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PŘEDMLUVA.

Všechny mladé státy, povstalé na rozvalinách Rakousko-Uherska, 
byly nuceny k rychlé a obsáhlé zákonodárné činnosti. Většina 
nových zákonů takto vzniklých vykazuje nedostatky, které jsou často 
s to, aby znesnadnily samotné jich provádění. Je přirozeno, že tyto 
vady a obtíže lpějí povýtečně na zákonech reformy pozemkové. 
Přirozeno proto, že se tu upravuje nejen velmi obsáhlá — považme 
jen: reforma veškeré zemědělské výroby! — nýbrž i novotvárná 
materie, takže zákonodárství nemohlo se při svém rychlém chodu 
opírati o nijakou analogii v minulosti.

Od vydání prvého sem spadajícího zákona uplynuly již tři 
roky, i je možno získati úhrnný přehled nad neodbytnými nedo
statky zákonů i jejich účinků v praxi. Aby se předem zabránilo 
možnému nedorozumění: pod nedostatky zákonů není zde snad 
míněna otázka účelnosti zákonných intencí — asi v tom směru, 
zdali vůbec a v jakém rozsahu je reforma pozemková prospěšná 
státnímu blahu — nýbrž pouze takové nedostatky textu (resp. opo
menutí), které ztěžují nebo znemožňují i samotné uskutečnění zá
konných intencí. „Nedostatkem" v našem smyslu je tedy bezděčné, 
proti vlastním intencím namířené nebo aspoň tak vyložitelné for
mulování zákona.

Nedostatky zákonů o pozemkové roformě jsou závažný hlavně 
jistou okolností, kterou chceme blíže objasniti porovnáním. Mladá ra
kouská republika vyvinovala občas horečnou činnost zákonodárnou 
na poli finančním; důsledek toho byl, že různá nařízení sobě tak 
odporují, že v mnohém směru dosáhla právní nejistota vysokého 
stupně. Toto nebezpečí je však zmírněno tím, že jde o úpravu sta- 
roznámých předmětů a že zákony se provádějí úřady, které mají 
zručnost s jich užíváním, jsouce takto s to, vyrovnati nedostatky 
zákonů až po jistou míru svou sběhlostí.

Reforma pozemková objímá nejen novou a jak pro stát, tak 
i pro občany daleko důležitější materii, nežli je úprava finančních 
poměrů, její provedení bylo nad to svěřeno novému a novo- 
tvárnému úřadu jakožto jediné instanci: tedy nová materie a nový 
správní úřad.

Srovnáním zákonných intencí s úřadováním poz. úřadu docí
líme nejnázornější kritiky nedostatků zákonů, ježto se při tom



ukáže, jak dalece mohou se intence zákonů oddálili od jich prová
dění, což snad má z části důvod v chybách poz. úřadu, z části ale 
musí kořenití ve formulování zákonů, které patrně umožňuje po
dobné úchylky od smyslu jeho.

Činnost poz. úřadu není veřejnosti tak známá, jako je tomu 
na př. u soudů: Aby byla veřejnosti učiněna přístupnqu, nutno 
s ní sděliti konkrétní případ, jejž měl poz. úřad v práci. Ze se tak 
posud se žádné strany nestalo, má patrně důvod v tom, že vědomost 
o tom mají pouze ti, kdož jsou úřadováním bezprostředně dotčeni. 
Tito budou se však, pokud jejich záležitost není vyřízena, jistě stře- 
žiti, dráždit veřejnou kritikou všemocný úřad pozemkový. Dále schází 
většině zemědělců nutné právnické^ vzdělání, aby mohli _ rozdíl 
mezi smyslem zákona a jeho prováděním úřady zplna vystihnouti 
a vylíčiti. Mimo to vězí rovněž v podstatě mladých států, postrá
dajících právní kontinuity, že občané, nedůvěřujíce právnímu řádu, 
raději se pachtí po politické protekci nebo po jiných^ mimozá- 
konných prostředcích. V zájmu veřejného blaha, jehož zdar je 
zabezpečen jen, pokud právní řád zůstává neochvějnou â  pevnou 
základnou státního života, odhodlávám se přes nebezpečí s tím 
spojená odevzdati veřejnosti své zkušenosti s činností poz. úřadu.

Prve nežli se tak v II. části tohoto rozboru stane, je nutno 
odhaliti a oceniti obtíže, jež ztěžují úřadování poz. úřadu. Je nutno 
na podkladě zákonném, aspoň v hrubých obrysech, vylíčiti, jaký 
postup řízení je zákonem zamýšlen. Od tohoto teoretického roz
boru bude se názorně obrážeti střízlivě líčené úřadování. I zůstane 
úsudku čtenáře přenecháno rozhodnouti, jak a pokud odchylky 
mezi intencemi zákona a jeho prováděním lze přičítati na vrub ne
správného postupu poz. úřadu, či na vrub obtíží, vyplývajících ze 
znění zákona při jeho používání.



i. CAs t .
Řízení při záboru půdy, jak ie předepsáno zákony 

pozemkové reformy.
Nejasnosti zákona, vyžadující výkladu.

Nejdůležitější zákony o reformě pozemkové jsou:
Zákon o záboru ze dne 16. dubna 1919 č. 215,
zákon o pozemkovém úřadu ze dne 11. června 1919 č. 3B0,
zákon přídělový ze dne 30. ledna 1920 č. 81 a
zákon náhradový ze dne 8. dubna 1920 č. 329.
Tři objemnější zákony budou označovány těmito zkratkami: 
Zák. záb. =  zákon záborový, 
zák. náhr. =  „ náhradový,
zák. příd. == „ přídělový.
Tyto tři zákony obsahují povšechnou sankci záboru velko

statků, směrnice pro rozdělení zabrané půdy a předpisy pro for
mální řízení při převzetí a rozdělení.

Zákon o poz. úřadu pořádá organisace a působnost téhož. 
Tyto čtyři zákony tvoří potud jednotný celek, any upravují 

tutéž materii, takže při praktickém postupu poz. úřadu žádné usta
novení z nich nesmí býti porušeno. Obsahový soulad uvedených 
tří obsažnějších zákonů má býti docílen zákonně žádaným p l á n o 
v i t ý m  postupem p. úřadu, o němž bude ještě častěji promlouváno. 
Zde budiž ještě jednou podotknuto, že následovný rozbor zá
konných ustanovení staví se venkoncem objektivně na půdu zá
kona, maje na zřeteli jen takové provedení zákonů reformních, jaké 
je žádáno; zříkám se i vniterní nevyslovené kritiky národohospo
dářské účelnosti pozemkové reformy.

Základní §§ 1.—3. zákona záb. obsahují povšechnou sankci 
záboru velkostatků. § 1. prohlašuje zábor veškerého velkostatku ve 
prospěch státu. § 2. vymezuje pojem „velkostatku". § 3. stanoví roz
lišně, co nepodléhá záboru. Další ustanovení zákona vztahují se na 
postup reformy na podkladě uvedených tří fundamentálních para
grafů o záborové sankci. Nesmírný úkol, převéstí hospodářem' na 
veškerém velkostatku do jiných útvarů, vyžaduje zajisté značnou 
volnost pohybu u prováděcích míst. V následujícím má však býti 
zkoumáno, jak a pokud jdou zákonná ustanovení právě v tomto 
směru příliš daleko, jsouce tudíž po formální stránce nepodařeny, 
takže textovými nedostatky je ztíženo dosáhnutí zákonně zamýšle-
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ného cíle. „Volnost pohybu“ je sjednána tím, že zákon často úřadu 
poz. pouze napovídá, co m ů ž e  učiniti, ponechávaje mu na vůli, zdali 
chce použiti formálního zplnomocnění čili nic. Samozřejmým je 
pak předpoklad, že poz. úřad, používaje zákonných možností, má 
při konkrétním postupu přede vším jiným míti na zřeteli smysl a 
účel reformy. Budiž hned zde uvedena povšechná úvaha, ke které 
se ve zvláštní části častějf vrátíme: zákony obsahují ustanovení, 
která jednak předpisují, že se něco stáli m u s í ,  jednak úř adpoz .  
zmocňují, že m ů ž e  něco učiniti. Smysl zákonů je sám o sobě bez 
rozporů, různá formální zplnomocnění však časem podle písmenky 
jsou plna odporů. Je tudíž přes veškeru volnost pohybu povinno
stí poz. úřadu, zachovávati takový postup v ráinci^zákona, aby ne
povstal nijaký rozpor se smyslem zákona, a používati zákonných 
zplnomocnění jen potud, pokud by nebylo porušováno žádné pří- 
kazné ustanovení zákona, i když je obsaženo v některém jiném 
zákoně.

Nedostatek zákona, abych tak řekl: nedostatek psychologický, 
záleží v tom, že pro provádění jeho je zřízena jen jediná instance. 
Má-li býti zákon po svém rozumu proveden, nutno míti zřetel na 
osoby a na řízení, mající sloužiti k jeho uskutečnění. K charakteri
stice této zvláštní obtíže budiž toto uvedeno:

Zákony obsahují pravidla o formálním postupu, jakého se má 
úřad poz. přidržovati vůči majitelům a jinakým zájemcům. Ony ob
sahují namnoze jenom pokyny, nikoli však předpisy o tom, jakých 
zásad má zachovávati- poz. úřad při svém vniterním postupu. Tím 
je na tento úřad uvalena nesmírná zodpovědnost, ježto je často do
nucen k postupu úplně autonomnímu. Měřítko, zdali poz. úřad při 
tom skutečně p ř e d e v š í m  blaho státu má na zřeteli, a zdali je ve
den jedině duchem pozemkové reformy, závisí výhradně na smý
šlení směrodatných činitelů tohoto všemocného úřadu; vlivům sobec
kých a politických pohnutek, všeobecně tak blízkých každé lidské 
povaze, ponechán zákonem poskytnutou volností pohybu příliš 
velký prostor. K tomu se druží, že se poz. úřad nachází v závislo
sti na správním výboru, záležejícímu z politiků. Toto zdánlivé zaji
štění veřejných zájmů mohlo by snadno obrátili se v opak, pováží-li 
se, že politikům, kteří jsou konečně také jen lidé, jde často více
0 úspěchy volební nežli o blaho státní.*) Právě tak, jako zákony 
pozemkové tvoří pro reformu pouze rámec, jenž musí býti vyplněn 
činností mužů povolaných k jeho uskutečnění, představuje i republika 
demokratická rámec, jehož vyplnění závisí na smýšlení obyvatel
stva resp. politiků, kteří mohou státní blaho ceniti výše nežli účely 
stranické ale také naopak. Mimo to budiž v této souvislosti pouká
záno^ k tomu, že sice úplatnost státních úředníků je přísně trestána, 
ne však uplácení politiků,'které je, jak známo, dokonce ve Spojených

