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Shrnutí

Závěrem této kapitoly lze konstatovat, že potrestání účastníků stavovského povstání v letech 
1618–1620 mělo několik podob. Na jedné straně došlo k fyzické likvidaci úzké skupiny předá-
ků odboje, pokud nestihli uprchnout do ciziny, na straně druhé k vyřazení širokého okruhu 
příslušníků vyšších stavů z ekonomického, a tedy i politického a společenského života raně 
novověkých Čech. Jelikož pozemkové vlastnictví představovalo pro šlechtu hlavní a často je-
diný zdroj příjmů, znamenala konfiskace pro řadu příslušníků panského a  rytířského stavu 
významné existenční potíže. Vzhledem k objemu a podhodnocování propadnutého majetku, 
insolventnosti české komory a nekvalitní minci nebylo přitom podstatné, zda se předmětem 
konfiskace stalo veškeré jmění nebo pouze část, neboť ve všech případech následoval prodej 
celého statku, z jehož skutečné hodnoty získali odsouzení na hotovosti v lepším případě jen 
nepatrný zlomek. Z  uvedených důvodů musíme změny ve vlastnickém právu považovat za 
nejvýraznější jev pobělohorských perzekucí.

Konfiskační proces v  sobě zahrnoval obvinění a  odsouzení viníků, prominutí trestu, od-
had a prodej konfiskátů, vypořádání dluhů, revizi předchozích postupů, vyřizování žádostí 
o navrácení zabaveného majetku a další související činnosti. Jeho nositeli byly komise, zřízené 
mimo tradiční institucionální systém, které se řídily ad hoc vytvořenými pravidly. Konkrétní 
působení těchto kolegiálních orgánů záviselo nejen na politických a fiskálních potřebách pa-
novníka, ale často na partikulárních zájmech jejich členů.

Pro velký počet účastníků stavovského povstání a množství dalších osob, které vstupovaly 
do konfiskačního procesu (dědici, dlužníci a věřitelé, zájemci o konfiskáty) trvaly tzv. vlastní 
pobělohorské konfiskace po celá 20. léta 17. století, přičemž ještě v následujících desetiletích 
nebyly v individuálních případech zcela ukončeny. Částečně se tedy prolínaly s majetkovými 
postihy náboženských emigrantů, osob s protihabsburskými postoji za dánské války a saského 
vpádu na přelomu 20. a 30. let 17. století a účastníků Valdštejnova spiknutí v roce 1634, které již 
mohly být po předchozích zkušenostech méně improvizované a organizačně lépe zvládnuté.

Kapitola 2 Adéla Peichlová

Konfiskační a vyvlastňovací prvek  
pozemkové reformy v době první republiky

Konfiskace a vyvlastnění můžeme zařadit mezi nejvýznamnější zásahy státu do pozemkového 
vlastnictví. Ve vztahu k pozemkové reformě v době první republiky představoval konfiskační 
prvek § 9 záborového zákona, který umožňoval ve vyjmenovaných případech převzetí zabra-
ného majetku bez poskytnutí náhrady. Prováděcí zákon k záborovému zákonu, zákon náhra-
dový, ovšem původní ustanovení tohoto zákona zmírnil a mírové smlouvy výčet těchto přípa-
dů dále zúžily sjednáním zákazu konfiskace majetků příslušníků poražených států.106 Prvek 
vyvlastnění nalezneme v převzetí zabraného majetku za náhradu, který v rámci pozemkové 
reformy v době první republiky nad prvkem konfiskačním převažoval.107

Jak jsem uvedla již v úvodu, řadíme konfiskace mezi nejvýznamnější státní zásahy do pozem-
kového vlastnictví. Konfiskací v širším smyslu označujeme každé odnětí majetku bez náhrady, 
v užším smyslu pak tento pojem představuje určitý druh trestu, při kterém dochází k odnětí 
majetku bez náhrady. Trest propadnutí celého majetku byl také zakotven v recipovaném ra-
kouském trestním zákoníku z roku 1852. V době první republiky nalezneme trest propadnutí 
jmění odsouzeného za stanovených podmínek v zákoně o trestání válečné lichvy č. 568/1919 
Sb. z. a n., v zákoně č. 50/1923 Sb. z. a n., na ochranu republiky, a v zákoně č. 131/1936 Sb. z. 
a n., o obraně státu. Tyto zákony umožňovaly zabavení části jmění odsouzeného jako náhradu 
škody tímto činem způsobené. 

