
příděl rozumějí se takové 'krajiny, kde půda dnes vyvlastněná nebo 
vyvlastnitelná podle ustanovení Čl. 7 a 8 alinea aj nestačí pro 
všechny oprávněné kategorie 1, 2 a 3 čl. 78 na základě doplňko
výlch dílců (půdy) s 5 ha. Krajinami se žádostmi (za příděl) střed
ního. množství rozumějí se takové krajiny, kde žádostem mobi1iso
vaných oprávněn cll kategorie 1, 2 a 3 čl. 78 na základě doplňko
vých dílcľi o 5 na je vyhověno, a krajinami se žádostmi splněllými 
ty :kraje, kde všichni oprávněnci mohou dostati příděl. 

Podle čl. 10 vlastník, který má nebo mpl 15. srpna 19.16 ně
kuHk statků a drží celkem více než 500 ha vznelavatelné vyvlastni
teelné půdy, ať rozdělené či nedělené, bude vyvlastněn až do ma
xima: 200 ha co do statků propachtovaných za podmíne:k čl. 8; 
200 ha co do statků v horách a na pahorkatině, ať běží ú jakoukoli 
krajinu ; 250 ha u statků ležících v krajinách se mnoha žádostmi 
za příděl; 400 ha u statků v krajinách se střednÍlll množstvím 
žádostí ; 500 ha u statků v krajinách se spln8nými žádostmi za 
příděl. - Vlastník, Ikterý má statky v různých krajinách, bude vy
vlastněn do .středu maxima krajin, \kde má statky. - Vlastnik, 
který měl 1. ún(lra 1921 statky s chove]D dobytka, zemědělskými 

\ instalacemi a vlastní inventář nebo důležitý průmysl zemědělský, 

bude moci býti vyvlastněn do maxima 500 ha bez rozdílu krajin, 
kd e má statky. 

Vlastník, který má statky propachtované i vzděláva:né ve 
vlastní režii, může podržeti z kteréhokoli z nich výměru nepodléba
jící vyvlastnění (čl. 11) . 

Vlastníkům majícim jednoho nebo několik synll, kteří stu
dovali nebo studují agronomii, jsouce zapsáni ve škole nejpozději 
do 1. ledna 1920 a ji nav:štěvují, může být vyhražen v krajiná!ch 
rovinat~ch příděl 50 ha pro každého z těchto Synll nad výměru, 

která jim zůstane nevyvlastněná podle ustanovení tohoto zákona, 
SE' závazkem - pod ztrátou tohot.o práva - že ohdrží nejdéle 
v 5 letech od vyhlášení tohuto zákona diplom (vysvědčení) a že od 
té doby budou vzdělávati půdu. Vlastník, který má. titul agi'onoma, 
má t.otéž právo (čl. 12). 

se splat.ll~a~ 

Stát 
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Za půdu vzdělavatelnou se ve smyslu tohoto zákona počítá "še
hká půda, na níž se dosud oralo, kde se dělá seno, pastviska jaikož 
i zavodnitelná půda, která se vzdělává, nebo na které se koná past
va. - Vyvlastnění se provádí na půdě vzdělayatelné, t. j. ~a zbý
vajícím rozsahu každého statku nebo části statku po odečtení vinic, 
sadů ovocných stromů a všelikých -jiných plantací předsevzaLých 
do 1. ledna 1917, půdy uměle zavlažované, lesů, potMú, míst lllO

čálovitých, stok, jezer, rybníků, ploch zabraných dvory a stavba
mi, půdy neproduktivní (cesty, břehy, pohyblivé písčiny, slatiny 
atd.) (čl. 13). 

Rybníky a koryta potoků, půda často zavodňovaná, močálo~ 
vitá, neplodná, břehy mohou být vyvlastněny v celku, beze zření 
k rozsahu, za tím účelem, aby byly odvodněny, vysušeny nebo za.
lesněny obcí nebo státem. - Jestliže však vlastníci některého 

z těchto terénů se zavážou, že vykonají tyto meliorace postupně 
v době nejdéle 10 let, agrární komitét může se usnésti, že nebudou 
vyvlastněny, avšak stanoví zároveň následky nesplnění závazků 

vlastníkových. - Tam, kde stoky, jezera a rybniky o nej~ětši vý
měře 150 ha jsou obklíčeny vyvlastněnou půdou, budou se moci 
vyvlastniti tím způsobem, že se dají do vlastnictví obci, aby jich uží
vali vesničané (čl. 14). 

Část, která zůstane vlastníkovi podle čl. 8, určí se ihned od 
orgánů ·provádějících zákon, avšak převzetí půdy vyvlastněné stane 
se prozatím jen tam, kde se půda ta může dáti přímo do pachtu 
nebo do vlastnictví vesničanům. Půda vyvlastněná, jež přesahuje ' 
aiktuální poti;ebu impropriace vesničanů, může se propachtovati 
vyvlastněnému vlastníkovi na dobu tří let, nebudou-li o ni žádati 
vesničané. vlastníci expropriovaní platí za půdu ponechanou jim 
k užívání vedle dá vek pro stát, kraj a obec ještě pachtovné stejné 
se splátkami, které jim dluhuje stát jako cenu vyvlastněné půdy. 
Stát vyhražuje si však právo vzíti z užívání vlastníkova v t.ěchto 
časových intervalech výměru nutnou k provedeni přede-hozích 

prací kolonisačních {čl. 15). , 
Vzdělavatelné půdy statků propachtúvaných a vzd8lávaných 

pachtýři dne 23. dubna 1920 nebo i dnes propachtovaných v kra
jinách horských a pahorkatých, vyjímajíc statky pl'opachtované 
obcím posléze uvedených krajin, používá se k impropriaci vesni
čanů od 25 ha nahoru. Vzdělavatelné půdy statků vzdělávaných 
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jich vlastníky v krajinách horských, jakož i půdy statkú provach
tovaných obcím· v krajin~h pahorkatých se používá k impropriaci 
vesničanů od 50 ha nahoru. Půda, v)lvlastněná podle hořeJšich 
ustanovení nad krajové maximum stanovené ve čl. 8, se zaplatí h0-
tově nebv se vymění za výměru rovnocennou 's hodnotou PllUY 
v krajinách kolonisace. Souhlasí-li vlastníci v Ikrajinác.h horských 
a pahorkatých s tím, aby byli vyvlastněni úplně (t. j. veškera j6-
jich půda), dá se jim v krajině kolonisace výměra jeden a půlkrát 
tak veliká jako výměra postoupená (čl. 16). 

Volba části statku vyvlastněného podle usta.novení tolh1to zá
kona - nad expropriaci pl'pvedenou za použití progresivní stup
nice dekretu-zákona Č. 3697 z r. 1918 - děje se tím způsobem, 
aby statek, který zůstane vlastníkovl, byl scelen (čl. 17). 

Se souhlasem stran a se schválením orgánů provádějícich ,zá
kon schvaluje se výměna půdy vyvlastněné tímto zákonem, půdy 
vyvlastněné dekretem Č. 3697 z 1'. 1918, pudy venkovské nabyté 
záikony z r. 1864, jakož i výměna půdy přidělené do vlastnictví zá
kony z r. 1879, z<ÍikO'nem k úpravě nemovitého majetku v Dob
rudži ze 3. dubna 1882 a záJkony o prodeji statků státnich, obec
ních pastvin, a to jak ·navzájem, tak i za půdu zbylou vlastníkovi.. 
V případe, když strany se nemohou o výměně dohodnouti, agrární 
komitét bude moci po místní anketě určiti v~měllu (čl. 19). 

Bude-li vlastníkovi vyvlastněna veškera vzdělavatelná půda 

statku, nalézajídho se v okrsku obce, nebo bude-li mu vyměněna 
pů.da podle ustanovení čl. 16, bude třeba vyvlastníti k jeho žádosti 
-také budovy a půdu nepodléhající expropriaci a náležejí,cí k tomuto 
sta'bku (čl. 20). 

Rozdělení půdy podle krajin s hlediska expropriace půdy kul
turní' a obecních pastvin na hory, pahor1ky a roviny stanoví vý~ 
konné orgány jmenované v V. kap. tohoto zákona, hledíce při kaž
dém statku k přísně ~Tědecké definici (§ 22). 

Kapitola druhá o ohecních pastvinách má jen jeden článek 
(23). Ustanovuje se v něm, že za úč,elem zřízení nebo doplnění 'obec
ních pastvin mlHe expropriace klesnouti v krajinách borských 
i pod 100 ha; půda hodící se jen k pastvinám a ke košení sena 
může být vyvlastněna až do 25 ha. V krajinách horských a pa
ho:rkatÝ'Ch mohou se vyvlastniti i blízké lesní poljany menší než 
20 a 10 ha , jakož i plucha ležící uprostřEld nich, budou-li dvě nebo 
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víoo těchto poljan od sebe vzdáleny nejvý'š 200 m a pÍ'erušuny ma
lýmj skupjnami stromů. Doménová půda lesní vyvlastněná podle 
čl. 7 alin. f) bude sloužiti předem ,ke zřfzení obecních pastvin. Pě
stitelům dobytka ponechá se pastvisko a potřebná louka podle 't18t,}
nvvení čl. 2'2 zákona o obecních pastvinách vyhlá~enébo dekretem 
Č. 3865 ze 22. září 1920, i když tato plocha přesahuje výměru sta
novenou ve čl. 8. 

V kapitole třetí (čl. 24--33) jsou všeobecná ustanovení o spod
ku vyvlastněné půdy, o polních oestách, napajedlech dobytka, 
o osevu na půdě expropriované aj. 

Kapitola IV. (čl. 34-36} jedná o u r Č e 11 í cen y. Cena, 
která se platí za půdu vyvlastněnou, určuje se v první instanci 
okružní komisí a v instanci druhé apelačnÍln soudem. Z rozhod
nutí ústředních komisí okružních zřízenýeh dekretem-zákonem 
Č. 2100 z r. 1920- možno se odvolati k příslušnému odvolácímu 
soudu v 15 dnech od uveřejnění v :Monitoru Oficiálním (čl. 34). 

Po skončení prací okružních komisí bude agrární komitét ko
nati studium sjednocení a srovnání cen stanovený,ch~ těmito k0mi
semL Toto studium se předloží příslušným odvolacím . sóudům, aby 
jim bylo orientací při definitivním určování cen. Rozhodnutíal od
volacich soudů může odporovati ve lhůtě tří měsíctl od ·jich vyhlá
šení u nejvyššího kasačního dvora pro porušení tohoto zákona jen: 
ministr zemědělství skrze generálního prokurora II nejvyš,gího 
dvora. Kasační dvůr bude souditi ve spojených sen~t~e!1, když byl 
obeslal strany a ministerstvo zemědělství, pokládaje věc za nalé
bayou (čl. 35). 

Expropriační cena se stanoví od0ěleně pro každý statek zvlti
ště a pro každou kategorii a jakost půdy. U vzdBlavatelné půdy 
(role, louky a pastviny) bude se hleděti k fysické ;jakosti půdy a 
plodnosti její, vzdálenosti od trhů 0dbytu, nádraží nebo přístavů, 

jakož i k ceně prodejní a pachtovní na místě. Cena se stanoví podle 
ryzího výnosu z hektaru, ale nehude moci překročiti 13 ach t o v n é 
stanovené komisemi kraje v letech 1917-1922 nás 0 b e 11 é 40~ 

vyjímajíc půdu hodící se jen za pastvinu užívanou ke z:řízení nebo 
doplnění pastvin obecních, jejíž cena nemůže překročiti pachtovné 
stanovené Ikomisemi kraje r. 1916 pTO léta 1917-H)22 násoben~ 
20. Suma potřebná k zapl8Jcení vyvlastněné půdy se uhradí sumami 
přijat1'rrni z prodeje přídělů; rozdíl zaplatí stát. K tomuto účelu 
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se zavádí zvláštní dávka (o suprataxá,) přirážená k dani z majetku 
a k dani válečných zbohatlíků. Tato přirážka počiná 1%' 'a stoupá 
podle majetku až do 5%. Pro půdu užívanou z důvodu emfyt,euse 
a vyvlastněnou podle čl. 7 lit. d) stanoví se vyvlastňovací cena tím 
způsobem, že se naturální prestace odhadnutá v penězích násobí 
rovněž 20 (čl. 36). 

Kapitola V. jednající o výkonných orgánech expropriace (čl. 
37 a 38) byla ve čl. 37, a sice v té části, která mluví o agráJrnÍm 
komitétu, pozměnE:na zálkonem ze 28. října 1922 (č. 164 :Monit. 
Ofic.). Modifikace takto zavedené platí nejen pro »staré království«, 
nýbl'z i pro území připadlé Rumunsku 'Od Uherska a Rakouska. 
Výkonnými orgány expropriačními js'ou podle čl. 37: 1. a g l' á r n í 
k o m i t é t, 2. o k l' U žní k o m i s e v y v I a s t ň o v a c í (co
misiunea judeteana de expropriel'e), 3. o k r e sní k o m i s e v y-, ' 

v I a st ň o v a c í (.comisíunea deocol pentru expropriere). 

Agrární komitét 'Ccomitetul agrar) je vyšším orgánem z'Hze
ným li ministerstva zemědělství a domén jakožto revisní instance a 
poradný orgán ministrův. Skládá se ze 12 členů jmenovaných krá
lovským dekretem na 5 let k návrhu ministra zemědělství a domén. 
Členové ,'ybírají se z úředn~ků, právníků a specialistů v agronomii 

,nebo 'vědách hospodářských. Ministr je předsedou agrárního komi
tétu. On naznačuje ministerským rozhodnutím dva ze 1~ členů ko
mitétuza místopředsedy. Komitét agrární 'zřizuje ze svého středu 
tři sekce, jednu pro staré království, druhou pro Transilvanň, Da
nát, I{rišanu a Marmaroš a třetí pro Bukovinu. Reglementu zvlášt
nímu je vyhraženo určiti poč,et členů sekcí. Sekce luají za účel, aby 
otázky příslušné 'oblasti, které mají býti posuzoyány agrárním ko
mitétem, byly jimi předběžně zkoumány s povinností referovati 
komitétu o výsledku ~oumání. Posuzování těchto otázek spadá 
však do ,kompetence celého komitétu agrárního. Komitét je způso

bilý se usnášeti za přítomnosti aspoň šesti členů, leda že by ministr 
žádal, aby se někdy jednalo za přítomnosti aspoň dvou třetin členů 
komitétu. 

Agrárnímu komitétu náleží: 1. rozhudovati o žádo8tech za re
visi nálezů nižších instancí ve věci expropriace, avšak jen když 
běží o porušení nebo nesprávný vý'klad zákona, 2. rozhodovati ve 
věci impropriace o pořadí oprávněných, avšak jen ve starém kr:i-
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lovství, v případě, jejž má na mysli čl. 90 agrárníhu zákona pro 
království. 

Revisní žádosti mohou podávati jednak interesované strany, 
jednak pfedstavitelé státu. Žádost za revisi se podává předsedovi 
agrárního ikomitétu v době dvou měsíců od prohlášení rúzh8dlmtí, 
jemuž se odporuje. Žádost musí býti odůvodněna poukazem na 
všech.ny motivy právní i faktické, o něž se opírá, a všechny llůkazní 
aJkty musí být připojeny. K0mitét agrární rozhoduje bez ob.::slání 
a slyšení stran a jen neveřejně, na záJkladě spisli. Připustí-li ko
mitét agrární v zásadě revisi, rozhodne o jádru věci, stanově zá
klady, podle nich.Ž -expropriace nebo impropriace muže být pr0ve
dena. Rozhodnutí vynesené se zašle v opise oněm komisím okruž
ním nebo okresnímu komitétu, Ikteré se ve věci nsnesly, za účelem 
vý,konu. Protokol o výkonu vydá se ve třech exemplářích, z nichž 
jeden se pošle agrárnímu ,k0mitétu, jeden se dá interesovaným stra
nám a třetí se zachová pro spisy. Rozhodnutí komitétu agrárního 
jsou definitivní a exekvovatelná. 

Agrární ,komitét jest také por a d n Ý mor g á n e m min i
s t e r s t v a zemědělství a domén ve všech otázkách, které jsou mu 
přikázány l'ozličn ými ustanoveními agrárních zákonů, nebo které 
mu budou předloženy ministrem ohledně věcí expropriace, impro
priace a rozmnožení zemědělský,ch plodin. V této vlastnosti k9mit.ét 
dává pouhá dobrozdání, !která nevážou ministra, vyjímajíc mínění, 
jež by dal v případech, ve kterých ustan0vení zákonů zeměděl~kých 
by vyžadovalo, aby rozhodnutí ministrovo bylo shodné s míněním 
komitétu agrárního. 

O k r u žní k o m i s e v y v 1 a s t ň o v a c í, jedna 'pro celý 
okruh, se skládá ze čtyř členů: 1. z jednoho radY0dvolacího soudu, 
naznačeného ministerstvem spravedlnosti za předsedu, nebo .misto 
něho z předsedy místního soudu nebo ze soudce soudu jím nazna
čeného, 2. z jednoho delegáta Ústředního ústavu ímpropriačního, 
3. z jednoho delegáta statkářů, 4. z jednoho delegáta vesničanů. 

Zároveň s volbou zástupců' velkostatkářů a sedláků koná se také 
volba po jednom náhradnÍlku. Každá okružní komise má svého 
sekretáře. Pro volbu delegátů a pro způsob úřadování komisí vy
dán je zvláštní řád. 

K o m i s e o Jr r u žní jsou příslušné: 1. aby se vyslovovaly 
v první instanci o ceně půdy a staveb vyvlastněných. Vlast.nik, 
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sedláci interesovaní, Ústřední, ústav impropriační a všichni, kdo 
mají nějaké reální právo k nemovitosti vyvlastněné, mohou se od
volati z usnesení okružní komise o ceně expropriační. Odvolání se 
podává 'k příslušnému odvolacímu soudu ve lhůtě 30 dnů od uve
řejnění v Monitoru Oficiálním. Ústřední ústav impropriace může 
podati odvolání lkdykoli, pokud nebylo vyhlášeno definitivní rozhod
nutí o ceně v odvoláních podaných od jiných interesovaných stran. 
2. Komise okružní se vyjadřuje v poslední instanci o odvoláních, 
podaných proV usnesením okresních i okružních komisí vyvlastňo
vacích pro zřizování obecních pastev, ohledně právního postétvení 
majeťtcu , vlastnosti, rozsahu, volby a stanovení půdy vyvlastněné, 

o počtu statků náležejících témuž vlastníkovi. Rozhodnutí okružní 
komise vydaná v této příčjně jsou definitivní a exekvoyatelná, bez 
práva k odporu, ,k odvolání, s výhradou ustanovení kap. VII. zá
kona a revisního práva se strany agrá.rního komitétu, v~ lhůtě j8d
noho roku od výkonu rozhodnutí. Strany mají však právo odporu 
před okružními komisemi v poslední instanci ohledně omylů pri 
výkonu. 

O ik r e sní k o ID i s e v y v I a s t ň o v a c í, jedna pro každý 
obvod okresního soudu, skládá se ze 4 členů: 1. z okresního soudce 
jako předsedy) 2. z delegáta ťrstředního ústavu impropriačnmo, 
3. z jednoho delegáta statkářů, 4. z jednoho delegáta vesničanů. Zá
roven s volbou delegátů statkářů i vesničanů koná se volba vř,dy: 

jednoho náhradníka. Každá okresní komjse má své~o sekretáře. 

Za ubylé delegáty nastupují náhradníci, a ubudou -li i tito., dosadí 
místo nich předseda konlise k žádosti delegáta lTstředního ústavu 
impropriacního jiné osoby z kategorie těch, jichž misto jest uprázd
něno. 

Okresní komise jsou příslušné: 1. aby se vyslovovaly v první 
instanci o ·práyním stavu statkl~ s hlediska vyvlastnění, o přibliž
ném rozsahu a jakosti půdy podléhající expropriaci . podle ustano
vení zákona, o expropriacich provedených místními komisemi i 1m
misemi okružními jako odvolacÍllli orgány podle čl. 31 zákona 
o zřizování obecních pastvin. Komise vyslýchá strany a koná šetře
ní, aby si opatřila data potřebná k usnesení. 2. Komise sbírá 
všechny potřebné podklady: a) ke stanovení ceny vzdělavatelné 

půdy vyvlastněné podle kategorií (půda vzdělavatelná, pastvina, 
louka) i podle jakosti, b) ke stanovení ceny lesů, vinic, plantací 

všelikého 

komisi 

statků, 

(obec, 
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všelikého druhu, staveb, pl'úmyslových závodů, rybníkú, křovin, 

stok, půdy inundační, nekulturní atd., jež se vyvlastňují. Usnesení 
okresní komise pro expropriaci jsou pudrobena odvoláni k okružní 
komisi vyvlastňovací. 

O vyvlastňuvacÍch operacích jedná kap. VI. (čl. 39-48) . 
Ústřední ústav ímpropriační provádí podle čl. 39 ustanovení záko
na o expropriaci. Vyvlastňovací operace se dějí najednou v ctlé 
zemi. 