*) Zákon o poz.úřadě, stvořil institucí tohoto správního výboru správoprávné
1 parlam entní novum. Výbor zvolený národním  shromáždějiíin z jeho středu stává 
se touto volbou správním  úřadem, který však není zodpověděn ani m inisterstvu 
;ini národním u shromáždění. Tím stává še jeho postaveuí docela zvláštního druhu 
a nesmi bý t zaměňováno s nějakým  výborem sněmovním.
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státech amerických na denním pořádku. Aby mohly býti těžkosti, 
které musí poz. úřad zdolati, charakterisovány, budiž vybrán jeden 
příklad: úřadu poz. náleží určiti pořadí, v jakém se m á díti převzetí. 
Ihned vynořuje se otázka, jakým hlediskem má se poz. úřad v první 
řadě říditi? Ježto převzetí se může díti jen postupně, je jakási ne
spravedlnost vůči těm, jichž držba se předem přejímá, nezamezitelna. 
Má v první řadě otázka poptávky rozhodnouti o pořadí? Poptávka 
je, aspoň jak se zdá, všude, což vylučuje její použití za směrodatné 
hledisko. Spravedlivějším a lehčeji k provedení byl by požadavek, 
nejprve každému velkostatkáři jisté procento zabrati a teprve po 
ukončení této akce přejímací a rozdělovači, jež by všechny velko- 
statkáře rovnoměrně stihla, pokračovati v záboru. Tato zajisté schůdná, 
byť i pro úřad poz. méně pohodlná cesta nebyla zvolena. Úřad poz. 
rozhodl se pro jiné pořadí statků, určených ku převzetí a není n a 
p r o s t o  možno posoudit, jaké zásady byly při tom směrodatnými.

Ježto jsme chtěli na této jedné otázce jen příkladně stávající 
obtíže odhaliti, podáme nyní krátký úryvek postupu, jaký má býti 
po rozumu zákonů o reformě pozemkové zachováván.

Provedení reformy dá se rozčleniti v tyto oddíly:
1. Vyšetření veškeré zabrané držby.
2. Zjištění pořadí, v jakém má býti ona převzata.
3. Případná prozatímní odpomoc při nutkavé potřebě půdy 

pachtem (zák. příd. § 68.).
4. Převzetí a rozdělení.

a) Sdělání plánu pro objekt, určený ku převzetí.
b) Vyrozumění o zamýšleném převzetí.
c) Výpověď hospodaření.
d) Rozdělení.

Toto pořadí není sice v zákoně výslovně uvedeno, dá se však 
jakožto zákony zamýšlené žjistiti. Výklad zákona je potud neod
bytným, anoť je nutno jednotlivá zákonná ustanovení uvésti ve 
vespolný soulad, aby se docílilo nepochybného smyslu. Abych uvedl 
příklad, jak ustanovení k sobě patřící jsou roztroušena po různých 
zákonech: Zplnomocnění pro orgány poz. úřadu k obstarání prů
pravných prací pro sdělání plánu podle §u 18. zák. příd. uděluje 
se v §u 1. zák. náhr. Plán připravuje zároveň i převzetí i rozdělení.

Možnost dohledu nad plány pozera. úřadu.
Stanovení pořadí pro převzetí.

V zákonech je opětovně zmínka o „plánu“ poz. úřadu, a to 
v §ech 18., 19., 22. zák. příd. a v §u 2. zák. náhr. V §u 22. zák. 
příd. je zmínka o „povšechném plánu pracovním" a o „podrobném 
rozvrhu přidělovacím11. Je věru nedostatkem zákona, že nestává 
kromě poz. úřadu žádné instance, která by byla oprávněna ke 
kritice těchto plánů, ba ani takové, jež by zjistila, zdali a na ja-



10

kých podkladech*podobné plány byly sdělány, a zdali tu vůbec 
jsou. Jsouť plány ty čistě vniternou záležitostí poz. úřadu. V §u 2. 
zák. náhr. stojí sice, že poz. úřad má vlastníka vyrozuměti, „které 
nemovitosti se rozhodl převzít! dle svého pracovního plánu“, není 
však nikde o to postaráno, aby poz. úřad dal nahlédnouti vlastníku 
do těchto plánů, jak by bylo nejen v zájmu vlastníků, nýbrž i v emi
nentním zájmu veřejném. Jediná instance, bdící nade všemi správ
ními akty, nejvyšší správní soud, mohl by sice na poz. úřadě žá- 
dati průkazu, že zákonem vyžadované plány byly tu  skutečně v době, 
kdy přikročoval ku převzetí objektů; nemá však zákonné možnosti, 
zkoušeti podklady, na nichž jsou plány ty vybudovány. Úřad poz. 
mohl by předložil pouhý arch papíru, nadepsaný slovem „plán“, 
aby zbavil nejvyšší správní dvůr možnosti zabývati se po zákonu 
otázkou, jaké pohnutky a podklady byly směrodatnými pro sdě- 
lání tohoto plánu a zdali a jaká šetření mu předcházela.

Úřad poz. má po rozumu zákona především vypracovati na 
základě žádostí o příděl a na základě soupisu zabraných statků 
plán o pořadí a objemu převzetí i přídělů, v určitém období zamý
šlených. Chceme míti za to, že úřad pozemkový, maje se přidržeti 
těchto směrnic, byl postaven před nemožný úkol, a tudíž se roz
hodl, dříve ještě nežli podobný všeobsáhlý plán mohl býti vypra
cován, převziti jednotlivé statky, při čemž snad spolupůsobilo nejen 
přání, přiučiti se při tomto pokusu, nýbrž také snaha, uchlácholiti 
politické strany, volající po provedení reformy pozemkové. (Že je 
tomu tak, zdá se z toho vysvítati, že poz. úřad se tohoto způsobu 
postupu přidržuje, ačkoli byl spolkem moravských statkářů požá
dán, oznámiti potřebný počet hektarů pro Moravu, jež pak tento 
spolek chtěl uhraditi u svých členů. Tento návrh byl poz. úřadem 
zamítnut, jakkoli byl založen v duchu reformy, jejíž provedení by 
bylo tím usnadněno a uspíšeno, ježto by byl býval mohl takto da
leko větší komplex půdy a v kratší době dospěti k převzetí a roz
dělení, nežli bylo možným při postupu pozemkového úřadu.) Chceme 
však v rámci tohoto teoretického rozboru pokládati za to, že úřad 
poz měl nějaké pisateli neznámé důvody, ne aby bylo převzato 
určité množství pozemků, nýbrž spíše jednotlivé jmenovitě označené 
statky v jistém pořadí, i chceme bez kritiky tento postup učiniti 
podkladem k další úvaze.

Zákonem poskytnutá volnost pohybu vyžaduje na provádějící 
instanci tolik dobré vůle, aby jí bylo používáno jenom ve smyslu 
zákona. Bez této dobré vůle mohly by se snadno vkrásti do direk
tivy provádění sobecké pohnutky. Podobná sobecká pohnutka mohla 
by příkladně tehdy býti předpokládána, jestliže se vyvinuje čin
nost nedůkladně založená, jen aby byl galerii předveden zdánlivý 
úspěch a dokázána vlastní nutnost životní, i kdyby tato praktická 
činnost pohybovala se sice v mezích zákonem p o s k y t n u t é  m o ž 
n o s t i ,  n e  však ve smyslu zákonem ž á d a n é h o  v ý s l e d k u .
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Zjištění toho, co je zabráno.
Úřad poz. má dříve ještě nežli sdělá plány o převzetí a roz

dělení, dle § 16. zák. záb. a dle §7. čís. 1 zák. o poz. ú., zjistiti, 
které pozemky jsou dle §§ 1.—3. zák. záb. zabrány, resp. dle §u 3. 
od záboru vyloučeny. Tento samozřejmý požadavek je v cit. dvou 
zákonech výslovně a nepochybně obsažen. Dokonce i lhůla pro 
toto zjištění je zákonem předepsána, byť i pouhým dies ad quem 
a ne expressis verbis. Poz. úřad má dáti zábor držby knihovně 
poznamenati; není tu  však přísně vázán na určitý termín, protože 
dle § 16. zák. záb. opominutí této poznámky neodporuje záboru, 
vyslovenému v §u 1. zák. záb. Zjištění objektů, ze záboru podle 
§u 3. zák. záb. vyloučených, j e  však relativně na lhůtu vázáno, 
a sice musí se státi, dříve nežli se zábor do knih poznamená.*)

Jakkoli zákony úřad poz. při jeho výkonech nikde nevážou na 
u r č i t é  lhůty, jsou přes to v  nich obsaženy předpisy, lctaré podle 
smyslu nutně vyžadují dodržení r e l a t i v n í c h  lhůt, pod čímž se 
vyrozumívá, že určitá vnitřní činnost úřední s následovným určitým 
formálním prohlášením výsledku na venek musí nastati, dříve nežli 
řízení vstoupí do určitého dalšího období. Zjištění toho, co je za
bráno, tvoří nejpřednější povinnost poz. úřadu, před jejímž splněním 
o dalším úřadování nemůže býti řeči.

Zákony pozemkové reformy vyrábějí takořka novorodá věcná 
práva, resp. nové právní poměry. Už pojmový znak „velkostatku1' 
vytvořuje novotvárný rozdíl mezi držbou nemovitostí podle starého 
práva a držbou nemovitostí, spadající pod nově upravený pojem 
„velkostatku*1. Další novotvárný právní poměr nastává mezi vlast
níkem (resp. hospodářem) a nemovitostmi, které jsou sice dle §u 1. 
zák. záb. zabrány, ale které nebyly dosud převzaty. Jsoucnost těchto 
novotvárných právních poměrů je zákonem míněna jen jako pře
chodný stav, zanikající úplným provedením reformy. Tento pře
chodný stav trvá pro zabrané objekty od 24. dubna 1919, ode dne, 
kdy zák. záb. vstoupil v platnost, až do knihovního vtělení na pro
spěch nového vlastníka, jemuž se má dostati přídělu. Vzhledem 
k příkazné síle záboru, vysloveného v §u 1. zák. záb. o všech 
nemovitostech, označených v §u 2. zák. záb., nemá knihovní po
známka konstitutivního účinku; tato je po zákonu formálním před
pokladem pro další řízení, na které je poz. úřad vázán.