S institutem vyvlastnění se setkáme ve velkých kodifikacích na počátku 19. století. Základní 
úpravu vyvlastnění převzala nově vzniklá republika z rakouského právního řádu, především 
pak ze Všeobecného občanského zákoníku a  z  pátého článku základního státního zákona 
č. 142/1867 ř. z., o obecných právech občanů státních v královstvích a zemích v radě říšské za-
stoupených. Novou úpravu vyvlastnění přinesla ústavní listina č. 121/1920 Sb. z. a n. ze dne 29. 
2. 1920, a to v § 109, který zněl: „(1) Soukromé vlastnictví lze omezit pouze zákonem. (2) Vy-
vlastnění je možné jen na základě zákona a  za náhradu, pokud zákonem není nebo nebu-
de stanoveno, že se náhrada dáti nemá.“ Původní znění vládního návrhu ústavní listiny ale 
obsahovalo odlišnou verzi druhého odstavce tohoto paragrafu, a to: „Vyvlastnění je možné 
pouze na základě zákona a za náhradu, pokud nebylo zákonem stanoveno jinak.“ Nové znění 
ústavní listiny tak umožnilo, aby v budoucnu pouhým zákonem bylo stanoveno vyvlastnění 
bez náhrady. Tohoto znění ústavy také využily zásahy do majetkového vlastnictví v období 
protektorátu a poválečné konfiskace. 

Konfiskační a vyvlastňovací prvek pozemkové reformy, její vymezení

Vraťme se ale k otázce konfiskací a vyvlastnění v rámci pozemkové reformy v době první re-
publiky. Již před schválením záborového zákona, základního zákona pozemkové reformy, 
byly provedeny první konfiskace majetku na základě recipovaného císařského nařízení ze dne 

106 K  tomu viz zprávu výboru pro pozemkovou reformu k  osnově zákona o  převzetí a  náhradě za zabraný majetek 
pozemkový, usnesenou výborem pro pozemkovou reformu (tisk č. 2748), a její představení v Národním shromáždění 
8. 4. 1920. www.psp.cz/eknih1918ns/.

107 K  tomu viz O. Horák: Liechtensteinové mezi konfiskací a  vyvlastněním. Praha 2010; zákon č.  215 z  16. 4. 1919, 
o zabrání velkého majetku pozemkového (záborový zákon); zákon č. 329 z 8. 4. 1920, o převzetí a náhradě za zabraný 
majetek pozemkový (náhradový zákon).
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29. 7. 1916, o konfiskaci majetku zrádců a nepřátel státu. Jako první byl zabaven majetek arci-
vévody Bedřicha, příslušníka panovnické rodiny, který vlastnil například velkostatek Židlo-
chovice. Následně došlo k zabavení majetku Maxe a Arnošta z Hohenbergu, dětí arcivévody 
Františka Ferdinanda d‘Este a Žofie Chotkové. Námitky proti tomuto zabavení majetku řešil 
i Nejvyšší správní soud.108 Tento soud neuznal odůvodnění námitek, které se zakládalo na tvr-
zení, že manželství rodičů dětí bylo prohlášeno za morganatické, nerovnorodé, a že rodiče 
dětí před sňatkem souhlasili s vyloučením dětí z nástupnictví na trůn, a tím i z habsburského 
rodu. Odůvodnění soudu vycházelo ze zrušení šlechtictví, a tím i zrušení rozlišení manželství 
na nerovnorodá a rovnorodá. Soud vyvodil závěr, že děti jsou plnoprávnými Habsburky, a tu-
díž je možné jejich majetek na základě výše uvedeného zákona zkonfiskovat. 

Následně přistoupil stát i k realizaci samotné pozemkové reformy, a proto se nyní zaměřme 
na otázku, co to vlastně pozemková reforma je, co bylo důvodem jejího provedení, a hlavně 
jaký účel sledovala. Pod pojmem „pozemková reforma“ rozumíme změnu majetkových, vlast-
nických a užívacích práv k půdě, především zemědělské, s cílem nově tato práva upravit, a tím 
splnit účel sledovaný danou pozemkovou reformou. Jedná se o reformu v oblasti pozemko-
vého práva, která má důsledky nejen v oblasti hospodářské, ale i důsledky sociální, politické 
a můžeme říci, že celospolečenské. Účelem těchto změn je nejen oslabení určité vrstvy společ-
nosti, která v ruce drží rozhodující část půdy, a tedy ekonomické a politické moci, ale i snaha 
získat si politickou podporu těch, kteří doposud půdu nevlastní, ale na základě nové úpravy 
pozemkové držby ji získají.109