Vš~chni vlastní'ci, jichž statky podl~bají v celku nebo částečně 
expropriaci. podle záJkona, jsou puvinni ve lhůtě jednoho měsíce 
od vyhlášení zákona odevzdati každému okresnímu soudci toho 
obvodu, v nělllŽ se nalézá každý jejich statek, prohlášení - ve 
3 exemplářích - o každém statku, jehož jsou aneb l!yli držiteli 
dne 15. srpna 1916, k~eréžtu prohlášení má obsahovati jméno 
statku, vsi, obce, okrsku a okruhu, kde se statek nalézá, jméno vlast
níka, jeho právní způsobilost a domicil, právní stav stalku a bře
mena v den prohlášení a dne 15. srpna 1.916, jakož.i akty převodu 
vlastnictví od tohoto data až dudnes, plochu půdy, která mu zů;stala 
následkem použiti progresivní stupnice vyvlastňovací podle deíkretu
zákona ·č. 3697 z r. 1918 a zákona o obecních pastvinách, počet 

statků, jichž byl držitelem dne 15. srpna 1916, s udáním, kde leží 
(obec, okrsek, 'Okruh) statek nebo statky, z nichž míni· podržeti ma
ximum připuštěné zákonem, čistý výtěžek z hektaru atd. 

Prohlášení takové činí vlastnici nebo jejich zástupci. Okresní
mu soudci je8t uloženo, aby poslal dva ověřené opisy těchto pro
ňláš~ní, jeden Ústřednímu ústavu impropriačnÍffiu, druhý přísluš
nému okružnÍlnu raduvi zemědělskénlu (čl. 40). 

Zákon vyměřil velmi krátkou . dobu, v níž se mají započíti Vy

vlastňovací operace. Okresním komisím byla k tomu dána lhůta 
70 dní od vyhlášení zákona. Práce své mají tyto komise konati na 
záldadě prohlášení podle čl. 40, jakuž i na základě vědomostí, jichž 
by nahy ly jakoukoli cestou o existenci statku podrobeného vyvlast
nění, o němž vlastník neučinil zvláštního oznámení. Každý má 
právo oznámiti komisi opumenutí, jehož se dopustily osoby povinné. 
k prohlášení podle čl. 40 (čl. 41). 

Předseda okresní komise vyvlastíiovací oznámí stranám den 
yreený k úřednímu řízení. Obsílky dodají se stranám aspoň 1.0 dní 

Sborník věd právnícb a státníCi) XXIV. 3-4,. 21 
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předem. Obecní písař jeRt mimo to povinen oznámiti vyhláškou na 
dveřích obecního úřadu aspoň 10 dní předem den úředního jed
nání (čl. It2). 

V určený den odebéře se okresní komise na místo a po výsle
chu stran se vyjádří o rozsahu majetku, o jeho právnírn stavu; 
o počtu a ploše statků náležejících vlastníkovi, o zpúsobu vzdělá
vání statků, o volbě a určení plochy vyvlastněné, o stavbách a, ko
nečně o výměře, která se v mezích zákona ponechá nadále vla.stní
kovi. Komise zároveň sbírá data potřebná ke stanovení ceny 
(čl. 43). 

Předseda okresní komise je povinen poslati zemědělskému ra
dovi příslušného okruhu opis usnesení komise, a to v 10 dne(;h od 
prohlášení usneseni; vlastník dostane v téže lhůtě výtah z usne
sení (čl., 44). 

Jak vlastníci (statklliři) a vesničané, truk i agrární komitét 
mohou podati odvolání z usnesení okresnich komisí, a to ve 30 
dnech. Lhúta běží pro strany od uveřejnění usnesení komise ve 
výtahu v 1.10nitoru Oficiálním. Nepodaly-li strany odvolání a ne
bylo-li usnesení učiněno jednomysJně, je potřebí zkoumati je 
okružní komisí vyvlastňovací. Ústřední ústav impropriace bude se 
moci 'Odvolati .k okružní komisi kdykoli, a to do okamžiku vyslo~ 
vení definitivního .usnesení o apelacích, podaný-ch jinými stranami 
interesovanými (čl. 45). 

PředseQ.a okružní komise vyvlastňovací přijímá odvolání 
shora řečená a stanoví termín k řízení, který nemůže hýti kratší 
než 30 dní od přijetí odvolání. Termín tento se vyvěsí na dve:Hch 
'Obecního úřadu nejméně 10 dní před řízením. Předseda komise 
jest zavázán, aby ve lhůtě 10 dní od vyhlášení posla] zemědělskému 
radovi jeden opis usnesení a vlastníkovi v tfže Ih,1tě výtah z usne
sení (čI. 46). 

Vesničané jsou zastupováni před oběma komisemi expropri
ačními jedním delegátem, vlastníci pak se dostaví osobně nebo jsou 
rovněž zastoupeni. Delegát vesničanů jest naznačen od nich v pří
tomnosti předsedy okresní komise při započetí operacÍ. N~dohod
nou-li se o delegátu, naznačí jim ho předseda ex offido z před
nějších lidí yesnice (čl. 47). 

U snesení okružní komise expropriační o ceně jsou podrohena 
odvolání před příslušným odvolacím soudem. Odvolati se mohou : 

nařídí, 
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vlastník, Ústřední ústav impropriační, vesničané a kdokoli má r6-
ální právo k vyvlastněné nemovitosti. Odvolací soud rozhoduje 
o těchto odvoláních jako naléhavých. Rozhodnutí jeho nepodléhají 
dalšímu přezkoumání (čl. 48). 

Kap. VII. zabývá se definitivním prováděním expropriace a 
výkonem jejím na místě (čl. 49-65). Definitivní usnesení okružní 
komise pro expropriaci nebo komise okresní provádějí se ředitel

stvím katastru, jež určí na mistě část vyvlastněnou, stanovíc defi
nitivně její lneze. 

Ředitelství katastru ustanoví den, kd y počnou práce na místě, ' 
a nařídí kolektivním oznámením svolání všech zúčastnrných stl'an 
Ci sousedů a zástupců příslušné obce), čl. 49. Oznámení to nejen 
se doručí vlastníkům, nýbrž se i vyvěsí na dveřích obecního úřadu, 
a to a.spoň 15 dní před dostavením se stran, a vyhlásí se vyvolá
váním a bubnovánínl. Obecní pLsař sepíše protokol o' tom, že byla 
učiněna veřejná vyhláška, a protokol přiložený ke spisům tvoří , 

pak plný důkaz O řádném pozvání stran (čl. 50). 
V určený den dostaví se strany se svými spisy a plány, o něž 

opírají svá práva (čl. 51). V jed'nání jednou započatérrt musejí 
strany pokračovati až do skončení (čl. 52). Delegát katastru sta
noví - na základě předložených spisŮ, prohlášení stran, nabytÝ8h 
informací a aktuální držby - hranice pqzemku vyvla.stněného a 
nařídí, aby o celém řízení sepsán byl pr~okol (čl. 53). Nato se 

. přikročí \k měření vyvlastněné půdy a použití zákonné kvoty. Shle
dá-li se při vyměřování, že plocha půdy podléhající vyvlastnění 
jest buď větší nebo menší, než bylo konstatováno usneseními ko
misí expropriačních, revidují se ona usnesení co do rozsahu půdy.' 

Část vyvlastněná se pak určí a stanoví se její hranice. Oprava ne
dotýká se arci ostatních částí usnesení komisí, jež zůstanou defini
tivní (čl. 54). 

Po ukončení této práce delegát katastru zavede druhý proto
kol, v němž se zjistí rozsah půdy podléhající vyvlastnění, plocha 
vyvlastněná v poměru k ploše půdy podrobené vyvlastnění, přeáné 
hranice této části, jakož i všechna prohlá,šení stran při stanovení 
těchto hranic. Opisy obou protokolů se předloží obecnímu písaři, 

který je ihned vyvěsí 1)0 dobu 10 dní na dveřích obecního úřadu. 
Po 10 dnech zjistí obecní písař v protokole, že se stalo vyvěŠení, 
a dodá jeden exemplář protokolu ředitelství katastru (čl. 55). 

21* 
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Kdo byli nespokojeni. s merením půdy a stanovením hranic, 
mohou činiti ·odpor u příslušné okružní komise ve lhůtě .15 dní od. 
uplynutí lhůty pro vyvěšení protokolů na obecním ·úřadě. Není-li 
odpor ve. lhůtě učiněn, stává. se práce delegáta katastru pro všechny 
interesované osoby právoplatnou (čl. 56). 

Předseda okružní komise, jakmile obdrží odpor, vyžádá si od 
ředitelství katastru spisy zároveň s motivovaným dobrozdáním de
legáta, který ve věci pracoval, usta.noví den úředního jednání, a to 
nejdéle ve 40 dnech od přijetí odporu, a obesle strany (čl. 58). Jen. 
ten, kdo činí odpor, a agrární komitét pozvou se jednotlivě; ostatní 
strany vyrozumějí se kolektivně vyhláškou na dveřích místnoati 
okružní komise a obecního úřadu. O tom, že vyhláška se stala, se
píše písař okružní komise protok.ol, který se přiloží ke spisům, tý
kajícím se odporu (čl. 59). 

Okružní komise se prohlásí o odporu co do měření půdy po
drobené expropriaci nebo stanovení hranic vyvlastněné části na 
základě spisů a nynější držby, při čemž může konati šetření nebo 
naříditi verifikaci měření. V tomto případě provede verifikaci de
legát ředitelství katastru a inženýr zvolený odporujícím. Usnesení 
okružní !komise se stane nejdéle ' t.ři l'IJ.ěsíce od přijeti odvolání 
(čl. 60). 

Výkon tohoto usnesení provede ředitelství kata.'3tru za pomoci 
inženýra odpírající osoby, při čemž se vykonají na místě změny 
naznačené v usnesení a stanoví" se hranice podle těchto zlllěn . Pro
tokolem zjistí se vý·kon (čl. 61). Usnesení okružní komise, stavší 
se definitivním a potvrzené ·co do plochy delegátem ředitelství ka
tastru) jest definitivní listinou pro vlastníka, co se týče vyvlastněné 
plochy (čl. 62) . 

.o užívání vyvlastněné půdy jedná se v kap. VIII. (čl. 66-68) . 
Na základě vykonatelných usnesení expropriač.nich (viz čl. 37) 
Ústřední ústav impropriační převezme vyvlastněné pozemky (v hra
nicích určených přibližně v těchto usneseních) a učiní opatření co 
do měření, parcelování a prodeje vesničanům. Až do parcelace a 
prodeje, vyvlastněná půda může být dána Tjstřednim ústavem ves
ničanům do pachtu, a to na jeden zemědělský· rok. Byla-li v té 
době vykonána i definitivní impropriace, budou moci no\ í vlast
nlci začít hospodařiti na půdě, teprv až pacht~ ři skončí žeň (čl. 
66) . K tomu dli Ústřední ·ústav impropriační organi'luje :lemě-
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dělská družstva, jimž se přikáže vyvlastněná půda. Zemědělská 

družstva budou řízena podle .zákona o lidových bankách a vesnic- ' 
ký'ch kooperélJCÍch s úchylkami uvedenými v záikoně o agrární -re
formě. V čelo tpchto družstev jest postavena spráJVní rada složená 
ze spráVice jmenovaného Ústředním ústavem unpropriačním a dvou 
členů volených od vesničanů. Správce jest placen státem a lllůže 

I>ůsobiti u několj!ka sousedních družstev zemědělských. :Mandát 
členů správní rady trvá jeden rok. Valná hromada může však 
znova zvoliti členy, jichž mandát uplynul. Členové správní rady 
mohou Ústředním úřadenl lmpropriačním kdykoli být odvoláni 
v př'ípadě zneužití moci, nepoctivosti, špatné správy nebo neschop
nosti dokázané ve službě po vyšetřování. 

Správní rada zemědělských družstev má povinnost rozdělovati 
vyvlastněnou půdu mezi vesničany, sestavovati přehledy odbytu, 
vymáhati placení pachtovného a bdíti nad vzdělá váním propach
tované půdy. Zemědělská družstva skládají se především z vesni
ěanů, kteří mají právo na improprialCi (čl. 67). 

Za vyvlastnpnou půdu takovýmto způsobem užívanou platí se 
vlastnÍlkovi pachtovné běžné na místě. Platí se za zemědělský rok, 
a to ve dvou stejných lhůtách, dne 1. května a 1. listopadu kaž
dého roku. Pachtovné se počítá a platí vlastníkovi Ústřednínl ústa
vem jmpropriačním (jeho orgány). Odvádí se Ústřednímu ústavu 
impropriačnímu podle přehledu odbytu sestaveného správní radou 
družstva nebo orgány Ústř. ústavu, tam kde není družstev (čl. 68). 

Ustanovení o výkupné ceně a likvidaci břemen obsažena jsou 
v kap. IX, I.(.čl. 69--76), kterou se končí prvá část zákona (o ex
propriaci). Vý1kupná cena vyvlastněného statku zaplatí se vlast
níkovi buď v hotovosti nebo v rentách umořitelnÝl'h v 50 letech a 
zúročitelných pěti ze sta na rok. G.30bám práynicikým vyplácí se 
expropriačl1Í oena v trvalé 5%ní rentě (čl. 69). 

Yýikupné ur·čí se pl'O každý statek na základě definitivních 
usnesení o vyvlastnění a stanovení ceny, a sice 80% z přímé hod
Doty, a zbytek 20% na základě definitivní listiny o měření podle 
čl. 62. 'Až do té doby platí stát z tohoto zbytku úrok pěti ze sta 
(čl. 70). 

Stát zaplatí výkupné složenÍlll hotovosti nebo renty u deposit
ruho úřadu. Zprostí se platně své povinnosti pouhým faktem složeni 
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renty. Vlastník si může vyzd.vihnouti hotovost a rentu u deposit
ního úřadu jen se svolením předsedy příslušného soudu (čl. 71). 

Složením ceny stává se vyvlastněná půda prostou jakýchkoli 
závazků nebo břemen váznoucích na ní kromě hypoték Pozemko
vého úvěrního ústavu rurálního. Všichni, kdo mají nebo se domní
vají, že mají jakákoli práva na část vyvlastněné půdy, mohou je 
vykonávati jen vzhledem k hotovosti nebo rentě bložené jako vý
kupné (čl. 72). 

Druhá část zákona, zahývající se přidělovánuu do vlastnictví 
(improprietarÍl'ea), počíná kap. X. o pořadí přednosti při impro
priaci .. Po~e .,čt 77 půda vyvlastněná na základě zákona, jaik.ož 
i půda státní se parceluje za tím účelem, aby se prodávala po díl
cích21

) rumunským Dbyvatelům vzdělávajícím půdu za podmínek 
a způsobem uvedeným v zálroně. Za tím účelem se použije se schvá
lením agrárního komitétu i lčástí orné půdy obecních pastvin, kde 
toho bude třeba. 

I 

Podle čl. 78 prodává se vyvlastněná půda v dílcích oprávně-
ným osobám v tomto pořadí přednosti: 1. mobilisovanýrn ve válce 
v 1. 1.91.6-·191.9, 2. mobilisovaným ve výpravě r. 1913, 3. váleč
ným vdovám pro děti, 4. drobným .zemědělcům postrádajkím půdy, 
5. zemědělcům s usedlostmi menšími než 5 ha, 6. válečným si
'fotkům . . 

,Při stejných podmínkách oprávnění náleží v téže kategorii 
přednost: 1. invalidům, 2. těm, kteří dříve pracovali na statků, 
3. kteří mají inventář a zavedené hospodářství, 4. kteří mají ně
kolik dětí, 5. kteří.jsou starší věkem (č1. 79). 

Za stejných podmínek u oprávněných osob téže kategorie a 
nestačí-li počet dílců, losuje se. Při rozdílení dílců na role hledí se 
k příbuzenským a přátelským svazkům přídělců, jakož i k posta
vení, v němž se nalézali při vzdělávání těchto pozemků před při
dělením do vlastnictví (čl. 80). 

V obcích, kde není statků vjvlastnitelných, dá! se při impro
priaci přednost oprávněným osobám kategorie 1., 2. a 3. těchto ' 

) V zákoně se užívá slova loturi, které znamená vlastně »losy~, 

ale vedle toho i »části půdy~ (srov. rus. y'laCTOK'lJ 3eMJlII). Česky mů

žeme říci díl c e půdy nebo p i' í děl y. V našem zákoně příděl.ovém 

užívá se výrazu »příděl« (sroV'. na př. § 3.0), čímž se však může r.oz
uměti i \sám akt přiděl.ování půdy. 
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obcí k půdě vyvlastněné ze statků sousedních obcí až do vzdále
nosti pěti km před oprávněnými osobami kategorie 5. a 6. těchto 

osob, pracovaly-li dříve na statku (čl. 81). 

Půda užívaná ve formě emfyteuse (embatic), jakož i pachto
vané pozemky, na nichž vesničtí zemědělci vystavěli domy, vysadili 
révu nebo ovocné -Stromy, vyvlastňuji se ve prospěch pélJchtÝlřů a 
emfyteutů (embaticari). Zcizení některých z takov~'ch pozemků, 
počínajíc od r . 1916 jiným osobám než jich uržitelúm, je právně 
neplatné, vyjímajíc případ, ve kterém pravoplatným soudním ná
lezem byl zrušen právlli poměr mezi vlastníkem a držiteli půdy 
(čl. 82). 

Rurl1unští obyvatelé z měst nebo městeček, jichž hlavním za
městnámím je préÍ!ce na polich, mají právo k impropriaci co do 
statků nalézajících se v okolí 10 km, na kterých dříve pracovali 
( čl. 83). 

Za oprávněné se pokládají: duchovní, učitelé, jakož i všichni -
malí úředníci veřejní, mající sídlo ve venkovských obcí.ch, absol
venti zemědělských šlkol všech ' stupňů, pod podmínkou, že bydlí 
v zemi a zavážou se vzdělávati půdu. Řemeslníci, kteří se dříve 
nezabývali zemědělstvlln, krčmáři a různí obchodníci, jakož i osoLy 
kteréhokoli druhu, které mají-ce půdu, ji prodaly, mohou obdržeti 
příděl, jen když bylo vyhověno všem ostatním oprávněným podle 
čl. 78 (<Čl. 84). 

Invalidní důstojníci obdrží s předností 5 ha půdy, budou VŠ3Jk 
moci dostati až 25 ha v krajinách kolonisace, arci teprve po skon
čení ilnpropriace, zavážou-li se, že hudou půdu vzdělávati osobně 
a že se na ní usadí (čl. 85). 

Z přídělu se vylučují sběhové odsouzení pravoplatným nále
zem, i když dostali milost, jakož i ti, kdo se dali do nepřátelské 

služby (čl. 86) . 

Tam, kde není dostj půdy pro příděl oprávněným osobám, 
vy.káží se části jich pozemky v krájich kolonisace. Výběr stane se 
samými obyvateli. Kdyby v.šak se touto cestou nedospělo k uspoko
jivému výsledku, vykoná výběr místní komitét impropriační, dá
vaje přednost invalidům a válečným vdovám, a běží-li o touž ka
tegorii, starším vesničanuill, majícím rodinu, kteří JSO-ll držitdi za
vedeného hospodálřství (čl. 87). 
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Z půdy vyvlastněné podle ustanovení z<ťkona o agrární re·· 
formě nad míru připuštěnou dekretem-zákonem Č. 3697 z 15. pro
since 1918, dá se příděl - s předností před jinými kategoriemi 
oprávněných: a) invalidů.m, b) válečným vdovám pro děti a si
rotky válečné, narozené nejpozději r. 1903, jež mají zemědělský 
inventář, c) duchovním a učitelům, kteří nemají púdy, kteří mají 
méně než 5 ha nebo kterým se nedostalo přídělu až do vyhlášeni 
zá:kona o agrární reformě. Na přídělech velkých, zřízených na půdě 
vyvlastněné podle zákona, ja;kož i na púdě již vyvlastněné v kra
jích kolonisace, ale ještě nerozdělených vesničanům, se zřizují 

vzorné příděly a usedlosti a dávají se absolventům zemědělských 
škol všech stupňů, invalidním důstojníkům, kteří se zavážou vu.lě. 
lávati půdu za l)odmínek uložený'ch jim ťTstředním ústavem impro
priačnim (a. 88). 

Je-li v obci při 'prodeji dílců podle norem shora uvedených 
nadbytek půdy, a není-li žádostí kolonisačních v době tři- let od 
skončení prací impropriačních, může těm, kterým byl dán jeden 
dílec, prodán být ještě druhý. Přednost se dá těm, kdo' mají inven
tár, 'četnějŠÍ pracovní síly a kteří zaplatí předem větší část ceny 
(čl. 89). 

Členové kornisí impl'opriačních, kteří vědomě zapíšou do im
propriačních tabulek nebo učiní vlastniky osoby, jež nemají práva, 
hudou nejen vyloučeni z komisí, nýbrž i z veřejných funkcí, zaují
mají-li je, a budou odsouzeni podle trestního práva a prohlášení 
nezpůsobilými \k zastávání jiných veřejných funkcí (čl. 91). 

Parcelací vyvlastněné půdy se zabývá; 'kapitola Xl (čl. 92---
103). Vyvlastněná půda se parceluje v dílce dopliiovací, v celé 
příděly do 5 ha a v příděly kolonisační o 7 ha, kromě práva k 'Obec
ní pastvě a st.aveniště pro dům. Při tvořeni a rozdílení přídělů. 
(dilců) hledí se i k púdě, kterou oprávněné osoby drží nebo mají 
naději, že ji v přímé linii zdědí (čl. 92) . 

. Tam, kde vyvlastněná vzdělavatelná půda by nestačila k ím
propriaci všech oprávněných osob při přídělu 5 ha zároveň s pů
dou, ~terou mají, jakož í tam, kde hlavním existen~čním prostřed
kem obyvatel není zemědělství, může agrární komitét učilJiti dílc~ 
menši než 5 ha, maje zření ik místním po dmíIlikám , povaze půdy 
ft druhu jejího vzdělávání (čj. 93). 