Je nyní nutno, přísně rozlišovati jednak předpisy o pravidlech 
hmotných, jednak předpisy o formálním řízení k jejich uskutečnění. 
Právní postavení vlastníka k nemovitostem, které mu mají býti na

*) Nejvyšší správní soud rozhodl sice v jistém případě, že toto zjištění te
prve v pozdějš m období řízení,'ba dokonce i po poznámce o zamyšlené n pře
vzetí a ua reklamaci vlastníka se může díti. Tento názor je však beze vší po
chyby právně omylným, ježto opak vysvílá předně z dějinného pořadí zikonných  
ustanovení a ježto jde za druhé o zachování soukromého a veřejnoprávního 
zájmu, jehož ochrana arciť spočívá v rukou poz. úřadu, prakticky však jedině 
vlastníkem může býti uplatněna, jakkoli o tom v předpisech o řízení ničeho 
není obsaženo.
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základě §u 11. zák. záb. ponechány a k oněm, které jsou podle 
§u 3a záb. zák. ze záboru vyloučeny, je úplně rozdílné. V prvém 
případě je tu pohledávka vlastníka vůči státu, v druhém právo, 
lpějící na objektu, tedy takořka vlastnost věcná. To vysvítá jasně 
z §ů 1. -3. a 11. zák. záb .— § 3., k terý má vůči §u i. ráz inter- 
pretativní, praví: „ze záboru jsou v y l o u č e n y § 11. naproti tomu:
oso b y  mají právo, aby jim byla z majetku jim zabraného
přidělena majetnost, nepřesahující výměry, uvedené v §u 2., pokud 
možno dle jejich volby. § 3a stanoví právní vlastnost věcí (objektů), 
§ 11. pohledávku osobní. Nelze ani v pozdějších ustanoveních zá
konů naleznouti nejmenšího rozporu k tomuto jasnému pojetí. §7 . 
odstavec 1. zák. o poz.. úřadu uplatňuje ostře tento rozdíl svou 
terminologií, rozlišuje mezi objekty ze záboru § 3. záb. zák. vy
loučenými a těmi, které mají býti podle §u 11. záb. zák. ze záboru 
propuštěny.

Právo vlastníkovo na ponechání půdy může býti dle §u 14. zák. 
zab. za jistých okolností co do rozměru ještě omezeno, nemožnost 
zabrati objekty v §u 3. označené je právním znakem, lpějícím na 
těchto objektech příkazně a nezměnitelně. Formální řízení stran 
tohoto práva, nutné potud, an § 3a záb. z. předpokládá souvislost 
mezi objekty nezabratelnými a zabraným velkostatkem, kterou 
nutno rozloučiti, upravuje § 16. záb. z. a § 7. odst. 1. zák. o poz. ú. 
8 16. zní: zabraný majetek jest vyšetřiti a uvésti v patrnost kni
hovní poznámkou, že majetek je zabrán atd. Zákon o poz. úřadě 
ustanovuje, že toto zjištění a poznámku knihovní má obstarati úřad 
poz. V pozdějších zákonných ustanoveních, pozdějších nejen ve 
smyslu časovém, nýbrž také v tom smyslu, že upravují další průběh 
řízení, není o tomto právním poměru vůbec nikdy více řeči, protože 
urad a řízení nemají po patřičném zjištění se nadále o to starati, 
?■? ze z&boru vyloučeno. V citovaném §u 16. upravené „vyše
třeni odnáší se k právním poměrům dle §§ 1.—3. zák. záb'., je 
tudíž vyšetřiti:

1. Co je velkostatkem a proto dle §u 1. zabráno?
2. Co je ze záboru vyloučeno dle §u 3., ačkoliv stojí v sou

vislosti s velkostatkem ?
_ „ Níi základě ^tohoto šetření vymůže se knihovní poznámka. Vy
šetřeni je tedy časově podmíněno tím, že musí se státi p ř e d  vy-
m o z e n í m  k n i h o v n í  p o z n á m k y .  Tato argumentace byla by 
vlastně vzhledem k jasnosti právě těchto zákonných ustanovení a 
nasledovných úvah, nejjednoduššímu právnickému rozumu přístup
ných, zbytečnou, kdyby nebyl poz. úřad zaujal jiné stanovisko, 
ktere bylo dokonce nejvyšším správním soudem v jistém případě 
uznáno bludným.^ Jednoduchá rozumná úvaha vede k  tomu, že 
neco, celio po právu nestává, nemůže býti ani knihovně pozname
náno; to by se diametrálně příčilo zásadě pravdivosti knih pozem
kových. Jinak je tomu s právem vlastníkovým na příděl ze za
braných pozemků dle jeho volby. Už sám § 11. záb. zák. praví, 
ze vlastník ma právo n a  p ř í d ě l  z půdy mu zabrané. Zábor je 
zde k vulr pořádku poznamenati, jakkoli se v pozdějším období
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řízení ve prospěch vlastníka zase vymaže. V praxi bude hospoda
ření v původním způsobu na půdě přidělené vlastníku podle §u 11. 
záb. z. sotva přerušeno; proto to vypadá tak, jako by mu tato 
půda „byla ponechána.® Teoreticky však přijímá tuto zabranou půdu 
bezplatně z rukou státu do volného vlastnictví, ačkoli hospodaření 
na něm přerušeno nebylo, kdežto na objektech ze záboru podle 
§u 3a záb. z. vyloučených volné právo vlastnické nikdy nebylo 
dotčeno a nikdy nepřestalo. Nutno je tu pouze zjištění, existuje-li 
spojitost těchto předmětů s velkostatkem. Kdežto zřetel na zacho
vání práv podle §u 11. záb. z. a na jejich formální uplatnění se 
vine jako červená nit ustanoveními později vyšlých zákonů — pří
dělového a náhradového, není tam více žádné zmínky o (věcném) 
právu podle §u 3. záb. z .; zcela přirozeně, ježto tyto zákony obsa
hují pravidla o řízení se z a b r a n ý m i  nemovitostmi a nemovitosti, 
spadající pod § 3. záb. z. hned předem jsou nezabratelné. P ře
chodná ustanovení zák. příd. (§ 63), zmocňující poz. úřad k pro
zatímním rychlým kroků in ještě před početím vlastního řádného 
řízení, obsahují materielní ustanovení, že je míti zření na toto právo 
(dle §u 11.). § 18. zák. příd. předpisuje rovněž, že úřad poz. má 
v průběhu vnitřního řádného řízení k tomu přihlížeti, a to při 
sdělání plánu. §§ 3.—7. z. nábr. obsahují předpisy o formálním 
postupu, sloužícímu k ochraně těchto práv v postupu řízení přejí
macího.*) Avšak nikde nelze v těchto zákonech nalézti ustanovení, 
která by buď odnášela se k právním poměrům, upraveným § 3. 
záb. z., aneb obsahovala předpisy o formálním řízení, pomocí kte
rého by mohl vlastník tato práva reklamovati. Tato mají býti právě 
poz. úřadem ex offo ještě před počátkem jakéhokoli formálního 
řízení, jež se zahajuje poznámkou záboru dle § 16. záb. z., zjištěna 
a na zřetel vzata. Od tohoto okamžiku není poz. úřadu pranic do 
nemovitostí, nepodléhajících záboru, ač-li že by měl k nim, jde-li
0 zemědělský průmysl, a to opět ex offo, přihlížeti při řešení otázky, 
má-li býti majiteli podle §u 11. záb. z. přiděleno více nežli 150 ha, 
což se má státi dle §u 18. z. příd. při sdělání plánu.

Poz. úřad může se přirozeně při vyšetření otázky, jak dalece 
jsou tu při určitých objektech vlastnosti, stanovené v §u 3a, pod
miňující jejich nezabratelnost, v obou směrech zmýliti. Zdá se býti 
nedostatkem zákona, že tatáž instance provádí jak toto šetření, tak
1 zábor. Omylné zjištění bylo by však přece jen pouhým omylem 
úřadu poz.; ale poruchou práva je, když poz. úřad vůbec opomine 
včasného šetření a zjištění, nebo dá-li nazdařbůh nejprve zanésti 
poznámku o záboru, odkládaje zjištění na dobu pozdější, nebo pře
nechá-li dokonce vlastníku, své právo reklamovati, ačkoli zákon 
sám se nikde nijak o něco podobného nepostaral. Poznámka záboru 
bez předchozího šetření znamená po našem názoru překročení moci 
úřední.

*) Uvidíme později, že tyto předpisy nabývají jen tehdy praktické působnosti, 
nebylo-Ii docíleno, jak by měl zákon na mysli, dohody stran  těchto práv mezi 
úřadem  a vlastníkem již v některém  dřívějším  stadiu řízení.
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K těmto úvahám právním druží se úvahy hospodářské. Zábor 
má v zápětí podstatná omezení ve volném hospodaření a ve volném 
obchodu na zabraných objektech. Snaha reformních zákonů nese 
se k tomu, aby doba těchto omezení byla pokud možná nejvíce 
zkrácena, k čemuž se ještě při úvaze o poznámce zamýšleného 
převzetí vrátíme. Na každý způsob bude trvati stav právní proza- 
timnosti při četných objektech po mnohá léta, totiž až do pravo
platného provedení reformy. Zábor působí i bez knihovní poznámky 
vůči každému (§ 16. odst. 2. záb. z.). Ustanovení 1. odstavce tohoto 
§u, že poznámka se přes to musí státi, slouží tedy netoliko k za
hájení dalšího řízení přejímacího, nýbrž i hospodářské potřebě, aby 
bylo co možná nejdříve veřejně objasněno, které objekty jsou za
brány a tudíž omezení podrobeny a které jsou volny. Nejen po
stižený vlastník, nýbrž i celá veře.nost má zájem na tomto objas
nění. Hospodářská nejistota právní má podle zákona býti zame
zena. Zákon ze dne 12. února 1920 o hospodaření na zabraných po
zemcích ukládá hospodáři různé povinnosti a úřad poz. může na 
př. určiti dozorce k  dohledu nad hospodařením až po okamžik 
převzetí, tedy ve většině případů pro dobu, kdy vůbec se ještě 
nekonalo žádné řízení k tomuto cíli. Těmto osobám nepřísluší p ři
rozeně nijaké právo dozorčí na nemovitostech n e z a b r a n ý c h .  
I toto ustanovení vyžaduje tedy v zájmu hospodářském zavčasné 
odluky zabrané od nezabrané držby, ježto by jinak dohled mohl 
býti uvalen i na vlastnictví úplně volné.