Účelem pozemkové reformy v době první republiky bylo především omezit šlechtické vel-
kostatky, které se nacházely převážně v  rukou příslušníků cizích národů, a  následně půdu 
přidělit drobným zemědělcům, malorolníkům a bezzemkům. Po první světové válce patřila 
jedna třetina veškeré půdy na území nové republiky velkostatkům, které vlastnila především 
německá a maďarská šlechta. Jednalo se celkem o 2 000 velkostatkářských rodin. Největšími 
vlastníky půdy byli Schwarzenbergové s 248 000 hektary půdy a Liechtensteinové se 173 000 
hektary půdy. Dalšího velkého vlastníka půdy vedle šlechty představovala církev, a především 
Olomoucké arcibiskupství, které vlastnilo rozsáhlé lesy. Porovnáme-li poměr počtu vlastníků 
půdy a rozsahu této půdy, dostaneme se k značnému nepoměru, který měla za úkol pozem-
ková reforma změnit. K velkostatkům s výměrou nad 1 000 hektarů náleželo 22 % zemědělské 
půdy a 30,81 % veškeré půdy státu. Její vlastníci však představovali jen 0,04 % všech majitelů 
půdy. Malorolníci naopak obhospodařovali pouze 7 % půdy československého státu, ale před-
stavovali skupinu 68 % všech vlastníků půdy. V rukou velkostatkářů se navíc nacházela půda 
nejlepší bonity, která tvořila souvislé, dobře obdělávatelné celky. Odhadem zjištěná peněžní 
hodnota této půdy velkostatků představovala téměř polovinu hodnoty veškeré půdy v celé re-
publice. Značná část půdy velkostatků byla vázána tzv. fideikomisem110, svěřenectvím. Tímto 
institutem bylo znemožněno odprodávání a dělení majetků spadajících do fideikomisů. 

Názornou představu o situaci před první pozemkovou reformou nám přinese přehled ze-
mědělských závodů a jejich výměry před 1. světovou válkou. Malé podniky s výměrou do dvou 
hektarů představovaly 70,7 % všech zemědělských podniků v českých zemích. Tato malá hos-
podářství měla převážně rodinný charakter na nízké úrovni hospodářské vyspělosti a 42,8 % 
těchto závodů hospodařilo výhradně nebo převážně na půdě pronajaté. Naopak 27,71 % veš-
keré půdy vlastnilo 236 velkostatků s výměrou nad 2 000 hektarů. Na Slovensku závody s vý-

108 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9186/22 ze dne 1. 7. 1922, ASPI.
109 Hesla pozemková reforma in J. Vykoupil: Slovník českých dějin. Brno 2002; Universum. Všeobecná encyklopedie. 3. díl. 

Praha 2002, J. Voženílek: Pozemková reforma v Československé republice. Praha 1924 a z právního hlediska též J. Sed-
láček: Pozemková reforma – Pět civilistických úvah o záboru velkého majetku pozemkového a o tom, co se záborem 
souvisí, Brno 1922

110 Viz heslo fideikomis ve Slovníku veřejného práva československého, svazek I. Brno 1934. 

měrou do 5,4 hektarů přestavovaly 69,4 % všech závodů, 29,7 % závodů mělo výměru 5,4–54 
hektarů a na zbývajících 0,9 % majitelů (871 vlastníků s výměrou od 500 do 1 000 hektarů a 935 
vlastníků s výměrou nad 1 000 hektarů) připadaly statky s výměrou nad 54 hektarů. Půda s vý-
měrou od 500 do 1 000 hektarů zabírala na Slovensku rozlohu 336 272 hektarů a půda nad 
1 000 hektarů rozlohu 1 720 611 hektarů. Po vzniku samostatného československého státu bylo 
nadmíru jasné, že je nutné tyto národnostní a sociálně-ekonomické nepoměry ve vlastnictví 
půdy změnit.111