/ 

oprávněné, 

dobné půdy 
Dílce 

mohou být 
lovici 
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Půda se zvláštními přirozenými vlastnostmi může být se 
schválením agrárního komitétu rozdělena rovně mezi vsechu,y 
oprávněné, vyjímajíc jen obyvatele, ldeří mají nejméně 1 ha po
dobné půdy (čl. 94). 

Dílce doplňovací se přidělují předevš~ na biízku vesnic; ne
mohou hýt menší než půl hektaru, a stupnice jde od polovice k po
lovici hektaru; zlomky menší než polovice doplňuji se až do polo
vice ve prospěch vesničanů (čl. 95). 

Půda hodící se pro louky v krajinách horských, pahorkatých 
a rovinatých se prodává v dílcích až do 3 hektarů (čl. 96). 

Vesničtí řemeslníci venkovských obcí, kteří jsou zároveň ze-o 
ruědělci, mají právo jen na stavební místo pro dům a na půdu až 
do 1 ha. Sousedé ~ měst a městysů, vzdělávající půdu, a horáci~ 
kteří se nepřistěhují na dílec, mají právo na příděl jen do 2 ha. 
Obyvatelé venkovs.kých obcí, které se po vyhlášení vyvlastňovacHlO 
dekretu-:zá;koua z r. 1918 sťaly městskými, požívají všech práy 
přiznaný,ch zákonem "O agrární reformě obyvatelům obcí venkov- . 
ských (čl. 97). 

Pozemky vyhražené pro stavbu domů se prodávají oddělen0 
vesničanům bydlícím v obci, ~kde se jim dává příděl, a nemajícím 
vlastního sídla.- Přednost náleží kupcům přídělů, jakož i těm, kdo 
se usazují v nových vesnicích. Plocha stavebních míst zaujímá od 
1000 do 3000 čtvero metrů a není zahrnuta v ploše pHdělu (čl. 98) _ 

U půdy zavlažované a na níž se může sázeti réva a ovocné 
stromy, výměra dílců může klesnouti až na polovici hektarů (čl. 
99). 

Vyvlastněné rybníky, rákosiny, stoky, místa kamenitá a lesy 
při řekách mohou se prodávati především obci nebo k"OGperačním

družstvům obce (čl. 100). 
Budovy se prodávají především obci, okruhu nebo kooperač

ním organisacím vesničanů, avšak v případě, kde by jich tyto ne
potřebovaly, prodávají se zároveň s . přídělem nejvýše 50 ' ha oso-
bám oprávněným podle ustanovení zákona (čl 101). . 

N a půdě vyvlastněné ve všech krajích záikonem o poz. reformě 
nad výměru vyvlastněnou s použitím progresivní stupnice dekretu 
č. 3619/1919 a v .krajích kolonisace na půdě již vyvlastněné, mo-o 
hou se zřizovati příděly o 10 ha v horách, na pahorcích a v kra
jí~h s hustou populací a až do 50 ha v krajích ostatních, s~ sv01e- . 
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ním ?-grárnilio komitétu. Plocha určená pro tyto příděly nemá 
převyšovati osminu výměry vyvlastněné půdy (čl. 102). 

V Dobrudži jdou příděly až do 8, 10 a 25 hektarů, při čemž 
~ě poslední kategorie mohou zaujímati až do 30% celé vyvhst
něné plochy v obci. Příděly o 25 ha se vyhražuj-í jen sedlákům, 

kteří jsou kolonisováni (čl. 103). 
(~l. 104 (kap. XII.) jedná o v Ý k o n n Ý ch o r g á n ech 

i ln pro p r i a c e. Jsou jimi místní komitét a komitét okresní. 
.Místní komitét se skládá z místního starosty, duchovního, řídícího 
učHele a čtyř delegovaných vesničanů (zvolených z jejich středu) . 
:Míst.ní komitét má povinnost sestaviti v každé obci přehled (ta
i>ulku) všech vesničanů, kteří mají nárok na příděl podle ustano
vení záikona a podle pravidel instrukcí, jež se vyvinou. 

Okresní komitét se skládá z 'Okresního soudce jako předsedy, 
'Z . agronoma kraje jako delegáta lJstředního ústavu impropriač
ního, ze správce 'újezdu (administratorul de plasa) , ze dvou dele
gátu vesničanů a z jednoho delegáta ministerstva války. Okresní 
komitét rozhoduje na mistě o odporech, jež by byly podány proti 
sestavení impropriačních přehledů a upravujo definitivně seznamy 
vesničanů, kterým se má dostati přídělů. Delegát ministerstva války 
zkoumá vojenskou situaci vesničanů. U snesení se děje většinou 

hlasů; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas př,edsedův < 

V kap. XIII. "({~l. 105--10'8) jsou ustanovení týlcající se pří
dělového řízeni. Místní komítét sestaví impropriační přehled pro 
každou obec. Tento přehled jest vyvěšen po 15 dní na dveřích obec
ního úřadu, školy, lwstela a všech veřejných místností v obci. 
Obecní písař je povinen vydati každému, kdo za to žádá, opis im
propriačního přehledu. V řečené lhůtě 15 dni lze podávati u míst
ního starosty námitky těch, kdo byli v přehledu vynecháni, jaÁkož 
i námitky týkající se těch, kdo hyli do přehledu zapsáni neprávem 
nebo v' jiném než zákonném pořadí. Námitky se podávají písemně. 
Starosta je povin~en potvrditi straně, že námitku přijal. Námitky 
mohou se v téže lhůtě podávati i okresnímu soudci, který jest po
vinen ve lhůtě 3 dní odevzdati je místnímu komitétu, aby je vzal 
na vědomí (čl. 105). 

Místní komitét nejpozději do 15 dní po uplynutí lhůty k po
dávání námitek sepíše protokol, v němž konstatuje, že byly splněny 
hořejší formality a podány námitky, a dá zprávu o kaf.dé námitce 

t. 

píŠé do 

impropriací 
platným 

Přidělo 

lístředního 

propriaci, 
odevzdání 
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zapíše se d 
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zvlášť. Protokol se podá ;ve dvou exemplářich, z nichž jeden se za
píše do knihy protoKolů porad obecní rady a druhý se předloží 
příslušnému okresnímu komitétu (čl. 106). 

Okresní komitét rozhodne na místě o námitkách po kolektiv
ním obeslámí zúčastněných ve lhůtě nejméně 10 dní před přícho
dem na místo a upl'aví definitivně nejpozději ve 20 dnech seznamy 
s pořadím přednosti těch, kdo mají právo na zakoupení půdy. 

V případě nerozhodném vylosuje před očima členů komíse vesni
čany, kteří mají nárok na přiděl (čl. 107). 

Ústřední ústav impropriační mllže žádati od oláesního komi
tétu doplnění zkoumání, i když ililpropriační přehledy byly defi
nitivně uzavřeny, jestliže ]Jro vis maior část vesničanú ·nebyla za
psána do oněch přehledů nebo jiní tam byli zapsáni (č1. 108). 

Provádění impropriace jest pi'edmětem ustanovení kap. XIV. 
(čl. 109-113); Usnesení o.kresní komise, které se stalo prav0plat
ným tím, že nebylo proti němu podáno odvolání, nebo usnesením
okružní' komise pro expropriaci, je titulem, na jehož zakladě. se 
přikročí k právní impropriaci, která je nahražena pravoplatnOli 
impropriací tehdy, když usnesení oouužní komise se stane pravo
platným podle ustanovení kap. VII. (čl. 109) . 

Přidělování púdy oprávněným osobám se· děje od orgánú 
listředního llstavu impropriačního pudle přehledu a počtu dílců 
sestavený1ch okresní komisí (čL 110)_ 

Před :parcelací orgány agrrurního komitétu určí z vyvlastněné 
půdy nejprve: a) plochy potřebné ke splnění zájmův ohccních a 
státních a zřízení i doplnění dílců církevních a školních, jako jsou' 
dětské zahrádky, školy obecné, dospělých , elementární š'koly ře

meslnické, střední a j. ve vsi. Tyto dílce nejsou větší než typové 
dílce kraje; b) půdu potřebnou k založení nebo doplnění obecních 
pastvin; c) plochy potřebné k rozšíření vesnic, k založení vesnic 
nových, pro cesty, napajedla a p., jakož i pro zřízení lesů v kra
jích kolonisačnich nebo na půdě nehodíci se ke kultuře a k pastvi
nám (čl. 111). 

Zme'Ilší-li se použitím hořejtŠích ustanovení plocha určená k im
propriaci, sníží se v témž poměru také počet dílců (přídělů). Při 
odevzdání dílce vydá se každému přídělci .certifikát, v. němž se kon
statuje výměra dílce, poloha a cena jeho. Provedení všeho toho 
zapíše se do protokolu vyhotoveného ve 3 exemplářích, z nichž je-
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den zústane v arehivu místního obecního ~řadu, druhý se pošle 
zemědělskému radovi okruhu a třetí se dodá "ústřednímu ústavu 
lmpropl'iačnímu (čl. 112). 

Kapítola XV. je věnována kolonisaci (čl. 114-119). l{oloni
sa:ce krajů s řídkou populací ve smyslu zákona o agrární reformě

je svěřena Ústřednímu ústavu impropriačnímu, který činí opn-
třeni potřebná k zakládám:í nových vesnic neru zvětšování existu
jících (čl. 111). 

TJstřední ústav impropriační určí místa, v nichž se má pod
niknouti kolonisace, stanově podle místních potřeb a maje ~řen-í 

i k potřebám budoucím, počet přídělů, který může tvořiti reservy ~ 
sídla vesnická, dílce pro rozmnožení sídel (obydlí) a obecních pa
stvin, -příděly pro školu, rozličné ústavy veřejných zájmů a vy
kOllá potřebné práce (čl. 115). 

Aby se kolonistům usnadnilo zřjzování m,edlostí, organisuje 
'Ústřední ústav impropriační sldadiště materiálu pro stavbu, ná.
fadí a osev, povoluje kolonistům úvěr, koná potřebné technické 
práce a zhotovuje prostřednictvím ředitelství katastru a prací tech
nických plány venkovsk~ch staveb s příslušnými rozpočty, usnad
lluje kolonistům provedení, žádají-li o to (čl. 116). 

Stát dává prostřednictvím Ústředního ústavu impropriačníhG 
zálohou sumy potřebn~ lk zařízení hospodářstyí podle předešléhG 
článku s tím, že polovice těchto nákladů bude vrácena ' od kolonist'Ů. 
během 40 let v anuitách, které počínají po uplynutí prvých pěti let 
od usazení kolonistů; druhá polovice se uhražuje Ústředním ústa
vem jmroprjačním z fondu, který se mu bude ročně povolovati Z6 

státního ro'Zpočtu (čl. 117) . 
. PH kolonisaci mají přednost v pořadí stanoveném v přehle

dech impropriačních obyvatelé kraje, okruhu, jiných .okruhů, ji
ných provincií (čl. 118). 

O reizování přídělů jedná kap. XVI. (čl. 120-12'5). Malé 
dílce mohou se prodávati. Až do zaplacení ceny mohou se dílce 
prodávati jen v celé jejich výměře, truk jak byly koupeny od TJstřed
ního ústavll; impropriačního. ,Kupci jsou povinni zaplatiti . Ústřed
llinlU ústavu impropriačnímu celý dluh. Za stejných podmínek 
dovoluje se i darování jich a směnal • Tyto prodeje a darování do
volují se jen po pěti letech od pravoplatného započetí hospodářství 
na dílcích (čl. 120). 
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Dům, zahrada a vedlejší půda až do 1 ha, jež tvoří společné 
těleso s domem, jsou nedotknutelné; nemohou býti dány , tavy 
a ni exekučně prodány (čl. 121). 

Půda vzdělávaná vesničany může být zakoupena, pod výhra-
,dou předkupního práva státu, kterímkoli rumunským ubřanem. 
Prodeje mezi vesničany, vzdělávajícími půdu vlastní rukou, jakož 
i prodeje absolventům zemědělských škol nepodlé?ají předkupnímu 
právu státu. Předkupní právo státu vykonává Ustřední l~stav im: 
propriační podle usta.novení zvláštního reglementu, ktery upraVl 
í řízení. Jednotlivá osoba lItŮŽe koupiti dílce prodané podle tohoto 
zákona i dřívějších zákonú impropriačních jen do 25 ha V krajích 
horských a pahorkatých a do 100 ha. v rovinách. Kulturní insti
tuce uznané za p~ávn:kké osoby mohou !koupiti v každé obci jeden 
nebo nejvýše dva dílce, aby jich použily k účelům knlturním ne-bo 
k účelů~ obecného hospodářského zájmu. Koupě takové mchou 
se státi jen s předběžným svolením Ústředního ÚBtavu impropriač-
r..ího (čl. 122). ' ' 

Půda do 10 ha náležející vesničanům vzdělávajíc'im ji, může 
být dána do zástavy jen lidovým bankám, Ústředním~ ústa~u im
propriačnímu nebo ústavům autorisovaným státem (čl. 123). 

V kap. XVII. je řeč o ne d íl n D s tip ř í děl ů (čl. 126-
135). Vzdělavatelná půda může se dědictvím rozděliti jen dJ 2 ha 
v rovině a do 1 ha v horá,ch a na pahorcích. Rozdělení bez ohme
zení připouští se v' příčině domovnkh míst, továren, zelinářských 
zahrad ovocných sadů a vinic (čl. 126). ' , S: zřetelem k předešlému článku může každý vlastnik půdy 
označit v testamentu dědice, jehož povinností bude dáti náhradu 
'Spoludědicům podle norem tohoto zákona (čl. 1.27). 

Nemohla-li by půda rozdělena býti mezi dědice bez por.ušení 
ustanovení čl. 126, a v případě,' nebyl-li dědic Ozné!-Č8n podle čl. 
127 může půda být přidělena dohodou jednomu ze zákonných dě
dicl\ \kteří jsou povinni za tím účelem dostavit.i se osobně, jsou-li 
zletilí nebo svými poručníky nebo opatrovníky, jsou-li nezletilí 
nebo 'pod kurate]ou , k soudci, aby přijali listinu D souhlasu (čl. 
128). 

Nedohodnou-li se dědicové, pozve soudce ve lhůtě 10 dní od 
požádání kteréhokoli 'z dědiců všechny dědice individuálními ob
s ílikami a vynasnaží se, aby docilil dohody o tom nebo těch , kdo se 
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stanou vlastníkydilce nebo dílců. , jakož i o odškodnění ostatních 
dědicú; o dohodě sepíše se protokol podepsaný stranami. N edo
hodnou-li se strany, vylosuje soudce dílec nebo dílce, jež se mají 
rozděliti mezi dědice, stanově hned zároveň cenu podle původní 
hodnoty s jistou srážkou z původní hodnoty, aby nezatížil příliš 

budoudho vlastníka; o celém tom jednání dá sepsati prutokol po
depsaný interesovanými stranami. Ve všech těchto případech oikres
ní soud ce předloží protokol o zjištění věci v originál II ·ú st.ředním u 

ústavu impropriačnímu, ponechávaje ve spisech upis jeho se svým 
podpisem (čl. 129). 

Všichni vlastníci půdy mohou prohlásiti za nedělitelnou a po-
• drobenou převodu podle ustanoyení této kapitoly plochu do 50 ha. 

Prohlášení třeba učiniti písemně a osobně u příslušného okresního 
soudu (čl. 13R). 

Kapitola XVIII. se zabývá ikumasací a melioracemi pozem
kovýnu. V jediném článku této kapitoly (136) se ustanovuje: Aby 
se zabezpečila možnost snadné a výhodné exploatace půdy spoje
nim venkovských statků, utvořených z několika l'l'lzných parcel, 
zařízením obecních pastvin a všech pozemků speciálního určení za 
situace nejpřiměřenější účelu, jemuž slouží, zřízením snadného 
přístupu ke všem parcelám a vůbec racionálnim parcelováním 
venkovského statku, provede Ústřední ústav impropriační ředitel
stvím katastru Ci technických věcí komasaci venkovských pozemků 
ve shodě s ustanoveními speciálního záikona komasačniho. 

O vzdělávání dílců pojednává kap. XIV. (čl. 187-14J). K za
jištění dubrého vzdělávání půdy malého majetku, co nejlepšího 
používání obecních pastvin, jakož i zužitkování produktů malého 
hospodářství, Ústřední ústav impropriační má právo stanoviti a 
ukládati drobným vlastníkům závaziky, týkajícÍ se zemědělského 

plánu, organisace prostředků vzděiavacích a j. (čl. L-l7). 
Kupci přídělů, nalézajícÍ se v jiné obci vzdálené více než 15 km 

'ud jich sídla, jsou povinni ve lhůtě nejdéle tří let od převzetí pří
dělu přistěhovati se do obce, na níž závisi příděl. Vyjímají se ve
řejní úředníci, horalé, kteří dostali příděl v rovině až do 2 ha a 
přidělci, kteří i při setryání ve svém sídle lnají k svým příděh'lm 
blíže, llež kdyby se přestěhovali do obce, na níž závisí jejich pfídlll 
(čl. 138). . . 

O trhové ceně přídělú jedná kap. XX. (čl. 142-1/1:5) . Jak-
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mile se stala impropriace a vesničané by li zavedeni v hospodář
ství, neodváděH už pachtovného, nýbrž anuitu celiy, byla-li cena 
vyvlastněné půdy stanovena (čl. 142). 

V zdělavatelná půda vyvlastněná na základě tohoto zákona 
bude se prodávati vesníčanům uvedeným ve čl. 77. Trhová cena 
nemůže převyšovati d v a 'C e t in á s o b n o u výš i mís t n í h 0-

P ach to y n é h o stanoveného v r. 1916 místními komisemi pro 
léta 1917-1922. Všechny Of~tatní prodeje budou se prOváděti za 
vyvlastňovélJcí cenu stanovenou ve čl. 36. V zásadě platí se za půdu 
v době vstupu v držbu. Těm, kdu nebudou s to, aby zaplatili celou 
převzatou půdu, povolí se lhůta.k placení do 20 let, pod podmínkou~ 
že zaplatí předem nejméně 200/0 ceny. Agrární komtét může' tento 
závazek pro nuzné vesničany snížiti (čl. 143). , . ' 

S jistými, celkem nepatrnými změnami, byľ přijat zákon 
o agrární reformě pro staré království také v o$tatních nově při
bylých částech státu, zejména pro Transilvanii, Banát, Krišanu 
a Marmaroš .. Jest to zákon ze 23. červenc.e 1921 (uveřejněný v Mo
nitoru ťTředním dne 3Q. července 1921 Č. 93). Usneslo se na něm .. 
národní shromáždění sedIillhradské, banátské, krišanské a mar-

. marošské" které se sešlo v Sedmihradském Bělehradě (Alba Julia) 
ve dnech 18. listop. - 1. prosince 1918. Z rozdílů naproti zákonu 
pro staré království uvádíme hlavně tyto: Ve čl. 6 lit. c) vyvlast
ňuje se venkovsiká půda absenteistů. Za absenteistu ve smyslu zá
kona pokládá se ten, kdo od 1. prosince 1918 až do předložení zá
kcna nebyl v zemi, aniž měl v cizině nějaké úřední poslánÍ. Vy-
jímájí se venkovské statky do 50 jiter. . 

Podle čl. 7 d) podléhají dále expropriaci všeclmy venkovské 
statky, které přešly na nynější vlastníky po 1. prosinci 1917 na 
základě nařízení bývalé vlády uherské týkajícího se obmezení vol
ného obchodu nemovitostmi. 

Ustanovení toto pojato bylo do zákona o agrární reformě pro
Sedmihradsko a ustatní územky připadlé Humunsku od bývalého 
Uherska jako protiopatření proti nařízení uherské vlády z 1'. 1917, 
kterým se mělo Nelnaďarům v Uhersku znemožniti, aby nabyli 
půdy. Ministr orby Ignác Darányi sledoval tuto politiku namíře
nou hlavně proti Rumunům. Zmíněné nařízení presidia minister
ské rady uherské z r. 1917 Č. 4000 počalo působiti od 1. listop. 1917 
a mělo mezi jiným tato ustanovení: § 1: Nemovitosti nemohou být 
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prodány ani propachtovány přes 10 let bez svolení úřadů. - § 5: 
Jestliže smlouva podepsaná za platnosti tohoto nařízení není úřa-

.dem schválena, jest neplatnou. Ministr orby může v,e 30 dnech ode 
-dne, kdy smlouva 'nebyla schválena, zavázati toho, kdo prodává 
nemovitost, aby ji postoupil za cenu stanovenou v nes chválené 
smlouve buď státu nebo osobě označené ministrem orby, Pokládá-li 
ministr trhovou cenu stanovenou ve smlouvě za přemrštěnou, bude 
moci tato cena být určena soudními instancemi a prodávající bude 
povinen postoupiti svou nemovitost za tuto ;cenu. - § 6: V případě 
dobrovolné dražby bude užito rovněž čláJiků shora zmíněných. 

Nařízení toto bylo vydáno pro 35 stolic, resp. měst, z nichž 21 
bylo většinou rumunských a dnes náleží k Rumunsku. Třináct 

z nich bylo obýváno Slováky a Rusíny a jsou dnes součástmi česko
.slovenské republiky. Pouze jediný, sabolčský komitát~ byl maďar
ský a zůstal při :Maďarsku. 