Prve nežli budeme pokračovati v další úvaze, budiž zvlášť 
upozorněno na okolnost, zájímavou vzhledem ke II. části této pu
blikace. Mezi ustanoveními zákonů o reformě půdy převládají da
leko ta, která ve spojení s otázkami hmotnými se vztahují na 
vnitřní řízení poz. ú., nad oněmi, která upravují řízení na venek. 
Hmotná ustanovení jsou pak skoro vesměs tak formulována, že 
volnému uvážení poz. úřadu jest přenechána široká volnost, tak 
široká, ze zvenčí se často ani nedá zpozorovati nebo posouditi, zdali 
poz. úřad při tom vůbec přihlížel k okolnostem, kde toho zákon 
vyžaduje. Odkazujeme na př. na §§ 11. a 14. zák. záb., určující před- 
poklady, na nez^má poz. úřad při důležitých rozhodnutích jednak 
mí ti zření, jež však jsou s druhé strany tak povšechného a gumo
vého rázu, ze se zdají v konkrétním případě nejrozmanitější ná
hledy vedle sebe býti přípustnými, ana je zde osobnímu uvážení 
přílišná volnost poskytnuta. (Viz str. 5 .-6 .)  Také při volbě řízení je 

P ^ ^ h a n a  volnost pohybu, jak později bude ukázáno. 
Zaleží tedy precasto jen na dobré vůli poz. úřadu, jak dalece se 
chce při své činnosti přiblížiti ke smyslu zákonů pozemkové re 
formy. N á s l e d u j í c í  d v ě  u s t a n o v e n í  j s o u  v š a k  v z á k o 
n e c h  t a k  p ř e s n ě  v ý m e z e  na,  že  n e s p r á v n é  p o j e t í  j e j i c h  
s m y s l u  n e n í  a n i  m o ž n é  a že  j e j i c h  p o u ž í v á n í  j e  o d ň a t o  
l i b o v ů l i  poz .  ú ř a d u :  o b j e m  z á b o r u  j e  v § u  1.—3. zák .  záb.  
l a p i d á r n ě  z j i š t ě n  a r o v n ě ž  p í í k a z n á  p o v i n n o s t  poz .  
ú ř a d u ,  t e n t o  p r á v n í  p o m ě r ,  z á k o n e m  p ř í  k á z n ě  u p r a -  
v e n ý ,  u v é s t i  u v e ř e j n o u  p a t r n o s t  k n i h o v n í  p o z n á m k o u .
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Téměř o všech otázkách dalšího řízení dá se s větší neb menší 
oprávněností — následkem nedostatečného formulování zákonů — 
diskutovati, i je občas skutečně nutno, přibírati zdravý rozum lidský 
na pomoc, aby z předpisů zákonných, zdánlivě navzájem se zru
šujících, byly vykrystalisovány směrnice pro řízení, jež se má za- 
chovávati; a pak se ukáže, že tento výsledek krystalisační je pouhým 
platonickým výrobkem, nebyl-li docílen zodpovědným předsedou 
poz. úřadu, nýbrž někým, kdo stojí mimo úřad, protože řízení je 
z převážné části materielně i formálně pouhou věcí vnitřní volné 
úvahy pozemkového úřadu. K vyšetření oněch dvou zmíněných zá
konných ustanovení, odňatých jakékoli argumentaci, není však 
zapotřebí žádné výpomoci zdravého rozumu, ani není nutno při- 
hlížeti k zdánlivým odporům mezi různými místy zákonů, ježto jich 
nestává, dostačí, dovede-li kdo číst, co stojí jasně a jadrně napsáno 
v §§ 1.—3. a 16. záb. z. — Jen proti tomu, kdo by se pokusil, shá- 
něti důvody proti jasnému znění těchto zákonných ustanovení, bylo 
použito v předcházejícím všech možných dalších důvodů; a proti 
poz. úřadu, jenž snad nenašel dosud času přečisti si souvisle zákony 
reformní; a pro radu ministerskou, která je konečně zodpovědnou 
za činnost pozemkového úřadu.

Jakmile poz. úřad, vyšetřiv zabrané a ze záboru vyloučené ne
movitosti, získal takto přehledu nad prvými, má vyhotoviti po
všechný plán pracovní, k terý ustanoví pořadí zamýšlených převzetí 
podle jistých zásad.*) Dejme tomu, že by poz. úřad na základě tohoto 
plánu se rozhodl, určitý statek převzíti, i zkoušejme, jaký postup 
má poz. úřad zachovávati, ne sice podle písmenky, ale podle ne
pochybného smyslu zákona.

Vyrozumění o zamýšleném převzetí.
Nejprve mají býti vyšetřeny místní poměry a pak má byti 

sdělán na základě místní potřeby pozemků plán, upravený v §u 18. 
zák. příd. Při sdělání tohoto plánu má úřad poz., jak toho žádá 
v ý s l o v n ě  zákon, míti zření na různé okolnosti, vypočtené v §§ 18. 
až 20. zák. příd. Úřad poz. má na př. ex offo, tedy bez reklamace 
vlastníkovy, přihlíželi k tomu, zdali je tu přírodní park, sloužící 
k okrase krajiny. § 1. zák. náhr. dává úřadu poz. právo, na zabraném 
statku provésti všechny práce účelné ke sdělání plánu pro převzetí 
a příděly. V zákoně sice nestojí, že by byl poz. úřad povinen, tohoto 
práva použiti a sám od sebe vyšetřiti okolnosti, k nimž je v plánu 
přihlížeti. Je však beze vší pochyby povinností poz. úřadu použiti 
tohoto práva, zvláště tam, kde panují spletitější poměry, kde jde

*) Ve skutečnosti nezřídil poz. úřad v tomto vzhlede žádného plánu, nýbrž se
stavil pouze program. Pojmový rozdíl vězí v tom, že plán upravuje něco budou
cího se zřetelem na nějaké předp' klady, kdežto program má na očích spíše bu
doucí vývoj nežli zachovávání předpokladů při něm. Na_ základě programu je 
tudíž možno vyhotoviti plán, nikoli však naopak. Poz. úřad spokojil se dosud 
programem.
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na př. o vodní práva, objemnější služebnosti, o přírodní park. Tato 
povinnost je mu uložena zákonem přídělovým. Formální zmocnění 
ku předsevzetí průpravných prací na zabavených statcích je obsaženo 
teprve v §u 1. později vyšlého zák. náhradového, ježto se ukázalo, 
že poz. úřad je sice zákonem přídělovým k šetření zavázán, že však 
v zákonech před tím vyšlých chybí výslovné zmocnění k úředním 
výkonům na držbě dosud nepřevzaté. Toto formální zmocnění uděluje 
se právě §em 1. zák. náhr.

Sdělav tento plán, vyrozumí poz. úřad vlastníka (§ 2. zák. náhr.), 
které držebnosti hodlá dle svého plánu převzíti, a vymůže stran 
těchto poznámku o zamýšleném převzetí. Vlastník má do 30 dnů 
po doručení tohoto snesení prohlásiti, zdali a pokud chce použiti 
práva svého podle §u 11. záb. z. na ponechání 150, resp. 250, ev. 
500 ha půdy. Zdá se však býti po rozumu zákona, aby i tato otázka, 
zejména tam, kde panují spletitější poměry, byla urovnána dohodou 
mezi úřadem poz. a vlastníkem zpravidla již v dřívějším okamžiku. 
Poukaz k tomu nacházíme v §u 18. zák. příd., jenž zní:

§ 18. 0  Pozemkový úřad vyhotoví pro jednotlivé objekty, ze kte
rých se žadatelé domáhají přídělu, povšechný pracovní plán, maje na 
zřeteli nejen příděly té doby důvodně požadované, nýbrž i možnost 
přídělů v době pozdější.

(2) Při sdělávání pracovního plánu jest hleděti k právu vlastníka 
zabrané půdy na propuštění části majetku ze záboru podle §u 11. zák. ze 
dne 16. dubna 1919 č. 215. Sb. zák. a nař., jakož i k okolnostem, 
které podle téhož ustanovení činí důvodným propustiti vyšší vý
měru ze záboru a konečně k možnosti sáhnout! vyvlastněním na 
půdu nezabranou podle §u 14. téhož zákona.

Tento § předpisuje „povšechný plán pracovní", jenž se má do- 
plniti podle §u 22. zák. příd. zevrubným rozvrhem přídělů půdy. 
Chceme nyní přihlédati k tomu, jaké plány má poz. úřad sdělati 
a ve kterém období řízení.

1. Poz. úřad má vyšetřiti, co je zabráno, má vymoci poznámku 
knihovní o záboru a zabrané nemovitosti zachovati v evidenci.

2. a 3. (Pořadí nedá se tu přísně rozlišovati.) Poz. úřad má 
přejímati žádosti uchazečů o půdu, je zkoušeti a určiti pořadí, ve 
kterém nemovitosti budou převzaty; on může (a také tak skoro 
všude učinil) použiti prováděcího nařízení k zák. příd. a při pilné 
místní potřebě nařídili, aby půda byla dána prozatímně malo- 
pachtýřům. Zákon o poz. úřadě (§ 7. č. 4.) mluví sice jen o „sta
novení postupu", v jakém zabraný majetek má býti přejímán, a ne 
o plánu; je však jasno, že podobné stanovení musí se díti ve formě 
plánu, to jest postup úřadu nesmí býti ani v tomto směru leda
bylý) nýbrž plánovitý. Obtíží tomu se příčících býlo již vzpomenuto.

4- Po splnění předpokladu, že objekt je určen pro převzetí, 
má poz. úřad sdělati „povšechný plán pracovní" (§§ 18.—22. zák. 
příd.) pro dotyčný objekt.

5. Nato následuje „zevrubný rozvrh přídělů" (§ 22. z. příd.).
Rozdíl mezi oběma posledními plány je ten to : Povšechný plán 

pracovní má se vyhotoviti „pro objekty, ze kterých se žadatelé
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domáhají přidělu". Při tom je poz. úřadu příkazně zákonem pře
depsáno, aby přihlížel k různým okolnostem, především ale k zvlášt
ním poměrům místním. Zevrubný rozvrh přídělů musí býti zakotven 
v tomto plánu a obsahuje jednotlivé příděly, kdežto povšechný 
plán pracovní také má míti zření na příděly, v prvé řadě vsak ma 
uspořádati rozdělení objektu k převzetí určeného. Jakkoli je záko
nem předepsáno, čeho má poz. úřad dbáti, tož přece zůstává i zde 
věcí volné úvahy, jak dalece výsledek jeho práce souhlasí na konec 
se smyslem zákona.

§ 2. zák. náhr. začíná tímto odstavcem:
„Vykonávaje právo, určené v §u 5. záb. zák., oznámí poz. úřad 

vlastníku zabraného majetku pozemkového, které jeho nemovitosti 
rozhodl se právě převzíti podle svého pracovního plánu. “ _Zde může 
býti míněn jen plán pracovní, upravený §em 18. zák. příd.t ježto 
má tentýž dle předpisů (staršího!) zák. přídělového dbáti na všechny 
okolnosti, které jsou předpokladem ku převzetí. Kdežto zákon příd. 
upravuje vnitřní postup, jehož má se držeti poz. úřad, obsahuje 
§ 2. zák. náhr. prvý z předpisů, které se vztahují na úřední vý
kony, jimiž úřad poz. uplatňuje na venek výsledky svých vniter
ných, ve plánech uložených rozhodnutí. Ustanovení o pouhých 
správních aktech jsou ovšem proloženy předpisy obsahu hmotného, 
jako na př. § 5. zák. náhr., který zase upravuje vniterní činnost 
poz. úřadu. — Smysl slov „podle svého pracovního plánu v §u 2. 
z. náhr. může býti různě vykládán. Zcela zbytečným je však každý 
výklad, to jest naprosto neochvějným je dle tohoto znění príkazný 
požadavek, že vyrozumění o zamýšleném^ převzetí, mající v zapeti 
knihovní poznámku o něm, nesmí se státi dříve, nežli je vypra
cován „povšechný pracovní plán“ podle §u 18. zák. príd. („ze
vrubný rozvrh přídělů“ dle §u 22. z. příd. mohl by podle smyslu 
též býti později sdělán.) Vyhotovení povšechného pracovního plánu 
je tedy dies a quo pro správní úkon vyrozumění o zamýšleném 
převzetí. Při pozorném sledování zákonně upraveného zřízení uvi
díme, že je tu pro tento správní úkon také dies ad quem.