K výše uvedeným nepoměrům ve vlastnictví pozemků přistoupil další významný fakt – po-
válečný „hlad po půdě“ u obyvatelstva. V poválečném revolučním období sílil tlak obyvatel 
venkova po vlastní půdě. Tento „hlad po půdě“ musel stát řešit, a to nejen z důvodů upevnění 
vnitropolitické situace. Pro obyčejného člověka znamenala půda zajištění alespoň základní 
obživy, a tedy i existenční jistotu. Vlastnictví pozemků s sebou neslo i politickou moc, kterou 
nemohl nově vzniklý stát ponechat v rukou šlechty, natož pak příslušníků cizích států. Účelem 
pozemkové reformy tak bylo nejen zmírnění velkých rozdílů ve vlastnictví pozemků, ale záro-
veň i upevnění vnitropolitické situace. Přidělení půdy drobným rolníkům, malozemědělcům 
a bezzemkům mělo povzbudit jejich národní cítění a vytvořit z jejich řad novou oporu státu. 
Pozemková reforma byla jedním z hlavních úkolů, které musela republika vyřešit a byla důleži-
tou součástí revolučních změn a můžeme říci, že i státního převratu. Do popředí tak vystoupil 
její politický rozměr.112 Zajímavá byla i ideologická odůvodnění nutnosti provést pozemkovou 
reformu s odvoláním na odčinění „Bílé hory“. Ostatně Julius Grégr již v době rakousko-uher-
ského vyrovnání na českém sněmu přednesl požadavek prozkoumání dokumentů, na základě 
kterých držela pobělohorská šlechta své statky.113

Možné podoby pozemkové reformy

Představy politických stran o podobě pozemkové reformy ovšem nebyly shodné. Kolik půdy 
má být vyvlastněno? Má být za tuto půdu poskytnuta náhrada? Pokud ano, v jaké výši? Komu 
se má půda přidělit? Do kdy má být pozemková reforma provedena? To byly základní otázky, 
které bylo nezbytné vyřešit. Jelikož předmětem tohoto příspěvku je otázka poskytnutí ná-
hrady, podívejme se nyní na odlišné představy jednotlivých politických stran na vyřešení této 
otázky. 

Nejvýznamnější stranou v boji o podobu pozemkové reformy a následně i v rámci provádění 
pozemkové reformy se stala strana agrární, která navrhovala, aby bez náhrady byl zabrán pou-
ze majetek panovnického rodu. U majetku nepřátel českého národa měl rozhodnout soud, 
zda jsou tyto osoby vinny na válce a pronásledování českého národa. Pokud by se soud pro 
jejich vinu vyslovil, měly být jejich majetky vyvlastněny bez náhrady. Soud měl také určit, jak 
se naloží se statky, které jejich vlastníci nabyli v rámci pobělohorských konfiskací.

V rámci sociální demokracie, která představovala největšího soupeře agrární strany v boji 
o podobu pozemkové reformy, neustále docházelo ke střetům odlišných názorů na vyřešení 
otázky náhrady, zda ji poskytnout a v jaké výši. Nakonec bylo v rámci strany dohodnuto po-
skytnutí náhrady za vyvlastněné velkostatky a náhrada neměla být poskytnuta pouze stano-

111 J. Rychlík: Sociální a národnostní dimenze československé pozemkové reformy v mezinárodním kontextu. In Sborník 
příspěvků z  mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 21. a  22. dubna 1994: Československá pozemková 
reforma 1919–1935 a její mezinárodní souvislosti.

112 J. Koťátko: Pozemková reforma v Československu. Praha, 1949; M. Otáhal: Zápas o pozemkovou reformu. Praha: Na-
kladatelství Československé akademie věd, 1963; V. Lacina Představy o pozemkové reformě v ČSR před jejím uzákoně-
ním a B. Čerešňák: Ke klíčovým aspektům hodnocení První pozemkové reformy v Československé republice. In Sborník 
příspěvků z  mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 21. a  22. dubna 1994: Československá pozemková 
reforma 1919–1935 a její mezinárodní souvislosti. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 1994.

113 K. Marusak: Šlechta, velkostatek a pozemková reforma. Brno 1919, s. 3.
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venému okruhu osob. Mezi tyto osoby patřili příslušníci panovnického rodu, Liechtensteinů, 
Clam-Martiniců a Černínů, jako nepřátelů českého národa. Výše uvedené návrhy prosazoval 
především poslanec František Modráček. 

Pro náhradu se vyslovili i představitelé československé národní demokracie, kteří navrhova-
li vyvlastnit bez náhrady pouze majetek panovnického rodu, majetek Německé říše a statky, 
které byly získány nynějšími majiteli z majetku odebraného v době pobělohorské. Podobný 
názor nalezneme i u živnostenské strany, která prosazovala, aby nebyla náhrada poskytnuta 
za statky korunní a císařské. Dále navrhovala zřízení zvláštního soudního tribunálu, který měl 
rozhodnout o neposkytnutí náhrady za statky, které byly nabyty darem nebo loupeží v době 
pobělohorské. 