Ve čl. 8 prohlášena za vyvlastnitelnou Vizdělavatelná půda ven
kovská a extravilánní městská, polkud přesahuje 30 jiter v obcích 
venkovských a 10 jiter v obcích městských, byla-li v době mezi 
r.1904 a 1918 propachtována po 10 let, pak ze statků pl'opachto
\Taných dn,;'1. května 19'21 část přesahující 50 jiter katastrových 
-v horách a na pahorkatině a 100 jiter v rovině. 

Do zákona pro bývalé části Uher byla dále vložena nová kapi
-ťola tý;kající se obecních lesů. 

V kap. V. o určení ceny placené za vyvlastněnou půdu stano
vena rovněž úchylka od zákona pro staré Rumunsku. Čl. 50 zní: 
Cena vyvlastněné půdy se stanoví podle katastrových jiter, podle 
kategorií -a vlastností půdy. Určuje se všelikými způsoby odhadu, 
totiž: prodejní ·cenou půdy na místě a v sousedství r. 1913. pach
tovným v kraji kapitalisovaným 5%, odhadem provedeným úVdrní
mi ústavy, ryzím výtěžkem katastrového jitra, pozemkovou daní a 
všelikými jinými daty vzatými z posledních pěti let do i .. 1913. 
Počítá se v leích. Pro stanovE'ní ceny leu se považuje za rovný ko
runě. Výjimku činí půda, 'které je třeba ke zřízení nebo doplnění 
obecních pastvjn. Cena její se počítá tak, že leu se pokládá za dvě 
Koruny. 

Při emfyteusi se počítá podle čl. 54 cena tím způsobem, že se 
Jíoční plat nebo hodnota roc.ních prestací in natura násobí patnáct~ ; 

J~Ol'llfk 
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pokud běží O 'naturální prestace, béře se střední cena z let 1886 
až 1895. . 

Co se týče parcelace vyvlastněné půdy, stanoví se ve čl. 97 dílce 
do 7 'katastrových jite.r podle vlastností půdy a dílce kolonisační do 
16 jiter. 

Jiné úchylky zavedeny byly pro Bukoyinu ' a jiné pro Besara
biL Podrobnostmi nemůžeme se tu zabývati. 

Také rumunské ,zákony 'O pozemkové reformě narazily na ve
liký odpor velkostatkářů. Velmi ostře byl kritisován zejména zákon 
pro Sedmi hrady a ostatní části Uherska připadlé k Humunsku, 
Maďarská vláda obrátila se opětovně se svými stížnostmi ke Svazu 
národů, aby 'zamezila provádění pozem,kové refor-my v bývalých čá
stech Uherska připadlých k Rumunsku. Poukazovalo se na jiné ře
šení agrárního problému ve starém království rumunském a jiné 
zase v Sedmihradsku a Banátě. V každém odchylném ustanovení 
pro země posléze uvedené shledával se .ún1ysl poškoditi maďarskou 
šlechtu. Ukazováno bylo na pře i na to, že ve staréln Rumunsku vý
měra půdy uvádí se v hcldarec'h, kdežto v Sedmihradsku a Banátě 
v jitrech. Na tomto místě nemůžeme se podrobně zabývťl:ti všemi 
takovými námitkami. Dotkne.me se jen některých. 

Velkou nespokojenost vyvolalo- to, že v Sedmiliradsku se pro 
stanovení ,ceny rza vyvlastněný majetek bral za základ rok 1913, 
kdežto v starém království duba pozdější. Se strany rumunské se 
výtka vyvracela tím, že ani jeden ani druhý zákon nemohl hleděti 
k ,cenám spekulačním po válce. Ve starém království stanovena 
byla Cena podle pachtovného vzatého 40kráte. Toto pachtovné bylo 
v Rumunsku vždycky nízké: zvláště ve srovnání s cep.ami púdy 
v Sedmihradsku. Ale 'i v Sedmihradsku a Banátě músela cena půdy 
P~) spojeni se starým královstvím rumunským značně klesnouti. ' 
Nicméně je cena v :zákoně pro Sedmihrady a Banát stanovena 38 

zřetelem ke všem možným okolnostem. 
Maďarští šlechtici tvrdí dále, že za vyvlastnený svůj majetek 

dostávají jen zcela nepatrný zlomek jeho hodnoty. V podání uherské 
vlády k radě Svazu národů z 15 . . března 1923 se praví, že ma
ďar~ký vlastník půdy dostává: za ni pouze 21J2%, takže ztráci 
971J2 0/0. Počítá se tam· totiž; že v březnu r. 1923 klesl papírový leu 
na 40. díl hodnoty téže jednotky ve zlatě. (Napoleon ďOl' byl prý 
v tu dobu ·znamená.n. v Bukurešti sumou 800 lei.) Poněvadž se ná
hrada za vyvlastněný pozemek nevyplácí ve zlatě, nýbrž v pa:-

I~Ol'Jlfk ,.~d "[ld:vJl~h II !'Umfeh XXIV 3-.. 2~ 
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pírech, dostává: prý bývalý vlastník jen čtyřicetinu ze sta, t. j. 
21J2 %. Tato sofisti'ka dá se lehko vyvrátiti. Nikde není psáno, že 
vlastník musí dostati náhradu ve~latě. A dále, vlastníkům se dává 
5% renta umořitelná v 50' letech. Jest ji~to, že leu, i když nyní stojí 
velmi níí'Jko, při přirozeném -bohatství Rumunska časem zase stoup
ne, i když snad nenabude hodnoty předváleěné. 

Ostře se útočí dále se strany maďarské proti čl. 6 c) zákona 
o agrární reformě pro SedIDihrady a' Banát, podle něhož expropri
ad podléhá též půda osob nepřitomn:ých. Maďaři odvolávají se tu 
na smlouvu trianonskou, část III. oddíl VII. čl. 63, který zní 
takto: » Osoby, které pozbyly své státní příslušnosti maďarské a 
nabyly ipso facto nového státniho občanství podle čl. 61, budou po 
dobu jednoho raku ode dne, tkdy tato smiouva nabude působnosti, 

'oprávněny optovati pro státní občanství státu, v němž měly právo 
domovské před tím, než hb nabyly na území postoupeném .... 
Osoby v171konavší svrchu v,zpomenuté právo opční budou povinny 
clo následujících dvanácti měsíců přeložiti své bydliště do státu, 
.pro který optovaly. Bude jim volno podržeti nemovitý majetek, 
který mají na llzemí druhého státu, kde měly své bydliště před 
svou opcí.« 

Rumunská vláda nepopírá platnost této poslední věty pro 
Rumunsko, ale vykládá toto ustanovení trianonské smlouvy jinak 
než Maďaři. ,Podle jejího - a ji~tě správného - výkladu mohou 
bývalí státní občané uherští, kteří optovali prů Uhersko, podržeti 
své statky nalézající se na území dnes rumuns·kém, ale p o cl I é h a
j í v e vše m, C o set Ý č' e t ě c h t o II e m o v i t o stí, vše ID p o": 
V i n II o s tem a .z á k o 'll Ů m, k t e r Ý ID pod 1 é haj í o b č a n é 
rum u n š t í s a ID i. Vl á dar u ID u n s k á II e ID Ů že při p u
s t i tip o d ž á dno II z á ID i n k o u, aby pří s 1 u š n í c i j i
n é h o stá' tll, V 1 a 8 t ní c: i n e m o v i t o stí v R u ID u n s k u, 
p o ž í val í v Ý 8 a dmi m o z á k o 'll Y z á vaz n é p r 00 veš k 8-

r é stá t ní ob č a n y . . 

Ke konci budiž uvedeno, že rumunská agrární reforma po 
jedné stránce dosud velice zklamala. Vyvlastnění bylo provedeoo 

.příliŠ přek;otně a v rozsahu tak velikém, že mělo v zápětí značné 
poruchy v zemědělství.22) Sedláci nechali v prvé době mnoho půdy 
neoseté, takže pro~ukce místu aby stoupla, ještě poklesla. 

22) Zd. Pic haJ, '0 pozemkové reformě v Rumunskt1 (otisk ze 4. 
čísla II. roč. Věstníku československých velkostatkáfň), str. 14. 
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IV. Pozemková refOT1'tlCt v k1'álovství SHS. 

Ne tak snadno jako v československé republice a v luálovst"vl 
'rumunském došlo k poz.emkově reformě v království SLHS. Také 
tam úprava vlastnictví k plldě volala stejně naléhavě po nápravě, 

ha v některých částech ~nově z·řízeného státu byly 'agrární poměry 
přímo nesnesitelné,. ale pří1iš pestrá politická st~uktura obyvatel
stva a také příliš velké rOzClíly mezi jednotlivými částmi státu co 
do právnich poměTll k půdě zpúsobily, že radikální agrární refor
ma jevila se llutkavou pouze v některých částech nově zřízeného 
králoyství a také jen některým politi,ckým stranáln. Srbové starého 
království na pf., II nichž otá.zka vlastnictví k púdě již v samých 
})očátcích osvohození byla. roú'e,šlo2na, snadno mohli zůstati lhostej
nými k snahám reformním. Bosenlští muslimáni měli dokonce 
zájem na tom, aby 1e radikální reformě co do prá vnich poměri] 

k pľldě vůbec ani nedošlo, poněvadž reforma měla je zbaviti sta
rého privilegovaného postavení. Zato silně se volalo po reformě 

na ll.zemích náležejídch k b~Tvalému Rakousku a k Ubrám. Tam 
usnesla se již Národní rada (Narodno vijeée) Slovinců, Chorvatú 
a Srbll , zřízená v měsíci říjnu 1918, a sice dne 26. listopadu 1918 
k návrhu dra Poljaka a jiných členů demokratické strany, že se na 
území bývalého Rakous'ko - Uberska, .pokud připadne k novému 
jihoslovanskému státu, ,zrušuje zbytek feudálních poměrú a ze
jména t. zv. kmetství. Usnesen0 dále, aby vyvlastněny byly za ná 
hradu velkostatky a bez náhrady statky nabyté v době . války z vá
lečných zisků, a aby půdy takto ,získané bylo použito k rozděleni 

mezi selský lid. K zabezpečení provedení agrární reformy měl ko
mjsař pro národní ' hospodářství vydati zákaz zcizení velkostatkú 
se zpětnou pl1sobností od 19. října 1918, t. j. ode dne, kdy byla zří
zena Národní rada Slovinců, Chorvatů a Srbů. 

Také králevic Aleksandr ve své proklamaci k národu ze dne 
6. ledna 1919 dotkl se mezi jinym otáZJky agrární reformy. Pravilť 
tam: »Přeji si, aby se ihned při:krnči1o Je spravedlivému řešení 

agrrurní otázky, a aby se odstranil kmetský poměr a velkostatky. 
Půda bude Tozdělena mezi chudé zemědělce, se spravedlivou ná
hradou dosavadním vlastníkům. Nechť každý Srb, Chorvat a 810-' 
yinec bude pánem své půdy. Ve svobodném státě našem mohou 
býti a budou jen svobodní vlastníci půdy. Proto jsem vyzval svou 
vládu, aby ihned sestavila komisi, která by připravila i'eŠení agrálQ

-

ní otállky, a sedlálky-kmety vY2.ývám, aby B důvěrou v moje krá-
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Jovské slovo klidně vyčkali, až jim náš stát zákonnou .cestou ode
vrná pů.du.« 23) 

Národní rada Slovinců, Chorvatů a Srbů zvolila komisi, která 
se měla zabývati agrární reformou. V komisi byly však různé 
proudy, jedny pro důkladnou reformu, druhé proti ní. Teprve 29. 
ledna 1919 počala komise projedná.vati osnovu nařízení o ,zákazu 
zcizování vel1kostatků. Přátelé velkostatkářů chtěli, aby vlastníci 
ve1kého p0zemkového majetku a banky mohli volně prodávati pů
cln, a aby statky církevní a jiné statky do 3000 jiter byly vyjmuty 
z agrární reformy. Tomu se vzepřely strany demokratická a' soci
alistická~ které bojovaly za důkladnou agrární reformu nejen 
v době Národní rady, nýbrž po spojení se Srbskem i zástupci jejich 
v prvé jihoslovanské vládě.24 ) 

Základem agrární reformy v království Srbů, Chorvatú a 
Slovinců jSt)U pře d běž n á u s t a n o vell í k pří p r a v ,ě p o
h e m k o v é r e for m y ,ze dne 25. února 1919, vyhlášená 
\" TJředních Novinách (Službene Novine) v Bělehraclě ze dne 27 
února 1919 čÍs. 1.1.. Jsou to ustanovení ministerské rady vydaná 
k návrhu ministra pro sociální politiku ve jménu krále Petra a na 
zá.klad{~ zmocnění (podle čl. 53. ústavy) liásledníka trůnu Aleksan
dra: tedy předpisy vydan.é ještě před sepsáním ústavy nového 
státu. 

Ustanovení tato skládají se .00 sedm~ kapitol. Prvá (§§ 1-6) 
má nápi" »Zrušení kmetského poměru«. V § 1 se praví: Kmetský 
(čifčijskt) poměr2!») v Bosně a Hercegovině a v nových krajích 
Srbska a Černé Hory se zrušuje a . nové zHzování kmetského 
(čifčijského) poměru se zakazuje. ' Dosavadní kmeti (čifčijové) pro
hlašují se svobodnými vlastníky dosavadních kmetský-ch pozemků 
'(§ 2). Dosavadní vlastníd (agové) dostanou za odňatou půdu ná
hradu, ,kterou jim zajišťuje stát. Zvláštním zákonem-se určí výše 
náhrady a způsob, jak se platí ona náhrada (§ 3). 

Dl} náhrady mají se započítati i 'kmetovy dávky (hak) za rok 
1918 (§ 4). Před rozhodnutím otázky náhrady dávati se bude 
dosavadním ' vlastníkům, budou-li .toho žádati, dočasBá renta po
měrně k jejich dosavadnímu důchodu z kmetských pozpmkli. Vy-

28) K. K a dle c, ]ugoslavia (Praha, 1919), str. 207. 
2.1) Juraj Dem e t r o v i é, Agrarna reforma i demokratska stran

t-ca (Záhřeb, 1920), str. II-I3. 
25) Viz shora str. 255. 
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placená dočasná r~ta zúčtuje se dodatečně. Dosavadním vlastnj
kům půdy, kteří by následkem kmetského p0měru chtěli místo 
renty nebo náhrady nebo části jich dostati odpovídající tomu hod
notu v půdě; a to v tom rozsahu, pokud ji mohou sami vzdělávati, 
dají se pozemky z vyvlastněných velk0statlků nebo ze státní půdy 
(§ 5). 

Do další zákonodárné úpravy zastavují se všechny spory CI. 

všechny exekuce, které nejsou llkončepy a které nastaly z kmet
sl~ého (čifčijského) poměru. Rovněž taik se zastavují žaloby, spory 
a exekuce pro zaplacení dlužných, knihovně pojištěných pvhle
dávek na dosavadulch kmetsk~ch pozemci:ch. Konečně se až do 
další zákonné úpravy zastavují žaloby, spory a exekuc.e pro pla
cení anuit na základě dřívějšího (fakultativního) vý1kupu kme~
ské plldy (§ 6). 

Kapitola druhá (§§ 7 a 8) pojednává o zrušení poměru ko
lonátního. § 7 zní: Kolonátní a ostatní kmetství podobné poměry 
mezi vlastníkem půdy a sedláky v Istrii, Goricku, Dalmacii 'a . 
;iin)Teh oblastech království 8rbú, Chorvatú a Slovincú ruší se 
podle předpisů prvé kapitoly těchto ustanovení. Za neplatné pro
hlašují se všechny rozsudky, které během války ve prospěd1 vlast
níka půdy ve shora (§ 7) uvedených oblastech království Srhll . 
Chorvatů a Slovicnú byly vyneseny ve sporech o ,zTušení kolonát
ního poměru, a ve všech .takový>ch případech má se obnoviti stav, 
který. byl na počát'ku války. Takto obnovený poměr má se pak zru
šiti podle předpis'ů těchto ustanovení. Vyjímají se' případy~ kde 
vlastnictví příslušné půdy do dne vyhlášení těchto ustanoveni bona 
fide přeŠIlo do třetích rukou (§ 8). 

Kapitola třetí (§§ 9-16) naclepsána jest l> O rozděl,ení ve]J{o
statlul «. Všechny velkost atiky v království Srbů, Chorvatů a · 810-
yinců se vyvlastňují. Z výměry jejich dány budou pozemky oněm 
státním občanům, kteří se zabývají vzděláváním půdy, a pozemkú 
vllhec nemají, nebo jich nemají v dostatečné míře, a to toliJ~, kolik 
mohou sami se svou l"0dinou vzdělávati. Přednost při tomt.o rozdě
lení mají invalidé, vdovy a sirotci po vojácích a dobrovolnících, 
kteří bojovali 7,a osvobození a sjednocení 8rbú, Chorvatú a 810- . 
vinců. O ostatní ploše vyvlastněné půdy jakož i o t0lTI, co se pokládá 
za velkostatek ve smyslu těchto ustanovení, budou vydány před
pisy ve zvláštním zákoně podle držebních a hospodá'řských po~ěrl1 
jednotlivých krajin (čl. 9). Beze zření k § 9 prohlašují se ihned za 
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velkostatky: a) všechna rodinná svěi'eDství; b) všechny statky, 
které mají výměru označenou pod bodem c) a které jsou dány do 
pachtu nějakému pachtýři nebo které vůbec nejsou anebo jen čá
stečně vzděláyány; c) ony statky, které zaujímají plochu aspoň 
LOO-500 jiter (Pt) 1600 čtvero sáhů) vzdělavatelné půdy, podle 
držebních a hospodářských poměrů svého kraje. Tyto statky ihned 
se zatímně rozdělí (§ 14) postupnř. od největšiho k nejmenšímu 
(§ 10). 

Náhrada velkostatkářům za vyvlastněnou půdu, její výše a 
ZPÚSOD zaplacení hudou určeny dodatečně zákonem; do té doby 
Jlude se postupovati podle § 5 (§ 11). Podle § 12 odnímají se bez 
náhrady tyto statky: a) všechny statky Habsburské dynastie a čle
nů Habsburské císařské rodiny; b) ,'šechny statky dynastií nepřá
telský,ch zemí; c) všechny statky, které byly někdy darovány ci
Lincům za služby konané flabsburkům a nepřešly dosud do třetích 
rukou. - Náhrada z~ ony statky, ktenTeh bylo nabyto v době 
vojny a o nichž je odtlvodněná pochybnost, že jich bylo nabyto 
z nepoměrných válečných zisků, nebude dána ylastnikúm, dokucl 
nebude vydán zvláštní 7.ákon o jednání s yálečnými zisky (§ 13). 

Dokud se rozdělení velkostatků nebude moci provésti defini
tivně ve smyslu § 9, dotud bude stát statky označené v § 10 dávati 
osobám uvecleným v § 9 pro z a t í ID do pac h t II V menších 
nebo větších rozlohách. Pachtovné určí se dodatečně podle místních 
poměrů (§ 14). 

Zrušují se všechny paehtovní smlouvy co do oně,ch yelkostat-
1<.1'1 . které pachtýř sám nevzdělává jako odborný ekonOJ}1 nebo jako 
zemědělec se svou rodinou. Pachtovní smlouvy y příčině velko
statkl1, které jsou dány do pachtu v menších parcelá,eh osobám 
označeným v prvém odstavci, nezrušují se až do dalšího zákonného 
ustanovení, aYŠI;1'k smluvené pa.chtovné jakož i zpúsob a HUlty 
placení mohou se k žádosti interesentů prohlásiti neplatnými a 
mohou býti znova určeny podle místních poměrů. Podle těchto 

-ustanovení má se jednati i při pachtu podobném poměru v Bosně 
a Hercegovině, známém pod jménem: priorci, prichžnici, prisjev
nid, napoličari2G ) (§ 15). 

Zrušuje se dávání půdy do -podpa.chtu, a pokud takové pl1d
pachty existu jí, ruší se hlavní pacht. Podpacht1Tři zůstávají až do 

26) Viz shora. str. 256. 
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další zákonné úpravy jako pachtýři v držení podpachtované p1;ldy, 
a bude se s nimli jednati jako s pachtýři ve smyslu § 15 al. 2. 
(§ 16). 

Kapitola čtvrtá týká se držby lesa (§§ 17 a 18). Všechny větší 
lesní komplexy přechá.zejí ve vlastnictví státu, a zemědělci budou 
v nich míti právo na pastvu a dříví palivové i stavební (§ 17). 
Náhrada vlastnHdull lesa jakož i úprava práv zemědělců na pastvu 
a dříví budou určeny zvláštními zákony \§ 18). 

Kapitola pátá má nápis »Revise segregací ( . Ustanoyuje se 
tam v § 19: V krajich, kde bývalí sedláci byli poškozeni segregací 
ye prospěch vrchnosti (spahije) , má se k žádosti po.škozeného pro
vésti revise. 

V kapitole šesté jedná se o státním úřadě pro pozemkovou 
reformu. K provádění' reformy zřizuje se zvláštní »Státní úřad 
pro agrární reformu«. Působnosti jeho přidělena i otázka vnitřní 
kolonisa'Ce, repatriace jihoslovanskýdl vystěhovalců v Americe a 
jiný'Ch zklmích, a vůbec přestěhování Srbů, Chorvatů a Slovin~ů, 
kteří dnes žijí v jiných státech. 