Kdyby byl však zákon citovanými slovy chtěl určiti jenom 
dies a quo (okamžik, kterým počínajíc je něco přípustno), tož to 
mohl jednodušeji a zevrubněji vyjádřit, jakkoli určení času i z to
hoto znění nepochybně vysvítá, ježto je tu předpokládán plán, 
který tedy musí býti v řečeném okamžiku hotov. Mohlo by se 
z tohoto způsobu textování také dovozovati, že zákon tím požaduje 
od poz. úřadu nějaký průkaz o jsoucnosti takového plánu, nebo 
dokonce jeho uveřejnění. Ačkoli tento výklady podle znění je pří
pustným a nad to může opírati se o úvahu, že by jinak vlastník 
nemohl se vůbec přesvědčiti o jsoucnosti plánu, ke kterému se 
pozemkový úřad při vyrozumění má odnášeti, zůstává jeho pří
pustnost otevřenou otázkou interpretační. Určení termínu je tedy 
jako logický důsledek neochvějné, není však nikterak výhradným 
cílem řečeného způsobu vyjádření. Ze tímto rčením měla býti 
sjednána úzká spojitost mezi vyrozuměním vlastníka a plánem poz. 
úřadu, vysvítá z toho, že pouhé určení termínu by se bylo dalo
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asi takto vyjádřiti: „Když úřad poz. byl zhotovil svůj pracovní 
plán, vyrozumí vlastníka. . nebo podobně. To by byl předpis 
pro vnitřní postup, tedy předpis platný pouze pro úřad poz.; takto 
má se však poz. úřad při vyrozumění vlastníka odvolávati na svůj 
pracovní plán a tento předpis stojí v §u, který upravuje ne snad 
vnitřní postup úřadu, nýbrž formální řízení na venek. Tu je arciť 
v souvislosti se všemi těmito úvahami oprávněna otázka: Jaký 
zájem má to pro vlastníka, že poz. úřad má své vyrozumění 
započíti slovy: „Poz. úřad rozhodl se podle svého pracovního 
plánu. Vlastníka zajímá přece toliko, zdali úřad poz. při sdě- 
lání plánu pracovního zachoval příkazné předpisy zák. příd. Tato 
slova v textu vyrozumění nejsou přece sama o sobě důkazem 
toho! . . .  Buď je správným názor, že vyrozuměním o zamýšleném 
převzetí se zaručuje uveřejnění plánu neb aspoň nahlédnutí do 
něho, nebo není vůbec žádné instance, která by mohla kontrolo
v a t^  v jaké míře poz. úřad své povinnosti co do zhotovení plánu 
dostál. Autentický výklad byl by zde nezbytným !*)

Pozorujme další postup řízení.
Vyrozumění se doručuje soudem, který provede zároveň po

známku o zamýšleném převzetí a vlastníka vyzve (§ 3. zák. náhr.), 
aby se do 30 dnů po doručení vyjádřil, „zdali chce uplatniti na 
nemovitostech k převzetí určených své právo podle §u 11. zák. záb.“ 
O tomto vyjádření rozhoduje dle §u 5. zák. náhr. poz. ú řa d ; tento § 
ustanovuje dále, kdy úřad smí „bez dalších šetření*1 žádost zamít- 
nouti. Pokud ale úřad poz. žádosti vlastníkově vyhověl, má se po
známka knihovní dle §u 7. zák. náhr. vymazati.

Na nějakou lhůtu není toto předepsané rozhodnutí poz. úřadu 
vázáno. Dle všeobecné již uvedené úvahy, že hospodářská nejistota 
a právní prozatímnost mají býti dle možnosti zamezeny, je to asi 
po rozumu zákona, aby rozhodnutí se stalo co nejdříve.

Vynořuje se nyní otázka, nevězí-li v tom jakýsi odpor, že 
jednak zákon přídělový předpisuje poz. úřadu, aby měl zření na 
právo vlastníkovo k přenechání půdy dle §u 11. záb. z. při sdě- 
lání pracovního plánu, a že s druhé strany také zákon náhr. tentýž 
předmět pojednává v souvislosti s vyrozuměním o zamýšleném 
převzetí; že se v §u 5. z. náhr. opětně přikazuje poz. úřadu, míti 
zření na tato práva, ačkoli přece plán pracovní je časovým před
pokladem pro vyrozumění o zamýšleném převzetí a že tudíž zřetel 
na tato práva musil býti vzat, dříve nežli poz. úřad dospěl k tomu, 
uciniti rozhodnutí dle §u 5. zák. náhr.? Ve skutečnosti není však 
zde žádného rozporu, jak v následujícím bude vysvětleno.

Vzhledem k tomu, že místní poměry předmětů určených k pře
vzetí mohou býti buď velmi jasné a jednoduché nebo nej spletitějšího 
razu, je poz. úřadu přirozeně ponechána jakási volnost při volbě 
řízeni. Převzetí držebnosti o '200 ha zaokrouhlených rolí, na které

*) Ryl0 by také možno, Ze tvůrcové zákona si p ři slovecli.- „podle svého 
pracovního p la n u : . . ‘ vůbec ničeho nemyslili, takže by určeni term ínu bylo 
jediným praktickým  důsledkem textu.
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hospodaří sám vlastník z jediného dvorce, nevyžaduje asi žádného 
šetření na m ístě; dostačí tu  snad, jestliže poz. úřad ve svém plánu 
má na zřeteli, že vlastníku je propustiti 150 ha a přenechá-li vlastníku, 
aby po vyrozumění o zamýšleném převzetí se písemně projádřil, 
které parcely si vyvolil. Kde však jsou místní poměry následkem 
větších rozměrů, množství budov hospodářských, služebností, pa
tronátů, vodních práv, přirozeného parku atd. spletitější, bude musit 
úřad pozemkový předsevzíti šetření místní, aby mohl vypracovati 
plán. Při tom přijde nutně s vlastníkem do takového styku, že 
práva podle §u l i .  záb. z. budou ponejvíce již při sděláni plánu 
objasněna tedy, dříve než se stane vyrozumění o zamýšleném pře
vzetí. Ježto poz. úřad ve svém uveřejněném programu o pořadí 
objektů k převzetí určených si pro první pracovní období vybral 
vesměs větší statky, bude tu vždy předchozí místní šetření nezbytno. 
Zdánlivý pleonasmus těchto zákonných ustanovení má však ještě 
v jiných případech nerozporně smysl a význam.

1. Vlastník má poz. úřadu sice poskytovati vysvětlení, sloužící 
k sděláni plánu, on se však nemusí pustiti do projednávání svých 
práv před doručeným vyrozuměním o zamýšleném převzetí a může 
se takto pokusiti, činnost poz. úřadu sabotovati.

2. Plán, sdělaný dle §u 18. zák. příd. pro jednotlivý objekt, má 
také přizírati k možnosti příštích přídělů; poz. úřad může tudíž 
býti odhodlán prozatím jen část objektu převzíti, a knihovní po
známka o zamýšleném převzetí nebude moci v tomto případě dle 
okolností dotýkat se rozměru půdy, který je větší, nežli má býti 
vlastníku konečně propuštěno. I když by poz. úřad v podobném 
případě dosáhl u příležitosti sděláni plánu dohody s vlastníkem 
stran jeho volby, musil by míti přece od vlastníka potvrzení v rukou, 
že nevykonává zatím své právo na parcelách tou dobou k převzetí 
určených. Tohoto formálního potvrzení dosáhne tím, že vlastník 
nereaguje na soudní výzvu k vyjádření o svých právech dle §u 11. 
záb. z. a do 30 dnů žádného vyjádření nepodá. Vlastník učiní tedy 
jen tehdy vyjádření, nebylo-li již dříve docíleno dohody a chce-íi 
skutečně svou volbu na parcelách tou dobou k převzetí určených 
uplatnit.

Chce-li však poz. ú. j e d i n o u  držebnost vlastníkovu ú p l n ě ,  
s pouhou výjimkou půdy mu §em 11. záb. z, reservované převzíti, 
pak nemůže vlastně dojiti ku vyjádření vlastníka p o vyrozumění o za
mýšleném převzetí. Má-li vlastník důvod, ještě v tomto období 
řízení učiniti ono vyjádření, tož je to důkazem buď, že poz. úřad po
stupoval nezákonně, anebo že vlastník se pokusil o to, zákonnou 
činnost poz. úřadu sabotovati, což však je sotva v jeho zájmu, 
ježto dobré vycházení s všemocným úřadem poz. zdá se býti pro
spěšnějším nežli marný zápas s touto mocností. Nehledíme-li k po
dobnému sabotování vlastníkem, musil by poz. úřad již při vyro
zumění o zamýšleném převzetí vyjmouti parcely, které určil ve svém 
plánu ku propuštění pro v lastníka; neboť tento plán, jenž má býti 
sdělán p r o  o b j e k t ,  musí obsahovati již věnování oněch parcel 
ve prospěch vlastníka, jde-li o převzetí c e l é h o  objektu. V tomto
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případě m u s í  býti, nehledíc k případné zlovůlí vlastníkově, otázka 
parcel jemu propuštěných již při sdělání plánu rozřešena! Jinak je 
tomu, má-Ii poz. úřad prozatím jen částečné převzetí na mysli, nebo 
má-li vlastník ještě druhý objekt v držení a své právo na tomto 
uplatňuje nebo si ho pro něho vyhradí.