Lidová strana, jako tradiční zastánce katolické církve, se po válce ocitla v nelehké situaci. Je-
likož vztah obyvatelstva a nového státu nebyl k církvi pozitivní, bylo nutné hájit zájmy církve 
a zároveň neztratit podporu voličů. Nakonec tato strana přijala řadu kompromisů a ústupků, 
a dokonce souhlasila i se zásahem do držby půdy, ale vždy se snažila, aby pozemkové vlastnic-
tví církve bylo dotčeno co nejméně. Lidová strana vycházela z programu křesťansko-sociální 
strany vypracovaného v květnu 1918 a navrhovala nucený odkup půdy velkostatků za plnou 
náhradu.

Jako jediná strana se vyslovila proti poskytnutí náhrady Československá strana socialistická, 
která požadovala vyvlastnění soukromého vlastnictví výrobních prostředků. Tyto návrhy pro-
sazovalo především její anarchokomunistické křídlo pod vedením Bohuslava Vrbenského, a to 
ve svém programu ze dne 1. 4. 1918. Tento svůj požadavek odůvodňovala strana svým plánem 
vytvořit socialistickou společnost zbavenou vykořisťování. Výrobní prostředky měly přejít 
z rukou privilegovaných do rukou oprávněných a náhrada za tyto výrobní prostředky měla 
být poskytována pouze v odůvodněných případech a v přiměřené výši. Představy této strany 
o podobě pozemkové reformy se postupně měnily, a to i včetně otázky poskytnutí náhrady. 
Nejprve v návrhu, který pod vlivem Bohuslava Vrbenského vypracoval hospodářský výbor So-
cialistické strany začátkem listopadu 1918, se vyslovila tato strana proti jakékoliv náhradě. Po-
čátkem roku 1919 se program této strany stal jakýmsi kompromisem mezi sociální demokracií 
a  agrární stranou, hlavními rivaly v  boji o  konečnou  podobu pozemkové reformy. Ve svém 
programu ze dne 14. 2. 1919 již tato strana z většiny svých radikálních požadavků ustoupila, ale 
na svém požadavku vyvlastnění bez náhrady stále trvala. V rámci projednávání zákonů se tato 
strana nakonec zcela přiklonila na stranu agrárníků, ze svých požadavků slevila, což mělo vliv 
i na její větší zastoupení při obsazování Státního pozemkového úřadu. 

Hlavními odpůrci pozemkové reformy se stala šlechta a skupina velkostatkářů, kterých se 
tato reforma měla nejcitelněji dotknout. Šlechta, která přišla po válce na základě nových zá-
konů o veškeré své výhody a privilegia, ztratila podporu i mezi lidem. Čeští nešlechtičtí velko-
statkáři se nejprve organizovali v agrární straně, ale pro rozpor s její navrhovanou podobou 
pozemkové reformy se s touto stranou rozešli. Z tohoto důvodu, stejně jako šlechta, neměli 
žádnou větší oporu mezi obyvatelstvem a ani v politických stranách. Od začátku se velkostat-
káři, šlechtického i nešlechtického původu, snažili, aby tato reforma nebyla provedena, a když 
bylo patrné, že jejich snahy nebudou úspěšné, snažili se alespoň o její zmírnění. Ve svých argu-
mentech se především pokoušeli vyzdvihnout význam velkostatku pro hospodářství, zajištění 
péče o své zaměstnance a dělníky. Tvrdili, že pozemková reforma bude mít negativní dopad na 
celé zemědělství i průmysl, povede k poklesu výroby, a tím způsobí nemalé zásobovací potíže 
a zvýší i nezaměstnanost. Po vydání náhradového zákona protestovali především proti stano-
vení náhradových cen podle cen předválečných. Jelikož jejich snahy vyšly téměř na prázdno, 
vznesli požadavek, aby jim bylo dovoleno rozdělit alespoň část svých majetků mezi své po-
tomky. Tyto nové majetkové soubory neměly spadat pod zábor. Ani v  této své snaze nebyli 
úspěšní.

Z výše uvedeného nástinu vyplývá, že téměř všechny politické strany prosazovaly nutnost 
provedení pozemkové reformy, ale výše uvedené rozdílné a protichůdné názory jednotlivých 
politických stran naznačovaly, že dosažení kompromisu o konečné podobě pozemkové refor-
my a přijetí zákonů umožňujících a upravujících provedení pozemkové reformy nebude vůbec 
jednoduché. Navíc otázka pozemkové reformy byla důležitá i  vzhledem k  nutnosti získání 
voličstva před nadcházejícími volbami. 