Závěrečnými ustanoveními (§§ 21---24) předběžná ustano
vení jsou zakončena. UstanoyenÍ ta nevztahnjí se na ono území 
Srbska, jež toto mělo do r. 1912 (§ 21). Nikdo nemá práva půdu 
ilabytou podle těchto ustanovení až do další zákonné úpravy ani 
zciziti ani zastaviti ani yůbec jinému v uržbn odeyzdatL Každá 
kC mlouva odporující těmto ustanovením jest neplatná (§ 22). 

Výhod těchto ustanovení pozbývá každ~T, kdo po jich vyhlá
šení bnde odnímati, samostatně děliti nebo pustošiti cizí držbu a 
hude proto odsouzen ,( § 23). 

V posledním (24.) paragrafu je řečeno, že tato předběžná 
ustanovení nabývají účinnosti dnem vyhlášení v Úředních N ovi
nách království Srbů, Chorvatů a Slovinců a mají se předložiti 
Národnímu 'zastupitelstvu \k dodatečnému l.ístavnímu schválení. 
Provedení odevzdáno ministrovi pro sociální politiku. 

Dne 21. července 1919 vydal následnik trúnu Aleksandr k ná
vrhu ministrů spravedlnosti, financí a ministra pro agrární re
formu a po vyslechnutí ministerské rady zvláštní ustanovení o . z á
k a z u zciz o v á n í a 'z a v az o v á n í vel k o s t a t k ů. 
ev Úředních Novinách v Bělehradě bylo to vyhlášeno dne 12. srpna 
1919 č. 82.) Předpisy tyto byly v nepatrně změněné formě po
jaty do zák.ona ze dne ~O. května 1922 (Úřední Nov. z 9. pros. 
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1922 čís. 276). Ve čl. 1 tohoto zákona se praví, že k zajiště:rtí ex
propriace velkostatků, vyslovené v §§ 9 a 19 zákuna pro přípra
vu ,agrární reformy se zapovídá zcizování velkostatků označe

ných co do rozsahu ve čl. 2 tohoto zákuna, a'e již jakýmikoli práv
nimi jednáními mezi živými, i veřejnou, dobrovolnou nebo exekuč
ní dražbou, nedovolí-li tu ministr pro. agrární reformu. Rovněž tak 
zakáJzáno uvalování břemen na takové velkostatky jakým]lwli ' kni
hovními vklady. 

Za velkostatky ve smyslu tohoto zákona pokládají se ve čl. 2 
statky, které přesahují : a) v Dalmácii a Herceguvině 50 ha vzdě
lavatelné půdy (rolí, senokosů, zahrad, melounovniků, -ovocných 
sadll, vinic, olivových sadů a chmelnic) nebo, 100 ha půdy vůbec 
(zároveň s lesy a pastvisky); b) ve Slovinsku, v Zámuř:í ,a Mezi
muří, v Chorvatsku, v celé županii varaždinské, modrušsko
rěcké a licko-krbavské 75 ha Plldy vzdělavatelné nebo 200 ha 
půdy vůbec; e) v Chorvatsku v 'ukresích záhřebském, stubickém, 
samoborském, dugoselském a svatoivanském a zelinském, v žu
panii záhřebské i v okresu města Záhřeba jakož i v nových kra 
jích Černé Hory, v okruzích bělopolském, plevském, beranském. 
kolašinském a peéském 100 ha vzdělavatelné půdy nebo 300 ha 
púdy vůbec; d) v Chorvatsku v ostatní části županie záhřebské a 
v celé županii bělovarsko~riževecké, dále v Bosně, vyjímaj:úc okre
sy vypočtené pod písmenou e) 150 ha vzdělavatelné půdy a 400 
ha pudy vůbec; e) ve Slavonii v županii požežské jakož i v Bosně 
v 'ukresích Novi, Prijedor, Banjaluka, Bosanska Gradiška, Dm"
venta, Gradačac, Brčka a BJeljina 200 ha vzdělavatelné půdy nebo 
450 ha půdy vů'bec; f) ve Slavonji v županii virovitické a srěmské~ 
pak na území Banátu, Bačky a Baraně jakož i v nových krajídl 
Srbsk.a 300 ha vzdělavatelné půdy nebo 500 ha půdy vůbec. 

Za jeden a týž veliký majetek pokládá se zmíněná I'ozloha, byť 
se nalézá v různých končinách řečený'Ch zemí, připadá-li jako 
vlastnictví jedné fysické nebu právnické osobě nebo týmž spolu
vlastníkúm; také nerozvedení manžélé pokládají se za jednu osobu. 
Nalézá-Ji se veliký majetek v několika oblastech, pro něž se tímto 
článkem stanovl různá výměra velkostatků, rozhoduje největší 

přede'ps~ná výměra obvodu, ve Ikterém se z velikého majetku na
lézá aspoň 30 ha půdy vlibec. 

K žádosti vlastníka velikého majetku nebo hypotečního ve
řitele může ministr pro agrární . reformu duvoliti, aby se určitá . ' 
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výměra pod zákaz daného velikého majetku, avšak nejvýše do roz
lohy naznačené ve čl. 2 vyloučila ze zákazu Zlcizení nebo zavazení. 
Takto vyloučená rozloha započte se vlastníkovi do onoho maxima 
velikého majetku, který mu stát ponechá Je volné disposici po pře
vzetí vyvlastněného majetku státem (čl. 6). 

Svolení ke zlCÍzení nebo zavazení, zmíněné ve čl. 6 těchto usta
novení mů~e vydati ministr pro agrární reformu: a) vyžaduje-li 
toho hospodářská potřeba velkostatkáře nebo jeho věřitelů; b) je-li 
to nezbytně nutné k vedení řádného hospodářství, zvláště k udržení· 
nebo povznesení jistý'Ch pokrokových zemědělských nebo průmy
slo"vých zařízení; c) j0-li to prospěšné s hospodářského hlediska 
onoho \kraje se zřetelem na komasaci půdy; d) žádá-li toho obecn~,r 
neho sociální zájem (potřeba zl'lzení vědeck)Tch ústavů, humanit
ních institucí a pod.) . Avšak i v takovýlch případech nemá se udě
liti takové povolení, škodilo-li by to správnému provádění agrární 
reformy (čl. 7). 

Po těchto v$eobecných předpisech o agrární refurmě vydaný-dl . 
v r. 1919 vyšel úkaz následníka trůnu Aleksandra na návTh mi
nistra pro agrární reformu a po vyslechnutí roinisťerské rady ze 
dne 12. února 1920 čís. 2119 (uveřejněný v Úředních Novinách 
z 18. února 1920 čís. 36) o -zřízení ID i n i s t e r s t v a- p T o a
g r á r II í r e for 111 u království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Ú1m,z 
tento má čtyři části : I. Všeobecná ustanovení,II. Speciální 'usta
novení, III. Agrární ředitelství a agrární úřady, IV. Ustano"\rení 
závěrečné. 

Článkem 1. všeobecných ustanovení zřizuje se ministerstvo 
pro agrární reformu a praví se, že příslušnost jeho vztahuje se na 
celé Ú ZJemí království Srbů, Chorvah\ a Slovinců. ~ Ministerstvo 
toto jest orgánem -ústřední státní sprá\TY, který v mezí.ch platných 
předpisů vykonává! vrchni dozorčí a nejvyšší správní moc nad 
všemi zřízeními a ve všech věcech, jež spadají v působnost tuhoto 
lninisterstva (Čl. 2). l}kolem ministeTstwl pro agrární reformu jest: 
a) aby sestavovalo zákonné návrhy, předpisy a naÍÍzení 0 agráTní 
reformě a aby je svými orgány provádělo; b) aby organisovalo a 
vedlo záležitosti týkající se rozdělení púdy, kolonisace, repatriacp., 
převzetí veliJkých zemědělských a lesních statků do státních rukou, 
aby vedlo zá.ležitosti zrušení a úpravy kmets'kých, kolonátních a 
podobných poměrů, a ve spojení s tím, aby se staralo o zvelebováni 
zemědělství vtlbec (čl. 3). 
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V čele ministerstva pro agrární reformu stojí ministr pro 
agrární reformu. Podle jeho poukazů, pod jeho vrchním dozorem 
1-1 za jeho ústavní odpovědnosti děje se celé úřadování ministerstva 
(čl 4). Ministra zastupuje pomocník ministra pro agrární re
formu, který se zřizuje královským úkazem na návTh ministra . 
Pomocník ministra pro agrární reformu vylwnává pod dozorem 
ministra správní záležitosti ministerstva a zastupuje ministra -po
dle claný·ch mu instru:kcí a zmocnění (ťl. 5) . 

• Za příčinou účelného rozdělení práce a za lJříčinou co nej
jednot.nějšího a nejrychlejšího vyřizování v~cí dělí se ministerstvo 

. pro agrární reformu na tato odděl ení: 1. všeobecné oddělení, 

2. agrárni oddělení. Jednotlivá oddělení dělí se na odbory a pod
odbory, které se podle povahy věci mohou nařízením ministra spo
jovati, děliti nebo nově zřizovati (čl. o) . 

V,šeobecné oddělení má podle čl. 7. tyto odbory: 1. kabinet 
ministrúv, 2 . správně-personáliij oelbor, 3. právní odbOJ', 4. agrár
ně-statistický odbor. 

V kabinetě ministrm ě konají se všechny práce spojené s přijí
máním, otvíráním a roztřiďováním pošty a depeší, příprava od
povědí na poslanecké dotazy a interpelace. Tento odbor přijímá 
dále ústní i písemné rozklady le ministroyj, yede osobní korespon
denci ministrovu a všechny věci, které mu ministr přidělí k prá
c.í (čl. R). 

Správn8-personální odbor vykonáyá správní záležitosti celého 
ministerstva, řídí agendu, archiv a inventář. KTomě toho vcele 
personalie a evidenci veškerého personálu, sestavuje rozhodnutí 
o jmenování, povy,š'Ování,. pensionoyání, vyznamenání a propon
stení personálu, vede evidenci o nepřítomnosti, -přeloženích a po
kutách personálu. (čl. 9). 

Právní odbor připravuje zákonné osnovy o agrární reformě, 
pTá \'ních a dědíckýtCh poměrech selského lidu jaik co do statků při
dělených agrární refOl'mou, tak co do dosavadního selského lnajet
ku; připravuje dále návrhy o reformě zákonů a předpisů v po
zem.kovýtCh sdruženích, majetkovýdl obcích a podobných institu
cích a sbírá materiál pro revisi segregací a podobných právních 
poměrú '(čl. 10). 

Agrá.rně-statist1cký odbor vede a připravuje státishku o všech 
poměrech agrární reformy a spravuje knihovnu (čl. 11): 

Agrární odděleni připravuje a řídí prá,ce spojené s likvidaci 

Agrární 
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a sousta\' ' 
státu a g r 
Splitu, Sm
jsou rý1lconn 
obyodech. 
(ž u p a II i j 
sr okresní 
orgány agr 
liv)Tch 
a:grární 
(čl. 27). 

,terstva pro 
Aleksandra 
likých sta , 
hudělni 



~c : 

reformu stojí ministr pro 
pod jeho yrchním dozorem 
celé úřadování ministerstva 
ministra pro agrární r e
kazem na návrh ministra . 
nu vy.konává pod dozorem 
i a zastupuje ministra ' po
l. 5). 
'áce a za příč,inou co nej
ní věcí dělí se ministerstvo 
lí: 1. všeobecné odděl ení, 

i děJí se na odbory a pod
ou nařízením ministra spo
) . 
7. tyto odbory: 1. kábinet 
3. právní odbor, 4. agrár-

!chny práce spojené s přijí
šty a depeší, přípraya od
~lace . Tento odbor přijímá 
~Oyj, yede osobní Jcorespon-
mu ministr přidělí k prá-

á správní záležitosti celého 
ventá.:ř. Kromě toho vcele 
Ilálu sestavuje rozhodnutí 
, vyznamenání a propou
omnosti, . přeloženích a po-

osnovy o agrární reformě, 

I lidu jaJk co do statlul při
osavadního selského 111ajet-
zákonú a předpisů v po

)cích a podobných institu
ad a podobných prá vn~ch 

řipra vuje statisti:ku o všech 
~nihovnu (čl. 11). 
l PTáce spojené s hkvidací 

Agrární reforma v Československu, l~umunsku a ]ugoslavii. 339 

velkostatkú a přejímáním jich pod státní dozor a spráyu, s úpra
vou kmetských, kolonátních a podobných poměrů, provádí dělení 
půuy, vede záležitosti zřizování a zvelebování nových .ma11rch stat
ků . vykonává práce Ikoloni~ačn í a repatriační. Agrárn j odděl ení 

dělí se na tyto odbory : 1. odbor pro ,kmetské, kolonátní a podobné 
poměry ; 2. odbor pro Ik ontr.ol II , správu a likvidaci · velkostatkú, 
3. odbor pro kolo~isaci, repatria.ci a dobrovolníky, 4. odbor pro 
saružování, 5. finanční odbor, 6. odbor agrárně-technický I (čl. 12). 

Ve čl. 13-18 pojednává se působnosti jednotlivých odborův 
agrárního oddělení. Cl. 19 má ustanovení o organisaci oddělení. 
V čel e každého. oddělení stojí jeho ná.č,elnik, a y čele každého odboru 
odhorový přednosta. Kromě toho jsou při jednotlivých oddělenkh . 

podle potřeby inspektoři, referenti, tajemníci, revisoři, ekonomové, 
účetní, po.kladníci, správce pomocného per sonálu , likvidátoři , geo
metr-i, písaři, archivářj , výpravčí, prakt~kanti a sluhové. Počet 

tohoto personálu podle jednotlivýeh oddělení stanoví se v rozpočtu, 

a ministr jej rozděluje ])0 odděleníeh a odborech (čl. 19). . 
Náčelníci, inspektoři, r eferenti, iaj81u níci, yyšší ré,isoři, vyŠ§í 

ekonomové, vyšší geometři, účotní, po·kladníci, sprá VtCe pomocného 
personálu, ekonomové, geometři, revisoři, pisaři, likvidátoři, po
mocní účetní, archiváři a výpravčí dosazují se na svoje místa krá
lovsk ým úkazem na návrh ministra pro agrární reformu (čl. 22). 

zá příčinou rúznosti a gr árních poměr-ú i za příč.inOl.L rychlého 
a soustavného vyřizováni agendy zřizují se v jednotlivý·ch oblastech 
státu a g r á r II í ř e d i t ol s t v a se sídlem v Záhřebě, Lublani, 
Splitu, Sarajevě , Cetini, Novém Sadu a Skoplji. Agrární ředitelstva 
jsou rýuc.onné orgány ministerstva pro agrární reformu ve svých 
obvodech. Kromě agrárních ředitelstev zřizujlí se o:k r II Ž n; í 
(ž u pan i j s k é) a g r á r n í ú ř a d y, pokud se týče ustanovl~jí 
se okresní a g r á r n í d ů věr II í ,é i a k o m i s e jako výkonné 
orgány agrárních ředitelstev. Obvody, piíslnšnost a složení jednot
liq'rch ředitelstev a jejich výkonných orgánů ustanoví ministr pro 
a grární reformu zvláštním nařízením pří zřízení těch ředitelstey 

(čl 27). 
V týž den 12. února 1920, 'kdy byl vydán úkaz o zřízení lnini

, terstva pro agrární reformu, vyšla ustanoyení následnilca trůnu 
Aleksandra o provedení č á s teč n é e x pro p r i a cep ů d y ve
likých statků pro ve ř e j n é z á j m y, k o Ion i s a ·c i a s t a ,;
b II cl ě I nic k Ý -o h a ú ř e d 11 i c k )r c h byt ú a z. a hra d. Cu ve-



340 Dr. Karel Kadlec : 

řejněno v Úřednich Novinách ze dne 19. února 1920 č. 37.) Byly 
to zase předpisy nvzu zatímního. Změněny byly zákonem ze 4. 
června 192:2 (Úř. Nov. z 9. pros. 1922 čís. 276). Ve článku 1 pravl 
se, že dříve než se přikročí k definitivní expropriaci vehlwstatltů, 
vysloveIié v §§ 9 a 10 předběžných ustanovení k přípravě agrární 
reformy ve spojení se zákonem o zákazu zciwvání a zava.zování 
velkostatkú, múže ministr pro agrární reformu ihned provésti ex
propriaci púdy veHkých statkú, je-li tako\ré púdy třeba pro veřejné 
(státní a komunáJní) 'zájmy, pro kolonisaci a pro zemědělská sta
vební místa a stavbu děln]Q\ých a úÍ'eclnických by tú a zahrad. 

Púdu velikých statků potřebnou pro veřejné státní zájmy, pro 
kolonisaci a dobrovolniky určuje ministr pro agrární reformu a 
provádí její expropriad a rozdělení. Ministr není při tom vázán 
na maximlun držby stanovené zákonem o zákazu zcizování a za
vazování půdy velikých statků, běží-li při expropl'iacio důležitý 
veřejný státní zájem, což posoudí ministr (čl. 2). 

Expropriace mohou se domáhati: 1. příslušné obecní ú:ř"ady; 

bp.Ží-li o veřejné obecní zájmy a stavbu dělnických a úřednických 
bytů a zahrad, 2. obecní agrární výbory: mají-li si jednotliví země
dělci opatřiti stavební místa. Žádosti za expropriaci, řádně do
ložené, podávají se okružnímu (žnpanijskémn) agrárnímu úřadu 
(čl. 3). 

O žádosti lwná se místní ohledáuí, k němuž okružní (županij
ský) úřad pozve všechny účastníky. Na to se žádost s přílohami R. 

zprávou předloží agrárnjmu ředitelství, aby rozhodlo (čl. 4). Proti 
rozhodnutí agrárního ' ředítelstva o expropriaci připouští se stiž
nost k ministerstvu pro agrární reformu, a to ve lhůtě 14 dnú od 
doručení rozhodnutí. Stížnost má oct~Kladný účinek '(čl. 5). 

Půda vyvlastněná pro ~wlon~sad, dobrovolníky nebo zemědél

ce nemůže býti zcizena ani :zatížena beze svoleni ministra pro 
agrární reformu {čl. 6). IKolonisté, dobrovolníci a zemědělci jsou 
pak povinni do tří let od u vedení v držbu vystaveti si dům, sice 
jina.k pozbudou vlastnictví k expropriované půdě, jež zůstane k ebs
posici ministra pro agrární reformu (čl. 8). 

Zákonodárství bylo vyhraženo, aby při provedení definitivní 
expropriace velikých statki't určilo náhrady za vyvlastněnou půdu 
i budovy. Do té doby uloženo nabyvatelům vyvlastněné půdy, aby 
platili každého roku sumu rovnající se ročnímu pachtovnému, sta
novenému pro dočasné pachty velikých statků. Z toho připadá čtvi' -
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Hna shitu k hražení nákladů pozemkové reformy a kolonisace, -a tři 
čtvrtiny bývalému vlastníku. Za .budovy na vyvlastněné půdě mají 
nabyvatelé platiti bývalému ,ilastnílcu roční 3% výtěžek ceny bu
dovy, stanovené odhadem ' (čl. 13). 

Provisorní ráz měl dále úkaz následníka trůnu Aleksandra ze 
dne 3. · září 1920 Č. 14.140 o dá v á ní půd y vel i ký ch s t a t
.kú do čtyřročního pachtu (uveř. v »Úřed. NovimÍich« 
dne 16. září 1920 čís. 204), změněný zákonem ze 20. května 1922 
(Úřední Noviny ze dne 9. pros. 1922 č: 276). V § 1 se praví, že 
na základě §§ 10 a 14 zákona pro přípravu agrární reformy 
z 25. února 1919 ,zmocňuje se .ministerstvo pro agrární reformu; 
aby do definitivního rozdělení velkostatkl1 vzalo do své správy plo
chy půdy naznačené v § 3 tohoto zákona a aby je provisorně pro
pachtovalo na čtyři raky ,počínajíc od 1. října 1920 do 30. září 
1924 osobám uvedeným v § 9 předběžných ustanovení, zeměděl

ským sdružením nebo s..\upinám nteresentů agrární reformy. Lhůta 
tato může se prodloužiti, dokud půda zákonným způsobem nepřejde 
do vlastnictví pachtýře. 