Vlastník má se po doručení vyrozumění podle §u B. zák. náhr. 
vyjádřili toliko o svých právech dle §u 11. záb. z. Přírodní park 
nebo pomník, jež mají se vlastníku dle §u 20. z. příd. mimo kontin
gent ponechati, nelze v tomto prohlášení uvésti, ježto tyto okolno
sti mají býti vyšetřeny již při sdělání plánu a tam na ně ohled vzat, 
takže dotyčné parcely ani nemají býti pojaty do vyrozumění o za
mýšleném převzetí.*)

Je tedy^ hrubým porušením zákona, dá-li poz. úřad bez před
chozího setření jednoduše do knih vložiti poznámku o zamýšleném 
převzetí celého jediného statku některého vlastníka a přenechá-li to
muto, aby v pozdějším stadiu řízení upozorňoval úřad svými reklam a
cemi na to, co mělo býti ex ofřo již dříve vyšetřeno. V praxi bylo takto 
postupováno a bylo to bohužel dokonce nejvyšším správním soudem 
potvrzeno, jakkoli tím je vlastník sváděn k protizákonnému jednání, 
ma-li v předepsaném, f o r m á l n í m  vyjádření po ohlášce o zamýš
leném převzetí zmíniti se o jiných okolnostech a jiné reklamace 
uvesti kromě volby pozemků, která má býti podle §u B. náhr. z. 
výhradným obsahem tohoto vyjádření. Tato argumentace není vy- 
svetlováním zákona, protože on v této otázce žádného vysvětlování 
nepřipouští. Rozhodnutí nejv. správního dvora, podle něhož má míti 
vlastník oproti znění a smyslu zákona ještě v rámci tohoto vyjá- 

Příležitost, uplatniti svá práva na ponechání přírodního parku 
dle gu 20. příd. z., ba dokonce i na vyloučení toho kterého objektu, 
n e  p o d l é h a j í c í h o  ^ vůbec  d l e  §u 3a z á b o r  u, bylo patrně práv
ním omylem rozhodujícího senátu, jenž by měl v příštím podobném 
případe býti záfee odčiněn.^ Je ovšem nedostatkem zákona, že ani 
vlastník nemá formální možnosti, aby donutil poz. úřad k  vnitřním 
urednim výkonům, zákonně předepsaným, nebo aby jejich výsledek 
podrobiti mohl rozboru. Možnost toho je pouze nepřím á; provede-li 
P° u - sPravi^ý.,akt na venek, který vykazuje opomenutí nebo roz
hodnuti, porušující materielní právo, pak to může býti naříkáno stíž
nosti na^ nejvyssi správní soud. Formálního práva na přímý styk 
s poz. úřadem vlastník nemá. Závisí to na dobré vůli poz. úřadu, 
chce-li rozebírati^ s vlastníkem u příležitosti šetření pro povšechný 
pian pracovní stavající skutkové podklady, k čemuž by byl arciť 
po smyslu zakona zavázán.

Byla-li v průběhu místního šetření docílena dohoda o různých 
pochybných okolnostech, pak klesá vyrozumění vlastníka o zamýš
leném převzetí v poměru mezi tímto a poz. úřadem na pouhou 
form alitu; _ nicméně nesmí býti opominuto. Mohou totiž ještě jiné 
osoby miti zájem na uvedení tohoto správního aktu ve veřejnou

-1-) Jak diuhá část ukáže, „může“ ae udati vše možné, co podle zákona se díti 
nemá.
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patrnost knihovní poznámkou, současně učiněnou, byť i vlastník 
následkem dohody s poz. úřadem zájmu na tom pozbyl.

Shrňme nyní výsledek svého rozboru v krátkosti dohromady:
Prohlášením vlastníkovým, stanoveným zák. náhradovým stran 

volby půdy po vyrozumění o zamýšleném převzetí, není nikterak 
přenécháno libovůli poz. úřadu, aby přes předpisy zákona přídělo
vého zanedbával tohoto práva v nějakém dřívějším stad iu ; ustano
vení zákona náhradového získavají zvláštní materielní ceny v těchto 
3 případech:

1. Jsou-li místní poměry objektu přejímaného tak jednoduchý, 
že !ze sdělati plán bez předchozího šetření, takže dostačí, aby se 
v plánu povšechně uvedlo, že se má vlastníku ponechati podle jeho 
volby 150 resp. 250 ha, kdežto zbylá půda odpadá na příděly těch 
kterých uchazečů.

2. Chce-li poz. úřad s počátku objekt jen částečně přejmouti, 
takže prozatím větší rozměr půdy, nežli je podle zákona pravoplatně 
přípustno, se ponechá v dosavadním způsobu hospodaření.

3. Nedohodl-li se vlastník již dříve při místním šetření s poz. 
úřadem, ztěžuje takto činnost téhož.

Děje-li se toto vyjádření v jiném případě, nežii pod 1—3 uve
deno, pak je tím bez dalšího dokázáno bud, že vlastník něčeho 
požaduje, co mu po právu nepřísluší anebo, že úřad poz. v před
chozím řízení vniterném zákonů nezachoval.

Není po rozumu zákona, aby úřad poz., byly-li zjištěny v prů
pravném řízení parcely vlastníku ponechatelné, i na těchto knihovní 
poznámku vymohl, a pak podle §u 7. zák. náhr. zase dal vym azati; 
i opomenutí volby se strany vlastníka má pro poz. úřad význam. 
Je to podle okolností důkazem, že poz. úřad správně postupoval 
v průpravném řízení. Přechodný stav, způsobený knihovní poznámkou 
a jejím výmazem, je sice formálně přípustným, ale při praktickém 
použití má se ho pokud možná vyvarovati.

Výpověď.
Dokončení povšechného plánu pracovního — vnitřní to činnosti 

poz. úřadu — označuje okamžik, před kterým se nesiní díti ozná
mení o zamýšleném převzetí; předpisy o výpovědi (§§ 12.—25. z. 
náhr.) hospodaření označují okamžik, před kterým  tento správní 
akt: zpravidla musil býti předsevzat, označují tudíž dies ad quem 
pro vyrozumění o zamýšleném převzetí, resp. dies a quo pro do
ručení výpovědi. Kdežto však vyhotovení plánu je podle znění 
i smyslu zákona příkazným časovým předpokladem pro oznámení 
o zamýšleném převzetí, může býti dle výslovného nařízení výpověd 
sloučena za jistých okolností s tímto oznámením. Chceme tentokráte 
své šetření začíti při výjimečném ustanovení a vyvoditi z něho 
pravidlo.

§ 19. zák. náhr. dí: Hospodaří-li vlastník na přejímané nemo
vitosti, může poz. úřad sloučiti vyrozumění vlastníka o zamýšleném
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převzetí spolu s výpovědí. Toto ustanovení náleží k oněm před
pisům, již na str. 6. povšechně projednávaným, které poz. úřadu 
poskytují volnost pohybu. Podle z n ě n í  mohl by poz. úřad této 
volnosti použiti, kdykoli je dáno hospodaření vlastníkem ; dle 
s m y s l u  zákona musí však býti vyplněny ještě jiné předpoklady, 
prve nežli úřad poz. smí sáhnouti k této výjimce. Zákon rozčleňuje 
postup převzetí na správní úkon „vyrozumění o zamýšleném pře
vzetí" (§§ 2.—11. zák. náhr.) a „výpověď" (§§ 12.—25. zák. náhr.). 
Tyto akty jsou vázány na zvláštní form álnosti; doručení obstarává 
v obou případech soud po způsobu doručování žalob. Toto zákonné 
rozčlenění na dva díly má ten účel a smysl, že musejí býti nejdříve 
vyplněny předpisy prvního dílu, nežli se zahájí díl druhý. Zpra
vidla je tedy vyčkati vyjádření vlástníkova k vyrozumění o za
mýšleném převzetí, kterým vykonává svoji volbu (§ 3. zák. náhr.) 
a případné rozhodnutí o tomto vyjádření (§ 5. ibidem), dále nutno 
podle okolností vymazati poznámku o zamýšleném převzetí (§ 7. 
ibidem) a vyslechnouti, pokud to uzná úřad poz. potřebným, věřitele 
a jinak oprávněné soudem, prve nežli může následovati výpověď. 
Zejména musí býti před doručením výpovědi urovnána otázka, které 
parcely mají býti vlastníku ze záboru propuštěny. Pro tento názor 
mluví jednoduchá úvaha tak povšechného rázu, že zákonu se zdálo 
zbytečným, o ní se výslovně zmíniti: Výpověď je ustálený právní 
pojem, který je mezi jiným tím vyznačen, že to, co se vypovídá, 
musí býti určité. Pokud není zjištěno, co se vlastníku má pone- 
chati, není také žádné jistoty o tom, co se definitivně převezme 
a co může býti tudíž vypovězeno.*)

Poznali jsme sice, že teoreticky podle znění §u 11. záb. zák. 
vlastníku nezbude volné vlastnictví, nýbrž že se mu státem nově 
poskytuje. Přes to nesmí býti půda k tomu reservovaná jeho ho
spodaření býti odňata, tudíž také ne vypovězena, protože zákon 
chce zameziti každé přerušení hospodářství, s kterým je za všech 
okolností spojeno poškození půdy. Proto mají býti podle zákona 
všechna^ jednání, sloužící k zjištění pozemků vlastníku ponechatel- 
ných, předsevzata před výpovědí a skutečným převzetím.

Avšak ustanovení §ů 3., 5. a 7. zák. náhr. mohou za okolností 
klesnouti na pouhou formalitu; vykonal-li vlastník svou volbu na 
jiné držbě, která byla už dříve předmětem úředního jednání, nebo 
došlo-li v průpravném řízení ke shodě mezi úřadem a vlastníkem, 
může poz. úřad očekávati, že vlastník na zprávu o zamýšleném 
převzetí nebude reagovati; v prvém případě mohlo by prohlášení 
vlastníkovo, přes to učiněné, beze všeho úřadem býti zamítnuto. 
Opominuté prohlášení má, jak jsme viděli, pro poz. úřad cenu for 
málního průkazu o tom, že otázka, co má býti vlastníku přene
cháno, byla správně dle zákona vyřízena. Poz. úřad může tedy 
dle smyslu zákona, i když vlastník na nemovitosti sám hospodaří,

*) Poz. úřad projevil v praxi takové neporozumění pro smysl zákona, že 
může býti teprve ve II. části tohoto spisu o tom  zevrubněji pojednáno, ježto se 
to nehodí do rámce všeobecného rozboru, určeného především  pro právníky.
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jen tehdy výpověď sloučiti se zam yšleném  převzetím , je-li^ podle 
stavu pom ěrů, jak  jsou mu znám y od sdělání plánu, oprávněn míti 
za to, že v lastn ík  nem á více příčiny, své právo volební ještě uplat- 
niti a pokládá-li úřad  poz. zbytečným  ještě před výpovědí vyslech- 
nouti knihovní věřitele a jinak oprávněné.

Jsou-li v platnosti skutkové podklady, předpokládané ve třech 
případech na str. 19. uvedených, a otázka, co je v lastn íku  pone- 
chati, není dosud urovnána, nesm í poz. úřad  vyrozum ění a výpoved’ 
současně provésti, byť i vlastník sám hospodařil na  nemovitosti.

Zkrácení a zjednodušení řízení, um ožněné §em 16. zák. náhr., 
může býti poz. úřadem  jen  tehdy použito, není-li tím porušen smysl 
jiných zákonných předpisů. Tento soulad mezi zmocněním, uděle
ným  v nějakém  §u, a smyslem  ostatních zákonných ustanovení, 
nutno všude sjednati. Chceme uvésti ještě dvě zákonná ustanovení, 
k terá  objasňují co nejzřetelněji tuto nutnost.