Zákony o pozemkové reformě

Po dlouhých jednáních a diskuzích nejen na půdě Národního shromáždění a po několika ne-
úspěšných návrzích zákonů ze strany jednotlivých politických stran dosáhly politické strany 
koncem března 1919 konečně dohody o přijetí zákonů o pozemkové reformě. Za tímto účelem 
byl zřízen 32členný výbor pro pozemkovou reformu, který byl zvolen na místě již zvoleného 
výboru kolonizačního a zemědělského a který měl za úkol zákonnou úpravu do 8 dnů připra-
vit. Tuto lhůtu ovšem výbor, který se poprvé sešel 26. 3. 1919, nesplnil. Výbor byl dále rozdělen 
na zvláštní subkomitéty, mezi kterými nalezneme i subkomitét pro náhradu, který se věnoval 
také otázce pobělohorských konfiskací, k jejímuž posouzení si na pomoc přivolal znalce a vy-
slechl i zástupce jednotlivých dotčených skupin obyvatel, například velkostatkářů, zeměděl-
ských dělníků a zemědělského průmyslu. 

Jelikož agrární strana požadovala, aby záborový zákon byl přijat jednomyslně, snažila se veš-
keré klíčové otázky vyřešit předem v rámci výboru. Po dlouhých jednáních byl dne 15. 4. 1919 
schválen návrh poslance Rudolfa Bechyně, ve kterém byla stanovena hranice výměry pozem-
ků spadajících pod zábor na 150 hektarech zemědělské půdy a 250 hektarech veškeré půdy. 
Dále se sjednala pravomoc pozemkového úřadu vyvlastnit půdu ve stanovených případech 
i pod tuto hranici. Otázka náhrady měla být ponechána k dořešení zvláštnímu zákonu. Aby 
byl vyřešen další rozpor mezi stranami, který spočíval v tom, zda má zákon přímo již majetky 
vyvlastnit, nebo pouze dát právo státu majetky vyvlastňovat, použil se nový termín „zábor“, 
jehož autorem byl Jan Krčmář.

K vyřešení otázky, zda vyvlastňovat za náhradu, anebo bez náhrady, především s ohledem 
na úpravu vlastnictví statků, které byly nabyty v  době pobělohorských konfiskací a  během 
třicetileté války, si pozemkový výbor vyžádal dobrozdání přizvaných odborníků. Tito odbor-
níci se shodli na doporučení vyvlastňovat za náhradu, a to především s ohledem na to, že již 
uplynula dlouhá doba od pobělohorských konfiskací a většina rodů, které statky tehdy nabyly, 
již vymřela. Pro vyvlastnění za náhradu mluvila i reakce ze zahraničí a obava řady poslanců, 
například poslance sociální demokracie Františka Modráčka, aby nebyla otřesena právní jis-
tota v celé zemi. Tyto své obavy odůvodňoval především tím, že všechny vrstvy obyvatel by se 
mohly domnívat, že i  jejich majetky mohou být zkonfiskovány, což by mělo neblahý vliv na 
zemědělskou produkci. Následně byla otázka náhrady předložena hlasování ve výboru, při 
kterém se celkem 12 hlasů vyslovilo proti vyvlastnění bez náhrady a 16 hlasů pro princip náhra-
dy. Zástupci slovenského klubu nehlasovali.

Záborový zákon, stěžejní zákon celé pozemkové reformy, byl nakonec přijat na základě výše 
uvedených odhlasovaných zásad dne 16. 4. 1919, a to po čtyřhodinové diskuzi. Jelikož se jedna-
lo pouze o zákon rámcový, byla řada otázek ponechána k dořešení zvláštním zákonům. Jedním 
z těchto zákonů byl i zákon náhradový, který vyvolal ostré a vleklé spory, a i hlasování o tomto 
zákoně dne 8. 4. 1920 nebylo lehké. Schválení tohoto zákona však pomohl fakt, že bylo nutné 
tento zákon projednat a schválit dříve, než bude stávající Národní shromáždění rozpuštěno 
a sejde se nová poslanecká sněmovna, ve které by již mohly být zastoupeny i národnostní men-
šiny. Hlavní neshody a následnou kritiku vyvolala především otázka stanovení náhradových 
cen. Nakonec bylo v rámci zákona sjednáno, aby náhradové ceny vycházely z průměrných cen 