Zákon vztahuje se na půdu velkostatkářů a velkopachtýřů~ po
kud přesahuje }'ozlohu naznačenou ve čl. 2 úkazu .ze 21. červ~nce· 
HH9 o 7..á.kazu zcizováru.í a zavazování půdy velikých statků. Uče
lem tohoto čtyřletého propachtování půdy jest, aby se do definitivní 
úpravy agrární reformy ustálily držební poměry i velk.ostatkářů 
:i chudých zemědělců jakožto dočasných pachtýřů, a aby se tím jed
něm i druhým dala možnost l'acionální práCe. Za- základ ' dá;vání 
půdy do pwchtu má sloužiti nedostatek půdy u zemědělců, ale ' p~i 
tom způsobilost jejich vzdělávati řádně půdu. »Tím se poskytne pří
ležitost - pra vi se dále v § 2 ,zákona - oceniti hospodářskou 
i osobní zpusobi1ost jednotlivců k zemědělství, což bude sloužiti za 
;l1lěřitko pro rozdělení půdy při defi:p.itivním provedení agrární 
:t'eformy. <>: 

Do pachtu se dává půda zapsaná do katastrových držebníco 
listů na jméno velkostatkáře, která je nyní rolí, loukou nebo pastvi
skem, .odlDuČí-li ji agrární úřady uvedené v § 8 svým rozhodnutím 
od příslušného velkostatku a prohlásí ji za použitelnou k účelům 
agrární reformy. Co se týče statkti státních, má se postupovati po
dle »Pravidel o iizení přidělení státních statků k účelům agrární 
:reformy'l (§ .3). _ 

Velkosta.tkáři se zlistavuje k vlastnímu u~ívání maximum pů-
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dy uvedené v § 2. On máJ právo sám si-vybrati polovinu rozlohy 
, maxima pro sebe; při rozhodování o druhé polovici je třeba míti 

zi'ení k arondaci vesnické půdy, ke vzdálenosti bytů pachtýřů 
a k arondaci půdy zbývající. Vedle výměry polí má se v rámci 
maxima ponechati velkostatkáři nlltná výměra luk. Výjimečně 
Dnlže se velkostatikáři poneehati i výměra přesahující uvedené ma
ximum, a to na základě odůvodněného dobrozdání hosI?odáJřského 
znalce, je-li ta výměra nezbytně nutná k udržení agrárního a mlé
kařského průmyslu, k udržování ,chovných stanic pro skot a koně, 

k semenářstvi, k pěstění konopí, rýže, cukrovky a jiných průmy
slových rostlin. - Nepřesahuje-li velkostatek maximum o více než 
10%, může se velkostatkáři ponec~ati i to k volnému používání. 
Rovněž tak se mohou za státního dozoru ponechati velkostatkáři 
k hospodářské disposici i ony plochy, jež jdou pi'es maximum a 
přesahují nyněj,ši potřebu interesentů příslušného kraje, pokud by 
se těch ploch současně nepoužilo ke kolonisaci nebo by se nepro
pachtovaly zemědělským družstvům. " Ustanovení o velkostatká,ři 

platí analogicky i o velkopachtýři (§ 4). 

Při rozdělování půdy chudým zemědělcům bude se postupovati 
podle těchto zásad: a) půda velkostatků bude se dávati do pachtu 
především nejbližším zemědělcům okolních vesnic; z druhých rvsí 
mohou přijíti v ú~ahu jen ty, které neleží od velkostatku tak daleko. 
že by pro v:zdálenost bylo nemožné racionální vzděláváJni půdy, a 
jen tenkráte, jestliže po ukojení potřeb nejbližších vsí zbývá ještě 

půda k rozdělení; b) půda bude se dávati v poř,adí stanoveném ve 
čl. 9 zákona k příprav.ě pozemkové reformy těm zemědělským 1'0-

elínám, které vůbec nemají nebo mají pod 10 katastrových jiter 
vzdělavatelné půdy. Žádná rodina nemůže dostati více z oné plochy~ 
se kterou by s vlastní půdou měla více než 10 katastrových jiter 
vzdělavatelné půdy, vyjímajíc případy, kde l'odina má více než 10 
členů, kteří společně hospodaří; ale ani v takových případech ne
může rodina dostati více než tolik, aby úhrnná. plocha, zahrnujíc 
v ni i její vlastní vzdělavatelnou pt\du, činila jedno katastrové jitro 
na každého člena. Přednost mají rodiny 8 většún počtem odrost
lých mužských členů; c) kde není možno, aby se půdou ukojily po
třeby zemědělců v celosti podle zásad bodu a) a b), vezme se zřetel 
nejprve k chudým zemědělcům nejbližšího okolí, počínajíc nej
chudšími. V takových případech užije se téhož způsobu rozděleni 
pod a) a b), ale tak, aby naka,idého člena rodiny připadlo po-
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měrně méně púdy; c) pastviska budou se dávati celkově zeměděl · · 
cl'tm okolních vsí; cl) půdu mohou dostati jen ty rodiny, jichž ná
čelníci jsou stát:r~ími občany království Srbů, Chorvatů a Slovincú 
a stále meškají na území zúčastněných obcí (§ 5). 

Dobrovolníkům bude se dávati půda podle předpisú 'zákona 
o dobrovolnících. Chudým dobrovolnikům bude se dávati živý i 
mrtvý inventář ve smyslu zákona o státním dowru a státní správě 
velkostatků (§ 6). 

Vesničtí řemeslníci, kteří se dosud zabývali mimotně zeměděl-· 

stvím, neboť z příjmů svého řemesla nemohli úplně vydržovati sebe 
a svou rodinu, mohou po poměrném uspokojení všech zemědělcll 

dostati menší výměry půdy do pachtu (§ 7). 
Rozhodnutí o určování . půdy k hořejš~m účeh\m vyslovují žu

panijské agrární ~řady přímo; rozhodnutí o rozdělování této půdy 
mezi jednotlivé interesenty vyslovuji županijsiké agrární úřady pří
mo nebo prostřednictvím svých komisí na základě platných před
pisů jakož i písemného odůvodněného nálezu a zdání hospodář
ského znalce po provedeném řízení a vyslechnutí agrárních výborů 
a po pokusu o clOJ'oz.umění interesentů. Proti rozhodnutí županij
ských agrárních úřadů o určování půdy připuštěna je . stížnost ' 
ve lhůtě osmidenní od doručení rozhodnutí, a to cestou téhož úřadu 
k agrárnímu řecLitelství.Tyto stížnosti mají s výjimkou oněch ploch! 
které byly již dříve určeny k účelům agrární reformy~ .odkladací 
úchlek a ro~hodnutí v odpor vzat.á nemohou S8 vykonati, dokud 
nebudou vyřízeny podané stížnosti, které mají županijské agrární 
úl'ady se svou zprávou o tvrzeních stížnosti a návrhem předložiti 
él.gY-ítl'nímu ředitelství. Stížnosti tyto mají se vyřiwvati s urychle
ním a rozhodnutí agrárního ředitelství jsou vykonatelná.- Proti , " 

rozhodnutím agrárnich ředitelstev dovolena je stížnost k minister-
stvu pro agrární reformu ve lhůtě osmi dm.i od dodání rozhodnutí. . 
Stížnost tato nemá. odkladacího účinku, ale ministerstvo pro agrár
ní reformu může odložiti výkon rozhodnutí agrárního ředitelstvÍ. 

Současně s rozhodnutím o určení půdy mají županijské 
agrární úřady přímo nebo prostřednictvím svých komisí vydati 
zvláštní rozhodnuti o rozdělení určených ploch půdy mezi jednot
livé správní a berní obce a podle možnosti i mezi jednotlivé inter
esenty. Proti rozhodnutím o rozdělení půdy dovolena je ve shora 
zmíněné lhůtě stížnost k agrárnímu ředitelství. Po pravoplatnosti 
rozhodnutí o určení Plldy a rozhodnutí o indiyiduálním rozdělení 
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půdy mají županijské agrární 'úřady vykonati rozdělení půdy a 
sestaviti seznamy pachtýřů ve dvou stejnopisech, z nichž se jeden 
za příčinou vybírání pachtovného odevzdá onomu úřadu, který 
vybírá státní daň, a druhý stejnopis se ponechá u županijskéh0 
agrárního úřadu (§ 8). 

Kde agrární ředitelstva a županijské agrární úřady nejsou 
ještě zřízeny, a jsou tam hlavní komisaři ministerstva pro agrární 
reformu, vykonávají funkce podle § 8 tohoto zákona agrární ko
misařství příslušnéhu okresu jmenovaná ministerstvem pro agrár
ní reformu. Tato. agrární komisařství skládají se z právnicky, ho
spodáh;ky a technicky vzdělaných osob. Jmenovaný právnický 
orgán jako předseda agrárního komisařství vykonává svou funkci 
jaku agrární komisař ve svěřeném mu olrresu a vynáší rozhod
nutí podle § 8 tohoto zákona. Proti rozhodnutí agrárního komi
sař'e je dovolena stížnost ve lhůtě osmidenní 'ud dodání rozhodnutí, 
a to prostřednictvínn hlavního komisaře k ministerstvu pro agrární 
l'Hformu podle § 8 tohoto zákona (§ 9). 

Ruční pachtovné činí, a to li rolí osminásobný čistý kata
strový výnos, li luk a pastvin desetinásobný čistý katastrový vý
nos, -- Pachtovné v této výši vyměřuje se pro každý jednotlivý 
kompleks půdy sumárně. Jednotliví pachtýři platí za jednotlivé 
parcely tohoto kompleksu poměrně více nebo méně podle plodnosti 
půdy v době přijímání do pachtu, o čemž podává v případě po
třeby své mínění hospodářský odborník~ ale tak, aby suma úhrn
ného pachtovného za všechny parcely se rovnala u rolí osminásob- ' 
ném'u čistému katastrovému výnosu celého kompleksu a u luk a 
pastvin desetinásobnému čistému katastrovému výnosu celého 
kompleksu. Za pozemky, které se podle své vlastnosti new polohy 
mimořádně rentují, může příslušný hlavní agrární komisař nebo 
županijský agrární 'úřad vyměřiti k žádosti vlastníkově i větší 
pachtovné než je předepsáno, ale nanejvýš o 100%, Z pachtov
ného takto vybraného vyplatí se % vlastníkovi velkostatku na účet 
l'enty, resp. náhrady, až do definitivního zákonného rozhodnutí, 
a % státu k úhradě správních nákladů a příspěvků na kolonisaci. 
Jsou-li na nějakém místě nějaké speciální důvody, jako krajní 
chudoba zemědělců, vyčerpanost půdy, veliké příspěvky pro vodní 
tll'llžstva, "nebo dává-li se půda v tom kraji i jinak · laciněji do 
pachtu, bude se moci pachtovné snÍžiti-i pod osminásobný, pokud 
;::,p týče desetinásobný . čistý katastrový' výnos, . a rozhuduje o to;m 
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županijský agrární úřad, pokud SB týče hlavní agrární k<?misař, 
a to po provedeném šetření k žádosti agrárního výboru. Toto roz
hodnutí sdělí se pak pachtýřům a stane se vykonatelným teprve 
tehdy, aŽ je schválí ministr pro agrárni. reformu (§ 11). 

V případě živelních pohrom může županijský agrární úřad, 
pokud se týče hlavní komisař po provedeném šetření k ~ádosti 
agrárního Yýboru vydatj rozhodnutí o snížení pachto'vného, ale 
rozhodnutí to sdělí se interesentům a stane se vykonatelným teprve 
po schválení ministra pro agrární reformu (§ 12). , 

Pachtovné jakož i ostatní. platy, jež pachtýř'j platí jako ná
hradu za orání, sem'8no, za vyměřování púdy, jako řádné při
< pěvky vodním družstvům, vybírají ony úl-ady, které vybírají stát
ni daň. K. torhu účelu dodají županijské agrárlli. úřady indivi
du álni soupisy všech pachtýřů oněm úřadům, a ty pak jsou DO

-vinny po přijeti oněch individuálních soupisů obyčejným způ
sobem veřejně vyhlásiti, že pachtýři mají u nich ve lhůtě jednoho 
měs]l'e ode dne vyhlášení zaplatiti. předepsané platy, poněvadž 
jinak Ludou vymáhány na náklad jednotlivců politickou exekucí. 
K úhradě nákladů vybírání. a odvádění těchto platů budou UVI?

clené úřady vybírati ' při ' élohro"olném nebo exeknčni.m placení od 
jednotlivých pachtýřú ještě 2% z př,edepsanýc.h sum (§ 13), 

IPro pacht platí tyto poé\.mínky: 1. pacht počíná, 1. tíjnym 
1020 a končí se 30 .. září 19211:. Dosavadní držitel nebo pachtýř 
je povinen odevzdati i před počátkem pachtu zmíněné plochy púdy 
novému pachtýři , jaknúle sklidí úrodu, a rovněž tak je pachtýř 
povinen odevzdati svému nástupci touž púdu i pře;d skončením 
pa.chtu, ja.k'lllile sklidí úrodu ; 2. pachtovné činí sumu ustanovenou 
've smyslu § 1 i tohoto zákona; 3. pachtýi' je povinen zaplatiti celé 
roční pachtovné napřed. Kromě toho je pachtýř povinen zaplatiti 
zároveň s prvým pachtovným k úhradě nákladú vyměř'ovánf 30' 
korun ~a každé katastrové jitro; lt. dostal-li by paehtýř do pachtu 
plochy jJ.ž oseté, bude povinen zaplatiti s pryým pachtovným vlast-: 
nikovi púdy jako náhr'adu selneno, běží-li o jetel, a semeno i práci , 
běží-li o jiný 'Use\' .. "; 5. zpaehtov8.ných ploeh rqůže pachtýř uží~ 
\'atj jen k zemědělským účelllm. Zakázáno mu je ze zpachtované 
púdy kopati a odvážeti zemi., vyb~rati písek, kámen atd., a je za 

. všelikou škodu, která by tim pro půdu nast.ala, hmotně odpověden. 
Pachtýř nesmí dovoliti otvÍl~áilí nových cest po zpachtované ·půdě 
Cl v ůbec, dovoliti zat.ížení půdy novými sl užebnostmi, m'šak je 'po-

Sborník věd l)/ávních a státních xxIV. 3 - 4. 23 
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vinen zachovati služebnosti dosavadní. Rovněž je pachtýi' povinen 
udržovati meze majetku proti eventuálním okupacím; 6. pachtýř
jE! povinen společně s ostatními zájemci udržovati v pořádku od
vodní stoky, kanály a podobná zařízení na statku, jichž, čištění a 
udržování nespadá do povinnosti vodních družstev, poměrně k 
užitku a zpachtované výměře podle nařízení orgánů ministerstva 
pro agrární reformu. Rovněž tak je pachtýř povinen spolupůsobiti 
při udržování veřejných cest podle platných předpisů; 7. státní. 
daň, obecní přirážky a jiné veřejné dávky, které váznou na pro
pachtované půdě, platí dosavadní vlastník půdy. Pravidelné pří
spěvky vodním družstvům a k udržování ostatních hydrotechnic
kých zařízení platí pachtýř; . Nové investice pro vodní družstva 
nese velkostatkář, ; 8. zpachtovanou půdu je povill~n pachtýř racio
nálně vzdělávati. Role je povinen_po dobu tohoto čtyřletého pachtu 
aspoň jednou pohnojiti a na lmždém kuse roli je povinen jednou 
pestovati okopaninu (kukuřici, brambory, řepu atd.) a jednou 
luštěniny (jetel, vikev, hrách). 'Louky je povinen čistiti a v po
:řádku , chovati; 9. kultury (role, louky, pastviny) nesmí pachtýí
měniti; 10. pachtýři je zakázáno dáti půdu do podpachtu a do ' 
pachtu na podíl ... ; 11. zakazuje se sekání dříví a porážení ovoc
ných stromů. Překročí-li pachtýř tento zákaz, je povinen platiti 
náhradu ' škody za poražený strom podle odhadu hospodářského 
odborníka županijského agrárního úřadu a lesníka z povolání a 
mimo to je povjnen platiti peněžnou pokutu ve výši 50% z odhad
nuté škody. Náhrada škody náleží vlastníkovi půdy a pokuta jde 
do fondu pro kolonisac1; 12. pacht pomíjí mimu skončení jeho také 
v případě, kde pachtýř neplatí včas pachtovného a ostatních platiL 
které je podle tohoto zákona povinen platiti, a když vůbec neplní 
podmínky tohoto zákona;" 13. v případě pachtýřovy smrti přechází 
pacht na jeho dědice, přejí-li si to 'oni nebo jejich zástupci, ale jen 
v tqm' případě, jsou-li dědicové způsobilí vyhovovati všem závaz
kům~ které vyplývají z tohoto pachtu ... ; 14. pomine-li pacht z ja
kéhokoli důvodu, županijský agrární úřad vydá - vyjímajíc pří
pad definitivního provedení agrární reformy - půdu jiné osobě 
pod týmiž podmínkami (§ 14). 

Dozor nad plněním podmínek pachtu vykonává ministerstvo 
pro agrární reformu -svými orgány (§ 15). 

O iánjku pachtu ve smyslu podmínek stanovených v ~ 14 
rozhoduje županijský agrární úřad po provedeném řízení. Proti 
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váni ostatních hydrotechnic
nvestice pro vodní družstva 
.d u je povinen pachtýř raCio
'lobu tohoto čtyřletého pachtu 
kuse rolí je povinen jednou 

nbory, řepu atd.) a jednou 
y je povinen čistiti a v po
Iry, past yiny) nesmí pachtýI
ti půdu do podpachtu a do' 
lekání dříví a porážení ovoc
nto zákaz, je povinen platiti 
;>odle odhadu hospodářského 
radu a lesníka z povolání a 
lok utu ve výši 50% z odhacl
astníkovi půdy a pokuta jde 
níjí mimu skončení jeho také 
acÍltovného a ostatních platiL 
platiti , a když vůbec neplní 
tě pachtýřovy- smrti přechází 

nebo jejich zástupci, ale jen 
)bilí vyhovovati všem závaz
.. ; 14. pomine-li pacht z ja
úřad vydá - vyjímajíc pří
l'eformy - půdu jiné osobě 

wbtu vykonává ministerstvo 
: 15). 
Llllínek stanovených v ~ 14 
po provedeném řízení. Proti 
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takovému rozhodnutí je dovolena ve lhůtě osmidenní ud dodání 
. rozhodnutí prostřednictvím županijského agrárního úřadu stíž

nost podle § 8 toh0to zákona (§ 16). 
Ministr pro agrární reformu může ustanoviti, že se ony plochy 

velkostatků - kde se zřetelem na hnojení a vzdělávání půdy není 
. nutný několikaletý pacht a kde se proto i dosud dávala půda dú 
jednoročního pachtu - mohou i nadále dávati do jednoročního 

pachtu (§ 17). 
Opětovně vydány byly předpisy o stá t ním d o z o r u a 

s tá t n í spr á v ě vel k o s t a t k ll. Stalo se to nejprve naříze
ním ministra pro agrární reformu, vydaným v dorozumění' s mi
nistrem zemědělství a vod a s ministrern lesů a dolů ze dn'e 11. 
února 1920 č. 2202 (Úř. Nov. ze 25. února 1920 č. 42). Nařj
zení toto nahraženo bylo novým, jen málo změněným nařízením 
téhož ministra ze 3. září 1920 č. 14.082 (Úř. Noviny ze dne 20. 
:října 1920 č. 232), které vydáno znova ve formě zákona ze dne 
20. května H)22 (Úř. Noviny z 9. prosince 1922 č. 276). 

Ve čl. 1. tohoto zákona se praví: Na základě §§ 9, 10 a 17 
zákona pro p'řípravu agrární reformy a čl. 2 zákona o zákazu 
zcizování a zavazování půdy velkých statků a k udržení i zvětšeni ' 
produkce v přechodní době jakož i k zajištění provedení agrární 
reformy dávají se všechny veliké statky pod státní dozor a podle 
potřeby i do státní správy. 

Státní dozor nad velkostatky vykonává ministr pro agrárni 
reformu v dorozumění s ministrem lesů a dolů co do lesních kom- . 
pleksů a průmyslu a s ministrem zemědělství ~o ,do kompleksů ze-
mědělské půdy a průmyslu I(Čl. 2.). . 

Velkostatkářům ponechává se volnost ve způsobu práce a 
hospodaření na veškeré zemědělské výměře statku, která se ve 
smyslu zákonů a nařízení nepřevezme za účelem dávání do do
ř.asného pachtu, pokud se týče za účelem definitivního provedení 
agrární reformy. Avšak k udržení a z'většení produkce jso~ velko
statkáři povinni půdu tu normálně hnojiti a ji podle územních! 
mistních a komunikačních poměrů co nejintensivněji vzdělá ti a: 
z ni co nejracionálněji těžiti. .. (čl. 3). 

Ministerstvo' pro agrární reformu bude vykonávati skrze své 
oblastné urgány stálý dozor na tím, zdali velkosta tk áři jednají V8' 

smv~lu čl. 3. tohoto zákona a bude k tomu konci žártati od velko
statkářů jejich hospodářské plány osevní prelinůnáře, účty in-

23* 
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yentáře a ostatní potřebná data k prozkoumánÍ. Ony orgány ,mi
nisterstva pro agrární reformu, kterým se svěří ty úkoly, budou 
PÍ'i tom jednati y dorozumění s okružními (županijskými) hospo
d'ářskými a lesnickými referenty '(čl. 4). 

Velkostatkáři jsou povinni udržovati veškeren nutný inventář 
kvalitativně i kvantitativně v plném rozsahu, ale s částmi in ven
taře, které by se pro provádění agrární reformy staly zbytečnýúli, 
hude- se jednati ve smyslu čl. 20. tohoto zákona. Oblastné orgány 
mjnistel'stva pro agrární reformu budou povinny přesvědčiti se 
pomoci. osob jirrů vyslaných, jednají-li velkostatkáři podle před
loženého hospodářského plánu a. udržují-li inventář ve smyslu 
tuhoto článku. Tyto orgány h~ldoll vykonávati i povinnosti uložené 
státnilTIu sekvestru ve čl. 18. tohoto zákona. Vedeni bernjho ho
spodář'ství kontrolují i lesní technikové politické správy (čl. 5). 

Ony zemědělské plochy velkostatkú, které budou vyvlastněny 
k účelům agrární reformy, mohou být dány, pokud se nedají země
dělcům nebo zemědělskýrů sdružením do dočasného pachtu - na 
dobu, po kterou se jich k těm účelům skutečně nepoužije, ke vzdě

lávání onomu velkostatkáři, kterému dosud náležely, za podmí
nek, které ~mn v každém. případě i na těch plochách umožní ra
cionální vzdělávání až do doby pDužití ke zmíněným účelům, a 
onen velkosta.tkář bude y tom připadě povinen vzdělávatj je racio
nálně do té doby (čl. 6). 