§ 15. první oddíl zák. náhr. zní: Bez výpovědi nastane sku
tečné převzetí zabraného m ajetku, jestliže na nem ovitostech k p ře 
vzetí určených hospodaří již osoby, jimž se mají dostati přídělem. 
I toto ustanovení platí pouze tehdy, jestliže osoby ty  tam  po právu 
hospodaří, nikoli však  kdyby se zmocnily na př. přídělů násilím  
a neprávem  tam  hospodařily.

§ 26. téhož z. stanoví, že právo vlastnické pro  stá t může býti 
na návrh  poz. ú řadu  vtěleno, bylo-li poznam enáno zam ýšlené p ře
vzetí v knihách. Je jasno, že ú řad  poz. smí tento návrh  podati jen 
tehdy, nestává-li žádné pochyby o rozsahu toho, co státem  se za
bírá. Norm ální hospodaření nebylo by sice zprvu takovým to v tě
lením vlastnictví dotčeno, ježto může býti pouze výpovědí do jiných 
rukou převedeno. Bylo by však  nesm yslno do knih vtělovati něco, 
čeho nestává a co by případně zase musilo býti vym azáno. Tím 
by důvěra ve správnost knih pozemkových byla otřesena. Uvedený 
§ 'prav í tudíž především , že vtělení na žádný způsob nem ůže býti 
navrženo dříve, pokud není poznám ka o zam ýšleném  převzetí za
nesena.

Není úkolem  tohoto pojednání, vykládati veškerá  ustanovení 
zákonů reformních, ono chce pouze poskytnouti návod k tomu, 
podle jakých zásad by měl výklad postupovati. P latí venkoncem  
povšechný předpoklad, že ustanovení starších zákonů, (záborového 
a přídělového) musí býti zachovávána a splněna, prve nežli se 
prak ticky  použije pravidel zákona náhr. o řízení zevnějším.

Obtíže práce pozemkového úřadu.
Zákony reform y pozemkové očekávají od poz. úřadu, jakožto 

jediné instance, pověřené jejich provedením , nadlidských výkonů. 
Úřad poz. m á rozhodovati o nejchoulostivějších otázkách na pod
kladě zcela povšechně,a  tudíž chudičce znějících zákonných u sta 
novení. Otázka, má-li býti vlastníku ponechána vým ěra od 150 až
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do 500 ha, tedy otázka životní pro vlastníka, je urovnána §em 11. 
záb. zákona takto:

Osoby, jejichž majetek tímto zákonem se zabírá, po případě 
jejich dědicové, mají právo, aby jim byla z majetku jim zabraného 
přidělena majetnost nepřesahující výměry uvedené v §u 2., pokud 
možno dle jich volby. Osobám těmto lze propustiti ze záboru i větší 
výměru, hledíc k tomu, jaká jest potřeba půdy na jednotlivých 
místech, hledíc k její jakosti a lc tomu, čeho žádá účelné hospoda
ření, zřetel na zemědělský průmysl, zásobování měst i jinaké 
zřetele všeobecného blaha. Ze záboru nesmí býti propuštěno více 
než 500 ha půdy (§ 2.).

Jiný § dalekosáhlejšího významu, s obsahem ještě gumovitěiším, 
totiž § 14. téhož zákona zní:

Je-li. místní potřeba půdy naléhavá a nestačí-li pozemky zabrané, 
anebo žádá-li toho obecné blaho, může pozemkový úřad vyvlastniti 
půdu i pod meze stanovené §em 2.

O nejasnosti §u 3a záb. zákona bude pojednáno zvlášť ve 
III. časti.

Na tyto^ dva §y je v §u 18. zák. příd., který ukládá poz. úřadu 
sdelaní povšechného pracovního plánu, poukázáno. Z obsahu těchto 
dvou §ů je beze všeho patrno, že vyhotovení takového plánu vy
žaduje^ nesmírnou péči a skoro nadlidskou svědomitost, protože 
poz. úřad má vyšetřiti a navzájem oceniti nejrůznější skutkové 
podklady, práva i zájmy, aby pak jako první a poslední instance 
rozhodl na základě zmíněných zákonných směrnic — jinak nelze 
věru pojmenovati tato ustanovení, chovaná sice ve formě předpisů, 
avšak co do pojetí v nejvyšší míře elastická. Výsledek celé reformy 
pozemkové spočívá na vnitřní nekontrolované činnosti poz. úřadu. 
Celé těžisko zákonných ustanovení je založeno na této' vnitřní čin
nosti, které je však elastičností předpisů ponechána široká volnost. 
K tomu přistupuje, že pravidla o řízení, jež nutno na venek za- 
chovávati, poskytují — aspoň ve formálním vzhledě — úřadu poz. 
i jistou volnost co do volby téhož. Kdyby na př. úřad poz. dal 
podle §u 26. náhr. z. vtěliti pro stát vlastnictví na parcelách, pokud 
0 )3.1Ĉ  nebylo pravoplatně rozhodnuto, udělal by sice nesmysl, ale 
v cistě formálním vzhledě byl by oprávněn, jej spáchati.

Toto soustředění při jediném úřadu je nejzávažnějím nedo
statkem zákonů, čehož důsledek musí se uplatniti buď v nedosta
tečném^ provedení zákonů nebo ve zbytečném zatížení finančním. 
Aby všechny okolnosti mohly býti dle zákona zevrubně prozkou
maný a oceněny, bylo by zapotřebí úřednického aparátu, jenž by 
učinil úrad poz. největším na celém světě a provedení reformy 
mohlo by začíti teprve po řadě let. Použitím stávajících úřadů 
správních (obecných, okresních hejtmanství atd.) s jich znalostí 
místních poměrů, kterou si úřad poz. teprve musí osvojiti, uspo
řilo by se času i peněz. Jich součinnost musila by arciť zákonně 
se upraviti a vymezíti, neboť úřadování na podkladu zákonném 
ma prirozene jinou povahu, nežli udílení informací, které by si
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úřad pozemkový konečně i takto mohl sjednati. Obecní výbory, 
připuštěné §em,28. příd. z., nejsou zodpovědnými správními úřady.

K_objasnění stávajících nedostatků zákonů budiž uveden vše
obecně známý případ. Jistý moravský pozemkář prodaj svoji used
lost, záboru nepodléhající, za drahé peníze a dal si v Čechách jako 
sedlák bezzemek od poz. úřadu přiděliti půdu ze zabraného velko
statku. Při tak spletité záležitosti, jakou je provedení pozemkové 
reformy, nedají se zneužití žádným, jakkoli uspořádaným řízením 
úplně zameziti. Avšak řízení toho času platné nejen že nezamezuje 
zneužívání, ono je přímo podporuje. Na poz. úřadu vyžaduje se 
nadlidskosti a něco takového nelze lidmi dokázati.

Prve nežli ukončíme tento teoretický rozbor, budiž tu připome
nuta okolnost, stojící s úpravou půdy v těsném spojení. Zákon o dani 
majetkové stanoví, že daň možno zapraviti pozemky. Po zdravém 
rozumu mělo by se za to, že, obnáší-li na příklad sazba daňová 
25%, poplatník, jehož celé jmění v jediném statku záleží, by měl 
25°/0 půdy státu zdarma odvésti. Tomu však není tak. Ocenění půdy 
pro daň majetkovou je daleko vyšší nežli pro převzetí na základě 
záboru.*) V důsledku mohlo by dojiti k tomu, že by statkář, jehož 
dvůr byl cele převzat, nejen od státu ničeho neobdržel, nýbrž musil 
ještě dopláceti. Je bez dalšího komentáru jasným, že je to ne
smyslem. Bylo by beze všeho přípustno, zavésti pro účely daně 
z majetku dvě různá měřítka. Jedno, vyšší, pro půdu, vlastníku 
ponechanou a druhé, nižší, pro zabranou. Lze beze všeho na- 
hlédnouti, že zabraná půda, která může býti státem za pevnou cenu 
každým okamžikem převzata a podle zákona konečně převzata býti 
musí, nepředstavuje vyšší cenu, nežli právě státem určenou, obzvláště 
anať reforma pozemková jiné zhodnocení činí nemožným. Ze zákony 
o reformě pozemkové přinášejí s sebou v tomto smyslu znehodno
cení zabrané půdy, je otázka, kterou dlužno vyříditi mezi poz.. ú řa 
dem a ministerstvem finančním.

Pro poplatníky nesmí býti výsledek tohoto řešení jiný, nežli 
že odškodňovací cena pro půdu zabranou a její odhad pro daň 
pozemkovou budou stejnými.

:) Dle doslechu má býti ostatně této nepřístojnosti odponiožeuo.



II. Č itST .
Jak byly zákony pozemkové reformy při statku tova- 

čovském ve skutečnosti prováděny.
V předchozím byl rozebírán postup, jaký by měl býti pozem

kovým úřadem podle zákona zachováván v řízení od poznámky 
záboru až do skutečného nebo částečného převzetí; zde budiž vylíčen 
postup, jakého používal poz. úřad v určitém případě.

Nejprve předešleme krátký popis statku. Deskový statek „Tova- 
čov“ spolu s některými v deskách sice nezapsanými, ale místně 
souvisejícími pozemky objímá okrouhle 2.000 jiter lesa a 4.000 jiter 
rolí a luk. Zámek k tomu patřící pochází prý z 10. století, avšak 
s jakousi jistotou dá se dokázati pouze původ ze století jedenáctého. 
V době, kdy slavný moravský zákoník „Kniha Tovačovská“ byla 
sepsána, tvořil sídlo moravských zeměpánů. Archív obsahuje — 
nehledíc k jiným cenným dějinným památnostem — také jeden 
exemplář „Knihy Tovačovské". Y 80tých letech zařídil tam před
chůdce pod zvláštní firmou cukrovar, a to z části na přikoupených, 
z části na pozemcích statku, které však byly ihned přeneseny z inven
táře velkostatku na novou firmu. O neklamné právní a hospodář
ské samostatnosti této firmy a tudíž také továrny jí náležející bude 
ve III. části zevrubně pojednáno; prozatím prosím, aby se věřilo, 
že není tomu ve skutečnosti jinak.

Zámek je od kanceláří, sloužících hospodářské správě, přísně 
odloučen; rovněž od služebních bytů úřednictva ředitelství.

Na statku lpí povinnosti patronátní ve dvou obcích; mimoto  
služebnosti, resp. reální břemena za účelem vydržování četných 
mostů a silnic. Nehledíc k soukromé zahradě nalézá se tu přírodní 
park ve smyslu §u 20. příd. zák., pozůstávající ze dvou hrází, 
cestami opatřených a porostlých staletými buky; tato stromořadí 
poskytují obecenstvu tovačovskému jedinou příležitost ke stinným 
procházkám za letních veder.

