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Předmluva

V  průběhu roku 2010 se v  gesci Ústavu právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlo-
vy úspěšně uskutečnil univerzitní projekt specifického vysokoškolského výzkumu Grantové 
agentury Univerzity Karlovy věnovaný problematice konfiskací, dalších forem majetkových 
perzekucí a  právních změn vlastnických poměrů ve vztahu k  politickým proměnám české, 
respektive československé společnosti.1 I  když se primárně jednalo o  problematiku spoje-
nou se složitým vývojem celého 20. století, zasadili jsme ji ještě do širších právněhistoric-
kých souvislostí. Hlavním výstupem projektu, který jsem měl možnost koordinovat, je právě 
tato kolektivní monografie, která podle mého názoru svědčí nejen o zájmu všech účastníků 
projektu o zvolenou problematiku, ale i o schopnosti studentů Právnické fakulty Univerzi-
ty Karlovy v  rámci jejich magisterského nebo doktorského studia takovýto zájem vyjádřit 
samostatnou tvůrčí prací. Za výstup projektu je také možno považovat i  fakt, že ze studií 
vznikly a byly úspěšně obhájeny dvě diplomové práce a před dokončením jsou i dvě práce 
doktorské.2

Problematika různých forem majetkových perzekucí a zásadních změn v majetkových vzta-
zích v historické retrospektivě je nejen čistě historicko právní otázkou, ale má i řadu přesahů 
do platného práva, do dalších oborů a do současných celospolečenských diskuzí. Vlastnické 
právo a jeho ochrana patří k základním atributům demokratického právního státu budova-
ného u nás po roce 1989 a ochrana soukromoprávních vztahů v oblasti věcných práv je spo-
jena i se šířeji pojatou svobodou jednotlivce a jejím zajištěním proti zásahům státní (veřejné) 
moci. To ostatně vyjádřila jak Listina základních práv a svobod, tak i dosud platný občanský 
zákoník v novém znění jeho § 1 odst. 1, a snad ještě více návrh občanského zákoníku nového. 
Společnosti, které prošly delším obdobím totalitního režimu, jsou pak logicky na tuto proble-
matiku velmi citlivé, a to i vzhledem k dosud nedořešeným otázkám se vztahem k minulosti. 
Proto musela být po listopadu 1989 věnována taková pozornost stanovení ústavních a zákon-
ných podmínek pro ochranu soukromého vlastnictví, i  když zároveň bylo nutné definovat 
i spravedlivé a co možná nejméně zneužitelné podmínky pro možnost, jak soukromé vlastnic-
tví omezit ve veřejném zájmu ve prospěch společnosti (státu, obcí apod.) či jak někoho jeho 
vlastnického práva dokonce zbavit, zejména institutem vyvlastnění nebo v důsledku uplatně-
ní exekuce nebo trestní sankce.

Základní atributy tu u vyvlastnění dnes (v návaznosti na komunistickým režimem přetrže-
ný vývoj zahájený velkými přirozenoprávními kodifikacemi počátku 19. století) jsou veřejný 
zájem, vyvlastnění na základě zákona a za náhradu. Dosud platný občanský zákoník k tomu 
v §  128 odst. 2 dodává, že k vyvlastnění je možné přistoupit, jen pokud nelze účelu dosáh-
nout jinak. K tomu je nutno přiřadit i úvahy o nutnosti nepreferovat jeden druh vlastnictví 
před druhým (typicky státní před soukromým), o odpovědnosti vlastníka, sociálním rozměru 
vlastnictví (vyjádřené v maximě „vlastnictví zavazuje“) či o možnosti prohlásit, že určité ka-
tegorie věcí mohou být i nadále jen ve vlastnictví státu. V československém (českém) právním 
prostředí to ostatně velmi dobře dokumentuje diskuze o podobě a východiscích již zmíněné 
Listiny základních práv a svobod a její přijaté a v České republice stále platné znění (zejména 
čl. 11 odst. 2). 

Při formulování projektu jsme si byli vědomi, že právněhistorický přístup k analýze konfiskací 
a  dalších forem zásahů do věcných práv (pozemkových reforem, znárodnění či národních 

1 SVU GA UK „Právní změny vlastnických poměrů v souvislosti s politickými změnami a perzekucemi č. 260407/2010“.
2 Jedná se o diplomové práce K. Kukanové a M. Wagnera (na katedře právních dějin) a doktorské dizertace J. Pleskota 

a T. Jablonického (na katedeře právních dějin a na Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK).