'Vezmou se do státní správy a na útraty přislušného velikého 
, tatku zřídí se zvláštní sekvestr pro lesní a zemědělské kom
pleksy velkostatků: a) jichž -vlastníci by nechtěli nebo nemohli 
jednati ve smyslu čl. 3 a 5; b) jichž vlastníci nebo jejich spráxy 
by se jalq'rmkoli jednánún snažili zmařiti provedení agl'ární refor
my nebo by tomu proveclení překáželi; c) byla-li by státní správa 
VE' veřejném. státním zájmu a v zájmu nerušeného 'prováděni 

agl'ární reformy (čl. 7). . 
CI tOlU, má-li se něktel'Ý velkostatek převzíti do státní správy, 

rozhod uje . ministr pro agrární reformu. 80 učasně zřizuje ministr 
i státního sekvestra, a to pro lesní kompleksy kvalifikovaného les
nického odborníka v dorozumění s ministrem lesů a dolú a pro 
-zemědělské plochy kvalifikovaného zemědělského odborníka v do
rozumění s ministrem zemědělství. Jednomu státnímu sekvestru 
může se svěřiti státní správa i na několika velkostatcích. V tom 
případě a je-Ji třeba , přidají se mu pomocné orgány (čL 8). 



!ce: 

,zkoumání. Ony orgány -mi
~nl se svěří ty úkoly, budou 
~ními (županijskými) hospo
~) . 
rati veškeren nutný inventář 
rozsahu, ale s částmi inven
lí reformy staly zbytečnýrni, 
rto zákona. ' Oblastné orgány 
ldou povinny přesvědčiti se 
-li yelkostatkáři podle před
dují-li inventář ve smyslu 
~onáyati i povinnosti uložené 
zákona. Vedení bernjho ho
é politické správy (čl. 5). 
kú, které budou vyvlastněny 
dány, pokud se nedají země
do dočasného pachtu - na 
skutečně nepoužije, ke vzdě-

l dosud náležely, za podmí
La těch plochách 1ul10žní ra
íití ke zmíněným účelům, a 
~ povinen vzděláyati je racio-

fl útraty přjslušného velikého 
ro lesní a zemědělské kom
~i by nechtěli nebo nemohli 
vlastníci ' nebo jejich spr~,vy 

třiti provedení agl'ární refor
i; c) byla-li by státni správa 
ájmu nerušeného 'prováděnj 

.tek převzíti do státní správy, 
nu. Současně zřizuje ministr 
ompleksy kvalifikovaného les
ministrmn lesů a dolů a pre 
emědělského odborníka v do
Jednomu státnímu sekvestru 
o.ěkolíka velkostatcích. V tom 
omocné orgány (čl. 8). 

Agrární reforma v Československu) Rumunsku a ]ugc'slavii, 349 

Platy, odměny a ostatní náklady státních sekvestn\ a jejicb 
pomocných orgánú ustanovuje ministr pro agrární reformu fl 

hudou hraženy z příjmů sekvestrovaných velkostatků (čl. 9), . 
, .J akmile státní sek vestl' obdrží j,menovací dekret ministra pro 

agrární reformu, představi se politickému úřadu prvé instance 
onoho místa, kde se nalézá sídlo (správa) velkostat.káře, a přísluš
ný úřad bude povinen uvésti ho svým delegátenl (1.0 státní správy 
příslušného velkostatku. Hned potmn převezme státní sekvestr v 
přítomnosti vlastníka nebo. jeho plnomocníka veškeren inventář , 

t. j. plochy púdy, budovy a zařízení, dobytek, stroje, věci, potra
viny a píci pro dobytek a všechen materiál, č. ásti prúmyslu se su
rovinami, pokladnu, cenné papíry a jiné hodnoty, seznam cUuhú a 
pohledávek atd, - lnventarisování se vykoná na základě· účetníc.h 

knih o inventáři, zásobách a pokladně, a všechny knihy se po pře
vzetí uzavřou a vlastník jejich nebo jeho plnomocník i státní sp
kvestr se podepíše. Přesvědčil-li by se státní sekvestr, že účetní 

knihy podle inventáře nejsou řádně vedeny, že hodnota hwentář'e 
není náležitě . zapsána, sestaví komise' odborníků zmíněná ve (;.1. 

20. nový příruční inventář a vykoná jeho odhad způsobem, který 
je stanoven v onom článku, při č.emž se vezme za základ účet in
ventáře nejbližšího i;ádně vedeného velkostatku (čl. 10). 

Převzetím některého velkostatku do státní správy . a t"řízením 
státního sekvestra, pozbývá vlastník onoho statku, pokud se týče 
jeho zástupce, všelikého práva vykonávati vliv na spránl čt di~pD

sici majetkem a důchody onoho statku (čl. 11). 

Personál a všechny služební poměry personálu na sekvestro
vaných velkostatcích zůstávaji nezměněny, a personál ten m~že 
býti propuštěn ze služby jenom v případech, kdyby nekonal svych 
povinností podle nařízení státního sekvestra" kdyby ~e, stal ,~hy
tečným, kdyby jeho propuštění bylo v obecnem vereJnem, zajmu 
i v zájmu nerušeného vedení hospodářství. V takových příp~dech 
může hlavní úřednický personál (ředitele, správce, lesní dozorc('~ 
nadlesní, lesní . a hlavní účetní) propustiti ze služby ministr pro 
agrární reformu na odůvodněný návrh státního sekvestra, a ~s~at~ 

-~ní peI'sonál státni sekvestr. - ;Propuštěním ze služby nv~pozvhy:iH 
personál práva, jehož dosud nabyl svo~ SI~lŽbou .na ynsl~sn~Il~ 
velkostatku na základě smlouvy nebo sluzebnl pragmatIky. Neul-ll 
smlouvy nebo pragmatiky, určí lninistr pro ag,rárn~,reformu ,úřed
níkům přiměřené odbytné k tíži vlastníka, bera pn tom v uvaht : 
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léta služby a služební postavení příslušného úředníka. - Usta
novení tohoto článku o odbytném ,úředníků platí i pro úředníky 
na nesekvestrovaných statcích, jež by velkostatkáři pro jich zby
t.ečnost propustili ze služby. Tato ustanovení platí vůbec i pro ony 
případy propuštění ze služby, které se již staly za příčinou prová
dění agrární reformy (čl. 12) .. 

Povinností státního sekvestra jest, aby se staral podle čl. 3 
o povznesení produkce svěřeného mu velkostatku, aby hájil jeho 
zájmů a aby při tom vyhovoval požadavkům, jež se budou klásti 
na velkostatky pří provádění agrární reformy. Státní selcvestr na 
lesních kornpleksech bude se mimo to starati, aby se lesní hospo
dářství vedlo podle veřejných předpisů pro lesy a u větších kom
pleksů podle plánu schváleného od příslušných lesních úřadů. 

Státní . sekvestři jsou povinni předkládati periodické' zprávy o své 
činnosti oblastným orgánům ministerstva pro agrární reformu, 
které vedou přímý dozor nad činností státních sekvestrů (čl. 13). 

Všechny prodeje zemědělských plodin bude konati sekvestt 
obvyklým způsobem s vědomíin a v dorozumění s vlastníkem nebo 
jeho plnomocníkem, pokud ony plodiny nebudou převzaty k úče

lům obecné potřeby podle čl. 20. tohoto zákona. - Prodej dříví 

pravidelně sekaného, pokud je kácení dovoleno a pokud po pÍ'Ípadě 
není dříví třeba pro průmysl samého vlastníka lesa, vázaný na pří
slušnou lesní držbu, bude se díti jen veřejnou dražbou; podmínkr 
její stanoví státní sekvestr, vyslechnuv vlastníka nebo jeho plno
mocníka, a vyhlásí obvyklým způsobem v Úředních Novinách i 
v novinách lesního průmyslu aspoň měsíc před dražbou. - Draž- ' 
bu provede státní. sekvestr a pozve k ní vlastníka nebo jeho plno
mocníka a delegáta oblastného úřadu pro agrární reformu. Zápis 
o dražbě podepíšou kromě přítomné trojice i všichni dražebníci. -
Kdyby ve věci prodeje nebo podmínek dražby . nedošlo k doroz
umění llleú státním sekvestrem a vlastníkem nebo jeho plnomoc
níkem, rozhodne o tom ministr 'pro agrární reformu ... Z úhrnné 
prodejní ceny lesních plodin připadá pět procent ministerstvu pro 
agrární reformu k úhradě nákladů agrární reformy a koloni
sace. Povinnosti · trvajících služebností a hřemen nejsou ti.mto zá-

. konemdotČ8ny (čl. 14) . 
Ministr pro agrarní reformu v dorozumění s ministrem lesů 

a,· deltY může dovoliti, porážení lesů i nad míru přípustnou podle 
plánll, ale jen tenkráte, budou-li toho vyžadovati dúležité veřejné 
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"'tátní zájmy a zájmy provedení agrární reformy a kolunisace 
( čl. 15). 

Státní sekvestr je povinen vésti správu lesů a pravidelné ká
cení tak, aby byly zachovány kompleksy pro revisí segregací i pro 
uspokojení interesentů dřívím i pastvou (čl. 16). 

Státní sekvestr jest povínen starati se nejen o racionální ho
spodaření na svěřeném mu velkostatku, nýbrž i o svědomité naklá
dání příjmy toho statku. Na velkostatcích, kde budou zřízeni země
dělský a lesní s~kvestr,plynou všechny příjmy do společné poklad
ny, a za jich svědomité spravování odpovědni jsou oba sekve
stři. Z příjmů konají sekvestři ve vlastní působnosti všechna vy
dání nutná k pravidelnému vedení hospodářstvÍ. Do těchto vydání 
spadá obvyklé dávání naturálií vlastníkovi k slušnému vydržování 
jeho rodiny, pak daně, veřejné dávky, pojišťov~cí prémie, úroky 
z dluhů ... Pro důležité mimořádné věci a náklady 'má si sekveste 
vymoci povolení ministra pro agrární reformu. - Čistý roční pře
bytek po schválení závěrečných účtů se strany ministra a na zá
kladě jeho schválení dává sekvestr k disposici vlastníkovi,' pokud 
disposice tímto přebytkem není obmezena jinými předpisy (čl. 17). 

Státní sekvestr je povinen pečovati o to, aby k vyhovění před
pisů,m agrární reformy zllst.ala zachována podstata a celistvust se
l{\restrovaného velkostatku. Ministr pro agrární reformu může. 

proto zrušiti všechny uzavřené smlouvy a cpsposice, které by byly 
na škodu velkostatku nebo by překážely provedení agrární refor~ 
J,l1y, a státní sekvestr je povinen prostudovati všechny dříve uza
'lTřené smlouvy a disposice a zpraviti o nich ministra pro agrární 
reformu. Před eventuálním zrušením takových smluv a disposie 
hudou vyžádána pisemná prohlášení interesovaných stran o da
ném předmětu. Kdyby za příčinou provedených investic zrušení 
takových smluv a disposic bylo, na škodu některé smluvni &traně, 
náleží jí naproti druhé straně právo regresu co do oné části smlu
vených investic, která do zrušení smlouvy nebo dispusice není 
amortisována. Všechny spory, které hy ve věci pohledávání mezi 
smluvními stranami nastaly ze zrušení takových smluv, rozhodují 
příslušné soudy (čL 18). 

Sekvestr je povinen nejdéle ve 30 dnech po zrušení sekvestrace, 
'nebo trvá-li sekvestrace přes rok, po uplynutí každého závodního 
]'oku, sestaviti závěrečný účet a př·ed.ložiti jej vlastníkovi statku 
nebo jeho pln omocnilw"i , který může ve lhůtě 14 dnů činiti své 
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námitky, nacez Je sekvestr povinen předložiti účet zároveň s pří
padnými námitkami prostřednictvim oblastného orgánu ministel
stva pro agrární reformu ministrovi pro agrární reformu k pro
zkoumání a schválení (čl. 19). 

Poněvadž je v zájmu udržení normální produkce v pi'echodní 
době, aby se likvidace velkostatků prováděla postupně, může státní 
sekvestr pro-váděti likvidaci velkosttků jen v té míře, v níž se části 
velkostatků budou vylučovati k účelům agrární reformy, Proto 
má státní sekvestr po celou dobu likvidace udržovati veškeren po 
tl'ebn ~- inventář kvalitativně i kvantitativně v plném rozsahu. -
Poněvadž je inventář (živý i mrtvý) podle povahy věci součástí 
veikostatku jako produkčního pi'edmětu, bude ministr pro agrární. 
reformu s postupnou likvidací přebÍTati i onen díl inventáře, který 
následkem provedení agrární reformy stává se zbytečným. Za in
ventář, který bude přebírán, bude se platiti náhrada podle ocenění 
zvláštní komise odhadců... Komisi odhadců tvoří tři odborníci, 
z nichž dva jmenuje oblastný orgán ministerstva pro a.grárni re
formu a jednoho velkostatkář. Odhadu Ilnůže býti přítomen vlastník 
statku nebo jeho plnomocník. Za základ odhadu strojů a nářadí 
má se vzíti inventární cena, od níž se odrazí do dne odhadu její 
amortisovaná část, u pracovního dobytka hospodářská užitná hod
nota, a u ostatního dobytka místní prodejní cena~ ; u semena, vik
tuálií a píce pro onu část hospodářské potřeby, která připadá na 
vyloučenou rozlohu půdy, cena ve výši výrobních nákladů, a pro 
ostatní zásoby, určené k pravidelnému prodeji, bursovni cena, 
pokud se týče cena prodeje ve velkém v tu dobu; za hodnotu ne
sklizených plodů dlužno podle zmíněné zásady vzíti hodnotu prú
měrné sklizně a od ní odečísti normální náklady všech prací, jichž 
je ještě třeba až do úplného uložení plodů ... (čl. 20). 

Na všech velkostatcích, na nichž se nalézají zen~ědělské Pl'Ú

myslové podniky může ministr pro agrární reformu podniky ta
kové dáti do pachtu především zemědělským družstevním organi
sacím, bylo-li by to v zájmu zabezpečení a IJvkroku výroby .. . 
(čl. 21). 

Kdyby velkostatkář svým statkem ode dne, kdy tento zákon 
nabude účinnosti, jakkoli disponoval za tun účelem, aby obešel 
záko~l, zvláště kdyby něco zcizil, opatří se zcizené objekty na účet 
příjmů ,'elkostatku, a nebylo-li by to možno, na účet náhrady za 
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vyvJastněné části onoho velkostatku, pokud by se navrácení v pře

dešlý stav nemohlo státi podle čl. 18 tohoto zákona (čl. 22). 

Státní dozor nade všemi velkostatky pučíná se dnem vyhlášen i 
zákona, a všichni velkostatkáři nebo jejich plnomocníci jsou po
vinni za účelenl nerušeného vykonávání státního dozoru a eventlt
ální státní správy ve lhůtě Co nejkratší zavésti du všech svýeh 
účetnich knih srbsko-chorvatsko-slovinský jazyk (čl. 23). 

Dne 16. září 1920 vyšlo nařízení ministra pro agrární refor
mu o dá v á ní do pac h tup ů d y on ě ch s ta t k tl pře s 
100 ka t. ji t e r, k t e r é ne d o s a huj í m a x im a, nevzdělá
vá-li jich vlastník sám. Bylo změněno zákonem ze 4. června 1922 
(Úř. Noviny z 9. prus. 19·22 č. 276), který má tato ustanoveni: 

Velkostatkářům ponechává se k volnému užívání maximálni 
výměra statku p'odle zákona o zákazu zcizováni a zavazování vel
kostatkářské půdy pod podmínkou, že jsou sami zemědělci nebo 
že vzdělávají púclu ve vlastní režii a vlastním dobytkem a nářa.dím 
(čl. 1). 

Nevzdělává-li statkář svůj statek sán1 ani ve své režii, nýbrž 
dává-li jej du pachtu nebo na podíl úrody, ponechává se mu 
k llplně volnému užívání jen 100 katastrových jiter vzdělavatelné 
půdy. Část nad to přebývající nebo plocha, kterou sám nevzdělává , 
dává se do dočasného pachtu. Vlastnické právo statkářovo k této , 
ploše pod maximem zústává nedotčeno i při definitivním provedení 
agrární reformy, a plochy ty mají se podle mužnosti z agrární re
formy vyloučiti (čl. 2). 

Pozemky, jichž vlastník nežije na území království, a půdu 
opustil nebo ji dává do pachtu, mají se beze zřetéle na jich velikost 
dátI du dočasného pachtu interes~ntům agrární refor.my. I o těchto 
plochách platí táž ustanovení jako o plochách zmíněných ve. čl. 2. ' 
Vlastník nepozbývá práva vlastnického, a při definitivním rozdě
lení, a podle možnosti i dříve, pozemky ty mají se vyloučiti · z dělby 
a vrátiti vlastníkům (čl. 3). 

Zákon tento platí pro celé území království Srbú, Chorvatú CL 

Slovinců (čl. 4). 
Dne 6. listopadu 1920 vydal mjnistr pro agrární reformu na-

řízení o II ž í v -á n í bud o v vel k o s t a t k II li ú čel ů m . a
g r á I' n í r e for m· Y. Nařízení to bylo poněkud změněno zá
konem ze 4. č.ervna 1922, (Úř. Nov. z 9. pros. 1922' Č. 276). Podle 
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a. 1. budovy na velkostatcích, které jsou v celosti zabrány pro 
agrární reformu, a jichž vlastníci nejsou s to, aby se o ně sta
l'ali, buď že žijí mimo hranice království Srbů, Chorvatů a Slo
vinců, nebo že mají několik velkostatků v různých obcích, mohou 
býti převzaty do státní správy,. Rovněž tak mohou se s likvidací 
velkostatků vůbec přejímati do státní správy í budovy, které se za 
příčinou provádění agrární reformy stávají zbytečnými pro jejich 
v lastníky nebo 1;>achtýře. 

Budovami, o nichž je· řeč ve čl. 1 tohoto zákona, rozumějí se 
jak budovy pro obývání, tak i pro umístění živého i mrtvého in
ventá,ře, lidské pracoVni sily atd., a to beze zření k tomu, byly-li 
vystavěny vlastníkem nebo pachtýřem (čl. 2). 

Ministerstvo pro agrární reformu je povinno pečovati svými 
orgány a institucemi o tyto budovy a dávati je ve formě dočasného 
pachtu k užívání jednotlivcům UBazeným na příslušném velkostat~ 
ku. Pro toto propachtování platí řízení dotčené v § 13 . zákona 
o částečné expropriaci půdy velkostatků pro veřejné účely, koloni
"aci a výstavbu dělnických a úřednických bytů a zahrad (čl. 3). 

Pachtovné za budovy přidělené k užívání jsou povinni platiti 
i dobrovolníci (čl. 4). 

~ Přidělených budov může se užívati jen k oněm účelům, pro 
něž jsou určeny. Budov určených k bydlení bude moci býti uží
váno k umístění a chování dobytka, jen když jsou na spadnutí, a 
llení dost budov k chování dobytka (čl. 5). 

Podstatné přestavby budov nemohou se konati. Dovolují se jen 
menší přestavby, přístavby a změny, ale jen pod podmínkou, že 
se jimi nezmenšuje hodnota budov. - Nemohou se činiti žádné ' 
.změny na hudovách, dokud se neprovede práce, kterou má na zře
teli § 13 zákona o částečné expropriaci půdy velkostatků pro ve
řejné zájmy, kolonisaci a výstavbu dělnických a úřednických bytů 
a zahrad. Za schválení změn musí se žádati hned při přijetí budov 
k užívánÍ. Orgán, kterj'r provádí odevzdání budov, musí protoko
lárně zjistiti, žádala-li osoba přistěhovavší se hned při přijetí za 
schválení změn a za jaké přestavby, přístavby a změny žádala, a 
co je jí povoleno, či nežádala-li za změny. J-eden exemplář zápisu· 
předloží se ministerstvu pro agrární reformu a jeden se dodá uži
vateli. - Přestvby provede uživatel svým nákladem (čl. 6). 

Uživatel je povinen uó.ržovati přidělené mu budovy v řádném 
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-'ta\'u. Náklady u'držování jdou na vrub vlastníka. Prémie za po
žární llojištění všech budov ponese vlastník. Náklady udržování 
a 'placení těchto prémií odrazí se od nájemného (čl. 7). 

Za všelikou škodu na přidělených budovách, kterou by způ
sobil úmyslně sám uživatel; jest odpověden civilně i trestně (čl. 8). 

O p o s tup u při děl běs tát n í c h s t a t k ů z a Ú č c
l em a g r á r n í r e for m y byl vydán dne 19. listopadu 1920 
(č . 20.768; Úř. Nov. č. 195/21) zvláštní regulativ podepsaný mi
nistrem pro agrární reformu a ministrem financl, změněný po
někud zákonem ze 20. května 1922 (Úř. Nov. ze dne 9. pros. 1922 
v . 276). 

Podle tohoto zákona má ministerstvo pro agrární reformu, 
resp. jeho orgány při dělení státních erárních statkú (pozemků) 
k účelům agrární reformy přihlížeti k hospodářskému stavu stát
ních statků, které se vzhledem k agrární reformě dělí na tři kate
o'orie: a) na statky, resp. části statků, dané již do dočasného pachtu 
od orgánů ministerstva pro agrární reformu podle předpisů a na~ 
rízení o agrární reformě; b) . na statky, které nejsou dosud vy hIéd
nuty pro účely agrární reformy, avšak jsou dávány nebo dány do 
pachtu za obecných' podmínek pro pacht státních pozemků podle 
předpisú zákona o státnhn hospodářství ; c) na statky, na kterých 
se hospodaří v režii státních úřadů. (Čl. 1.) 

Při dělbě státních statků zmíněných ve čl. 1 bod a) k účelům 
a grární reformy má býti zachován tento postup: 1. po konstato
vané potřebě půdy, části nějakého státního statku, podle předpisů 
a ustanovení agrární reforlny, výkonné orgány ministerstva pro 
a.grární reformu jsou povinny- zpraviti písemným rozhodnutíru 
příslušný státní orgán, který spravuje ten pozemek; 2. toto písem
né rozhodnutí má se poslati včas, a to do 1. srpna co do pozemků 
'" osevy, jichž žeň se končí během července, a do 1. října' , cQ d~ p~-' 
zemkt"t 8 oseyy, jichž žeň se končí během září; 3. vrozhodnutí má 
. e vyznačiti přesně číslo katastrových parcel a velikost půdy, 'kte
r ou ministerstvo pro agrární reformu vyhražuje k dělbě pro účely 
a grární reformy, a rovněž tak po případě i velikost půdy a počet 
kat. parcel, které se zprošťují propachtování pod podmínkami 
~lgrární reformy; 4. v rozhodnutí orgánů ministerstva pro agrární 
reformu má se mimo to naznačiti, které vesnici a které kategorii 
zájemců (chudým zemědělcům nebo dobrovolníkům) se táž státní 
půda dává do pa.chtu, jakož i výše pachtovného a ostatních , břemen 

".' 



356 Dr. Karel Kadlcc: 

(příspě~ek pro vodní družstva, náklady vyměřování půdy), kterú 
připadají na pachtýře; 5. peníze vybrané na účet pachtovného za 
tuto státní půdu županijským státním úřadem mají . ve lhtltě jed
noho měsíce od nejbližšího daňového vyzvání poslány býti na jmé
no důchodu onoho státního statku po odrážce jedné čtvrtiny 

pachtovného, kterou volně disponuje ministerstvo pro agrární r e
formu. - Ministerstvo pro agrární reformu sestaví na konci kaž
dého měsíce přehled pachto,vného a předloží jej příslušnému mi
nisterstvu (čl. 2). 

Postup při dělbě státních statků zmíněných YH čl. 1 b) JH 

takovýto: 1. Orgány ministerstva pro agrární reformu, agrán1í 
koinisaři, resp. agrární úřady mají před 1. zářím běžícího roku 
zpravitl píse.mným rozhodnutím příslušný státní orgán , na jakou 
půdu, s označením kat. parcel a velikosti, reflektuje týž orgán, aby 
ji přidělil podle předpisů agrární reformy. 2. V případě, že se na 
téže půdě nalézá pachtýř se lhůtou, ' která v té. sezoně neho toho 
roku ještě neuplynula, ministerstvo pro agrární reformu, resp. 
jeho orgány jsou povinny zrušiti pachtovní ~mlouvu mezi přísluš.: 
nými pachtýři a ministerstvem, resp. jeho orgánem podle § -15 
nebo 16 zákona o přípravě agrární reformy písemn~-m l'ozhod
nutím. 3. Příslušný státní orgán dodá rozhodnutí ministerstva pn 
agrární reformu, resp. jejich orgánů svému ministerstvu i držiteli 
půdy, který ve lhůtě 15 dnl! vezme na vědomí toto rozhodnutí, a 
teprve potom přikročí se k dělbě. 4. Jen parcely označené v písem
ném rozhodnutí mohou se dávati do pachtu podle předpisů agrární 
reformy; zbývající parcely jsou zproštěny propachtování podle 
předpisů agrární reformy a dávají se do pachtu podle zákona 
o státním ·účetnictví. (Čl. 3.) 

Státní statky, vzdělávané v režii státních úřauů jakož i části 

jich s vysokou zemědělskou nebo jinou kulturou nemohou se zciziti 
nebo zabrati pro agrární reformu bez předchozího schválení př í

slušného ministerstva. Orgán ministerstva pro agrární reformu 
v případě, že jsou tu reflektanti za podmínek agrární reformy na. 
části těchto statků, má se obrátiti k ministerstvu pro agrární re"
formu a oz'načiti preliminární rozměr žádané půdy jakož i kata
strové parcely. Ministerstvo pro agrární reformu pošle tento pre
liminář příslušnému ministerstvu, a to do 1. července, běží-li tl 

půdu s osevem, jehož žeň se kunčí během července, a do 1. zarl 
běží-li o půdu s osevem, jehož žeň se končí pi-evážně .během záři. 
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Přjslnšný minjstr je povinen vydati rozhodnutí o těchto žádostech 
VP lhůtě 15 dnú (čl. 4)_ 

Státní statky zmíněné ve čl. 1 pod bodem a) a b) zabírají se 
pro agrární refOI'iffiU jako všechny soukromé velkostatky, jež 
vlastníci dávají, resp. dávali do pachtu, ať jsou feudální nebo do
tační povahy, a to do oněch rozměrú, jichž se podle předpisů agrár
ní reformy může použíti k účelům agrární reformy (čl. 5). 

StátnícH statkll zmíněných ve čl. 1 bod c) múže se použíti 
k dělbě pro účely agrární reformy teprve tehdy, jsou-li v témž okre-
u, obci nebo městě už rozděleny všechny soukromé statky do UT

č.eného maxima, které se podle předpisů agrární reformy má po
nechati Ylasfnikovi, vzdělává-li statek svúj ye vlastní režii, nebo do 
Toz.měnl uvedených ve čI. 5, dávají-li vlastníci půdu svou do pach
tu (čl. G). 

Státních statkú nemůže se užíti k dělbě, existuje-li nějaký sta
tek téže velikosti y soukromém vlastnictví, kerý by reflektanti pod 
podmínkami agrární reformy ně chtěli př'ijmouti bez důvodné pří
dny, jako je vzdálenost 10 klm. od místa, zavodněnost púdy nebo 
zpustlost, která by vyžadovala větších meliorací (čl. 7)'. 

Zakázáno je dávati v podpacht státní půdu, danou do pachtu 
lJodle předpisú agrární reformy a ve shodě s § 16 zákona o pří
pra vě agrární H~formy. Zjistí-li se dávání do podpachtu, odejme 
"e půda bez nál1Tady pachtýři i podpachtýři a odevzdá se pří

slušnému státnímu ú:ťadu, aby byla propachtována l?odle obec
ných zákonných před-pisú ve shodě se zákone.m o státním hospo
dářství , pokud agrární reforma nemá j.iných ještě ' neukojených 
l)otřeb (čl. 8) . • 

Ilht'lty naznačené ve čl. 2, 3 a 4 nevztahují se na hospodářský 
l"ok 1920/21. I,húty tyto, pokud se týkají půdy dané do čtyřročn'ího _ 
lJachtll ocl 3. září 1920, platí jen pro nové dávání do pachtu po 
skončení pachtu. 

Bázll obecného, t. j. s platností pro celé státní území jsou dále 
předpisy o dob r o y o 1 n í c í cha o a g r á r n í c h cl r II ž~ 
B t ve c h. 

Již dne 18. ' prosince 1919 vydala ministerská rada na zá
kladě zmocněni (ještě podle čl. 53 staré ústavy) následníka trltn u 
zvláštní ustanovení o cl obr o v o ln í c í ch. Předpisy '(my t~-kaly 
. e především zásadního podporování dobrovolníkú a teprve v dru-
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hé řadě přiděl ování :jim půdy. Ve čl. 1. ,stanoven by I pojmll dobro
volníka. Za dobrovolníka ve smyslu oněch ustanovení pokládá se 
každý st.átní občan království SHS, který jako prostý vojín nebo 
poddústojník dobrovolně vstoupil do srbského vojska a to včetně do 
18. listopadu r. 1918, setrval v ní až do demobilisace nebo z n í 
byl propuštěn řádným způsobem jako nezpúsobilý. Každý dobro 
volník, který myslil, že má právo požívati výhod dotčených ustano
vení, -musel se Dbrátiti k ministerstvu pro sociální politiku, které 
mělo prostřednictvim ministerstva války potvrditi jeho vlastnost 
dobrovolníka ve smyslu čl. 1 (čl. 2). 

a každém sporném případě, vznikMm za příčinou otázky, 
má-li se někdo považovati za dobrovolníka ve smyslu zákona, roz
hoduje meziministerská komise pro -dobrovolníky při minist.erstvu 
pro sociální politiku (čl. 3). 

Podle čl. 13. zákona o dobrovolnícich rozdělí se dobrovolní
kům zemědělcům za příčinou kolonisace, a to bojovníkům po 5. 
hektarech a nebojovníkům po 3 hektarech plodná půda tam, kde
se osazování bude prováděti podle plánu, který vypracuje mini
sterstvo pro agrární reformu. - Práva, aby byl pokládán za bo
jovníka, pozbývá ten, kdo na základě výjimečného postupu Vllči 
dol:n~ovolníkllm žádal a na základě žádosti své dosáhl toho, aby 
byl přeložen z bojovnické do nebojovnické služby. Bylo-li však toto
pi~eložení mezi nebojovníky provedeno na základě toho, že byl do-
brovolník lékařskou komisí prohlášen nezpůsobilým jako bojovník; 
bude se pokládati i nadále za t.akového při používání zákona. 

Půda bude se dávati jen těm chudým dobrovolníkům, kteří ji 
budou sami vzdělávat.i, o čemž se povede zvláštní kontrola. V pří
padě nesplnění této podmínky přidělená půda bude odňata (čl. 14) . 

Obdržená půda nemůže se ani zadlužovati ani zcizovati 
( čl. 15). -

Celá agenda spDjená s dělením púdy pro dobrovolníky bude' 
organisována vedle všeobecné vnit.řní kolonisace a proto spadá do 
působnosti ministerstva pro agrární reformu. Při této kolonisaci 
bude se v prvé řadě hleděti k dobrovolníkům (čl. 16). 

Dobrovolníkům zemědělcům rozdělí se podle možnosti i po
třebný dobytek, který zůstane státním vlastnictvím po tři roky; 
načež přislušný dobrovolník se stane jeho plným vlastníkem 
( čl. 17). -

Všichni dt)brovolníci, kterým je timt.o zákonem přiznána tátI): 
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vlastnost, mají se organisovati v oblastné svazy a jeden hlavní svaz 
pro celou zemi, jehož stanovy schvaluje ministr pro sociální poli
tiku. - S'vazy zastup'ují zájmy dobrovolníků, maji.poradný hlas 
v dobruvolnických věcech u všech příslušných úřadů, účastní se 
anket organisovaných pro řešení dobrovolnické otázky a posílaj í 
své zástupce do 'komisí pro dobrovolníky (čl. 23). 

Dne 31. prosince 1919 vydáno bylo rozhodnutí ministerstva 
pro agrární reformu o dob r o vol nic k é s o k o I s k é leg i i, 
která se účastnila osvobození ~1ezimuří. Ačkoli příslušníci této le
gie nebyli co do :práva na půdu a jiné pomoci od státu vyrovnáni 
s jinými jihoslovanskými dobrovolníky, bylo přece ustanoveno, že 
při rozdílení půdy, ať do dočasného pacl\tu nebo ke kolonisacir 

má jim býti dána přednost před jinými žadateli, se stejnými vlast
nostmi. 

Ministerstvo pro agrární reformu se-s-nažilo, aby dobrovolníci 
dostali především půdu du dočasného pachtu ve svém rodišti. Kdl} 
to však pro nedostatek velkostatků nebylo možno, měli býti zaopa
třeni kolonisací, k níž bylo arci třeba delšího času. Aby se již pro 
první dobu našlo putřebné východisko z nepříznivé situace, vy
dal ministr pro agrární reformu dr. Krizman dne 27. srpna 1920 
toto nařízení: Vedle pevného (definitivního) usazování dobrovol
níků budiž přikročeno i k usazování dočasnému. Půda se dá jen 
k prozatímnému usazeni a vzdělání. Bude vzata 'od ' velkostatků 
ve formě dočasného pachtu; pachtovné bude platiti stát. Dočasn Ý 
kolonista je povinen pečovati o to, aby obdržená půda byla 6tál~ 
vzdělávána. V případě, že dočasný kolonista nedisponuje poth~h
nými prostředky ke vzděláváni púdy, bude míti právo dáti ji ji~ 
nému ke vzdělávání ve formě napolice (podílnického plodinového 
pachtu). Propachtování půdy za peněžné pachtovné je zákázáno~ 
Dočasný kolonista, který púdu propachtuje nebo dopustí, aby zú
stala nevzdělanou, ztrácí ihned právo na tu půdu, která se lnu 
odejme a dá jinému kolonistovi ... 

Toto nařízení bylo zrušeno zákonem ze 20. května 192"2 (Úř . 
Nov. ze dne 9. prosince 1922 č. 276). 

Rozhodnutím ministra pro agrární reormu ze 27. září 1920 
bylo schváleno, aby čet n í k ů m - dob r o vol n í k ů m byla dá
vána p'ůda do dočasného pachtu i ke kolonisaci, zabývali-li se dříve 
zemědělst vím a neměli-li dostatečnou výměru půdy.. Podle rozhod·· 
nutí téhož mÍJůstra ze dne 23. října 1920 mělo se dostati půdy i 
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Ll obr O y O I n í k ů m - n e zem ě děl c ů m, ale tepry po uspo
pokejní dobrovolníků-zemědělců a ostatních chudých zemědělců, a 
"' tím rozdílem, že stát nebude za ně platiti pachtovné. 

Obě posléze uvedená rozhodnutí ministra pro agrární reformu 
hyla zrušena zákonelu ze 20. května 1922 (Úř. Nov. z 12. pros. 
1922 čís. 278), avšak s tím, že ti č.etníci··dobrovolníci, kterým již 
půda byla přidě1ena, ji podržuji. 

,Aby se nahývání půdy stalo přístupným i zemědělcům fi
nančně slabým, vydány byly rlÍzné předpisy o s d r už DV á ní 
H,grárních interesentů. Sem patři rozhodnutí ministerstva pro 
agrární reformu ze 21. října 1920 Č .• 10.081 D zakládání agrárnícil 
(l.ružstev, nařízení ministra pro ag'rární reformtl zc 12. října 
1920 Č . 17.321 o bezúročných zápůjčkách sdružením usazených 
c1.obrovolniln\, zemědělců a jin)"ch zájemců agrární reformy, změ
něné zákonem ze 20. května 1922 (TJř·. Nov. z 9. pros. 1922 Č .. 
276), a instrukee téhož ministra z 9. listop. 1920 Č. 19.828 o zaklá
dání agrárních družstev, změněná zákonem ze 20. května 1922 
(lTř. Nov. ze dne 9. pros. 1922 Č. 276). Agrární družstva (agrarne 
zajednice) mohou se zakládati jen na místech, kde jest aspoň 10 
usazených dobrovolníků, zemědělců nebo zájemců pozemkové re
formy. Účelem jejich není vzdělávati půdu společně, nýbrž pod
porovati sdružené členy - hlavně lívěrem - , aby mohl každý 
.samosta tně hospodařiti. 

S pec i á ln í pře d p i s y o pozemkové reformě byly vy
elány pro jednotlivá území státu, jako pro Chorvatsko, Slavonij, 
.lVlezimuH 8. Baranju, pro Slovinsko, pro Bosnu a Hercegovinu, 
pro Bačku a Banát, pro Dahnácii a pro t. zv. nové jižní kraje. 
Pro odchylné místní poměry maji zvláště důležitost předpisy o 
agrární reformě, týkající se Bosny a -Hercegoviny, Dalmácie a 
nových jižních krajů čili jižního Srbska. Pro Bosnu a Hercego
Yinu byl vydán na př. zákon ze 21. července 1919 o ·vkladu vlast
nictví bývalých kmetů do pozemkových knih, rllzná nařízení o 
beglucké půdě a zejména nařízení min. nidy ze dne 12. května 
'1921, kterým byla, provedena likvidace jak poměn''t kmetských, ' tak 
hegluckých. Vlastníkům čiftlnkú byla přiznána jakožto výkupné 
suma 255 mil. dinárů, z toho polovice v hotovosti, polovice pak vo 
4%nÍch dlužních úpisech státních. Tím přešlo asi 900.000 ha půdy 
clo rukou 115.000 kmetských roilin se 650.000 členy. Také držitelé 
}Jlldy beglucké stali se svobodnýmj vlastníky, a vláda se uvolila 

zaplatiti 
katastrový 

. gluckých 
ze 12. k v 

tú, odpo 
k půdě. 
nost, aby 
kážou-li, 
nazpět. V 
dohodu s 



Kadlec: 

=l ě 1 c ů m, ale tepn° po uspo
ostatních chudých zemědělců, a 
lě platiti pachtovné. 
tí ministra pro agrární reformu 
na 19,22 (Úř. Nov. z 12. pros. 
č,etnJci··dobrovolníci, kterým již 

přístupným i zemědělcům fi-
1jné předpisy o s d r u ž 'o v á n í 
řl rozhodnutí ministerstva pro 
Č. 10.081 o zakládání agrárnícil 
:.tg'rární reformu~ ze 12. října 
p1'ljčkách sdružením usazených 
zájemců agrární reformy, změ

~ (TJř. Nov. z 9. pros. 1922 č. 
L listop. 1920 Č. 19.828 o zaklá
l zákonem ze 20. května 1922 
76). Agrární družstva (agrarn8 
na místech, kde jest aspoň 10 

II nebo zájemců pozemkové re
'ati půdu společně, nýbrž pod
ě lí věreln -, aby mohl každý 

pozemkové reformě byly '\'y
jako pro Chorvatsko, Slavonii, 
ko, pro Bosnu a Hercegovinu, 
i a pro t. zv. nové jižní kraje. 
í zvláště důležitost předpisy o 
Ly a 'Hercegoviny, Dalmácie a 
Srbska. Pro Bosnu a Hercego
. červenc.e 1919 o vkladu vlast
ových knih, rllzná nařízení o 
: min. rady ze dne 12. května 
ace jak poměn''t kmetských, tak 
lyla přiznána jakožto výkupné 
vice v hotovosti, polovice pak vo 
Tím přešlo asi 900.000 ha půdy 
se 650.000 členy. Také držitelé 

i vlastníky, a vláda se uvolila 

Ag rární reforma v Československu, Rumunsku a Jugoslavii. 361 

zaplatiti bývalým, vlastníkům kapitalisovaný dvojnásobný čistý 

katastrový výnos příslušné půdy jako náhradu. Pro likvidaci be
gluckých poměrů vypočtena byla podle zmíněného nař·. min. rady 
ze 12. května 1921 suma 25 mil. dinárů. Co se týče ostatních pach
tú, odpovídajících více nléně moderním pachtovním poměrům 
k půdě, poskytuje uvedené nařizení min. rady pachtýřům mož
nost, aby pachtovní pOlněr zrušili a pronlěnili ve vlastnictví, do
.kážou-li, že drželi půdu nepřetržitě po 10 let od 25. února 1919 
nazpět . V těchto případech jsou sedláci odkázáni na vzájemnou 
dohodu s vlastníky půdy za. intervence agrárního úřadu. Rodin 
takových jest asi 40.000, a spory o vlastnictvi budou patrně ještě 
d10uho trvati. 

O nedůsledném řešení agrární reformy v Dal m á c i i, pro
;mluveno shora (str. 258). Definitivně musí taln býti rozřešena 
pozemková reorma zvláštnínl zákonem.- Jsouť tam poměry zcela 
odchylné od ostatních zemí království SHH. Vlastníci půdy jsou 
většinou drobní zemědělci, l'ybáři, řemeslníci, nezámožní měšťa
né a vY$těhovalci, které půda nemohla vyživiti, takže Se museli vy-, 
~těhova.ti do zámoří , aby se teprve později vrátili a vidělávali púdu 
ve vlastní režii. 

Velmi sph~tené jsou pozemkové poměry v již ním Srb s k u, ' 
a sice hlavně proto, že tam nebyly zavedeny pozemkové knihy. 
N'alézá se tam asi 5000 čiftluků o výměře kolem 400.000 ha, vět
~inou pastvin. Kmeti, ktei-Í mohli jasně dokázati,' že kJmetské po
měry jejich trvají od 1'. 1912, stali se svobodnými vlastníky půdy. 
Stát nevyplatil dosud bývalým vlastníkům náhradu, nýbrž po
ukazuje jim už po několik let hak v penězích. U ostatních sedláků 
zrušují se dosavadní poměry k půdě spory před agrárními úřady. 
V jižním Srbsku jest asi 200.000 ha opuštěné půdy tureckých pod
tlan)fch, kteří odešli clo Turecka a nevracejí se pro své náboženské 
přesvědčení. Půda tato je sekvestrována a kolonisuje se podobně 
jako velkostatky přes 300 ha i veškera nevzdělávaná státní púda 
slovanským živlem z pasivních krajů. Dosud bylo usazeno asi 
tl500 rodin na 30.000 ha půdy. Kolonisace v jižním Srbsku po
kračuje pro velké administrativní obtíže a špatné komunikační 
lJfo'středky jen velmi pornahl. 

Sborník věd právnich a státních XXIV, 8-~. 24 