V souvislosti se zemědělskou držebností existuje tu objekt právně' 
i hospodářsky samostatný, který neslouží hospodaření na zabraných 
nemovitostech (cukrovar) a který je tudíž podle §u 3a záb. z. ze 
záboru vyloučen; dále historická památka (starobylý zámek s archi
vem) a přírodní park ve smyslu §u 20. příd. zák.

Provádění reformy pozemkové začalo tím, že úřad. poz., aby 
ukojil hlad po půdě v tamější krajině, zadal asi 15% rolnické půdy
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drobným pachtem. Tento postup pohybuje se úplně v zákonných 
intencích (§ 63. příd. z.). Nedostatek zákonů, vytčený v I. části, že 
nejsou místní úřady zákonně povolány k součinnosti, měl však zde 
(jako všude) zjev pro národní hospodářství nevítaný, ana byla půda 
i takovým uchazečům přidělena, kteří až do té doby vykonávali 
nějaké řemeslo, avšak pluhu jakživi v rukou neměli. Tehdejší mimo
řádně^ vysoké ceny zemědělských výrobků zlákaly mnohé k této 
změně povolání, jejíž důsledek se ukázal v tom, že na plochách 
přidělených malopachtýřům výtěžek půdy asi o 25% poklesl, jak
koli část jich věcně a bezvadně hospodařila.

Dříve nežli bude líčena další činnost poz. úřadu, dlužno se zmí- 
niti o jiné okolnosti, která je s to, aby objasnila události v násle
dujícím sdělené.

U příležitosti prvé řádné volby do národního shromáždění, tedy 
již po vydání záb. zákona, bylo přislíbeno v různých volebních řečech 
dělnictvu odevzdání cukrovaru!

Nejbližší krok v záležitosti poz. „reformy11 následoval nikoli 
od pozemkového úřadu, nýbrž se strany kterési zemědělské banky, 
na které arciť různí rolničtí poslanci mají zájem. Tato banka učinila 
návrh na dobrovolný odprodej statku i cukrovaru, slibujíc daleko 
větší cenu, nežli jakou zákon při záboru státem stanov í; při tom 
prohlásila, že by povolení k této transakci jistě od úřadu poz. ob
držela. Zdali toto ujištění bylo správné, není mi povědomo, ježto 
jsem tuto nabídku, nepouštěje se do vyjednávání o ní, beze všeho 
zamítl.

Brzy nato započala činnost poz. úřadu tímto prazvláštním 
přip isem :

Pozemkový úřad.
Č. j. 5735 II.—1920. V e l m i  p i l n é .

P. T.

Centrální ředitelství p. Guttmannových velkostatků

v Tovačově u Kojetína,
země Morava.

Hledě uspíšiti provádění pozemkové reformy a ukojili ne
sčetné žádosti o příděl půdy, dovoluje si Vás podepsaný pozem
kový úřad vyzvati, byste sem během 3 dnů oznámil, zda byste 
byl ochoten dobrovolnou dohodou předati, resp. prodati některý 
ze svých pozemkových objektů (specielně Tovacov) a za jakou 
závaznou cenu s fundem neb bez něho.
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K tomu podotýkáme, že ceny musily by se pohybovati 
v rámci zákona ze dne 8. dubna 1920 sb. z. a nař. č. 329.

 ̂Očekáváme, že přijdete přání pozemkového úřadu ochotně 
vstříc a že mu uspoříte, by zákonnou cestou záborovou byl 
nucen dospěti ku stejnému vytčenému cíli.

V P r a z e ,  dne 21. července 1920.

Za předsedu pozemkového úřadu: 
Ing. Koudelka.

Z tohoto dopisu vychází především na jevo, že poz. úřad v čer
venci 1920 ještě nevěděl, že statek tovačovský je mou j e d i n o u  
zemědělskou držebností. Jinak by nebyl mohl p sá ti: „některý ze svých 
pozemkových objektů (specielně Tovačov)“.

Tento připiš byl bez mého vědomí ředitelstvím panství takto 
zodpověděn:

V T o v a č o v ě ,  dne 25. července 1920.

Titl .
Pozemkový úřad

v Praze.

Velkostatek Tovačov, zastoupen Alex. Polanským, inspek
torem, zodpovídá dotaz ze dne 21/z 1920 č. 5735/111920 násle
dovně :

„Ku své lítosti nejsem s to prozatím určitou odpověď podati, 
jelikož lhůta jest příliš krátká. Můj p. chef jest ve Františko
vých Lázních a musím s ním napřed zahájiti jednání. K tomu 
však prosím napřed o laskavé sdělení, jaká přání sleduje Pozem
kový úřad dotazem svým, který objekt má na mysli, zdali 
jej ( skutečně pro sebe odkoupiti míní a zdali by velkostatek 
odstoupením nebo prodejem takového objektu byl nadále zá
vazků z pozemkového zákona zproštěn či nikoliv.

Při tom poukazuji, že velkostatek má také velké plochy 
v °keích vzdálených, jako v Hrdibořicích, Čehovicích, Čelčicícli 
a částečně v Klenovicích, a prosím o laskavé sdělení, kterak by 
se P. U. stavěl ku ev. odprodání těchto ploch.

Dovoluji s' doložiti, že tato sdělení by byla toliko direktivou, 
již bych panu šéfovi přednesl, a doufám, že týž by návrhy 
mé schválil."

V dokonalé úctě

Rek.
Polanský.
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Nato následoval tento připiš poz. ú řad u :

Pozemkový úřad v Praze.
Č. j. 19886/11—1920.

P ř e d m ě t :  Dobrovolný odprodej velkostatku Tovačov.

Správě panství tovačovského
v Tovačově.

Na Váš dopis ze dne 25. července 1920 v příčině dobro
volného odprodeje velkostatku tovačovského dovoluje si pode- 
psaný úřad sděliti toto:

Pozemkový úřad hodlaje pozemkovou reformu urychliti a 
tím hlad po půdě ukojiti, vyzval čelné velkostatkáře, by dobro
volnou nabídkou svých objektů mu přišli vstříc.

Aby provedení těchto transakcí mělo význam, jest nutno 
nabídky učiniti nejpozději do 7. srpna t. r., poněvadž by v poz
dější době nebylo možným, přidělení resp. rozdělení pozemků 
malým zemědělcům do obdělací letošní saisony provésti.

Nabídne-li pan vlastník panství tovačovského celé panství 
nebo jen jeho části, které za dobré uzná, ponecháváme mu 
zatím na dobré vůli a budeme se podle toho říditi při akci 
záborového zákona, který bychom provedli, kdybychom neochotu 
jeho v té příčině seznali.

Při tom se podotýká, že dobrovolná nabídka nemá žádného 
vlivu na to, aby byl snad další velkostatek z vlivu záborového 
zákona vyloučen.

Proti předání vzdálených dvorů, které však leží blízko obcí, 
kde by byli drobní uchazeči, není zde žádných námitek.

Konečně dovolujeme si podotknonti, že c e n y  nabídnuté 
a sem současně podané musí se pohybovati v rámci zákona ze 
dne 8. dubna 1920 č. 329 sb. zák. a nař., t. j., že musí býti 
p ř e d v á l e č n é ,  s příslušnými srážkami, v pgfu 42. tohoto 
zákona stanovenými.

Pozemkový úřad naproti tomu bude hleděti Vám v příčině 
podmínek platebních přijíti vstříc.

Současně s podáním cen . musí býti sem předložen seznam 
zaměstnanců a jich pensijních nároků při dvorech, které jako 
celky nabízeny budou.

V P r a z e ,  dne 30. července 1920.

Za předsedu pozemkového úřadu: 
Ing. Koudelka.
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Nejcharakterističtějším na tomto úředním projevu je hrozba: 
„přihlížeti k dobré vůli vlastníkově svého času při provedení zákona 
zábor. “ ! Pováží-li se, že zákony reformy pozemkové neobsahují 
žádných trestních tendencí a konec konců provedeny býti musí, ať 
je to vlastníku vhod čili nic, pak se může dospěti jen k závěru, že úřad 
pozemkový tu projevuje náhled docela zvláštního rázu. Úřad používá 
zákonem mu poskytnuté volnosti (na př. s počátku držbu jen po 
částech převzíti) k tomu, aby dosáhl výkonu, k jakému vlastník 
není žádným způsobem zákonně zavázán. Při té příležitosti chce 
úřad dosíci úspěchu a zároveň si uspořiti vlastní průpravnou práci.

K omluvě poz. úřadu dlužno arciť říci, že se, jak se zdá, v pří
pade Tovačova nacházel pod neustálým nátlakem správního výboru. 
Podle jistého náhledu, spočívajícího na neúřadních projevech po
litiků a úředníků, tedy ne přísně dokazatelného, panoval v kruzích 
jistých politiků úmysl svůj vliv využitkovati za tím účelem, aby 
jednak cukrovar byl převeden do jiného vlastnictví, jednak aby 
byli zaopatřeni příslušníci strany a protekční děti zbytkovými 
statky z prvotřídní hanácké půdy. Zmíi íme se ostatně ještě o mnohé 
presne dokazatelné příhodě, která může tento náhled jen podepříti.

, í„a každý způsob významné, že správní výbor, jenž má 
„dozírati na činnost poz. úřadu, nedovedl zabrániti podobnému 
počínaní, všem právním pojmům se příčícímu. To je následek toho, 
když se politikům zadávají úřední oprávnění bez úřední zodpo
vědnosti ! Tehdy v dobách mladého státu, překypujícího silou ži
votní, zdál se vznik podobného právního ustanovení pochopitelným; 
dnes zdá se však býti na čase, aby toto právní zařízení, ojedinělé 
na celém světě, bylo opět odstraněno, a aby politika byla omezena 

výrobu zákonů, jejich provádění ale aby se ponechalo zodpo
vědným úřadům; politický dohled je zajisté právem interpelačním 
dostatečně zajištěn.

Náhled, že správní výbor se posud méně uplatnil jako „do
zorce , zato ale spíše jako podněcovatel k nezákonnému postupu,

, . y s.e leh°e dokázati. jakmile by tu byl zájem na veřejném 
objasněni. Nebylo by také ani jinak vysvětlitelno, jak by pod zod
povědnosti předsedy úřadu, známého jako zkušeného a nezištného 
správního úředníka, mohla povstati právnická monstra, jak se sku-
tecne udalo. Předseda stál patrně pod nátlakem shora.

•• j  tehdejší době převládaly politické náruživosti a pocit právní 
nejistoty tak velice nad veřejným smyslem pro právo, že se ne
zd á lo b y tí na miste, řečený připiš veřejně pohaniti.

Na citovaný dopis následovala s mé strany nabídka jednoho 
Šía ? e » (» V?ra a několika jiných pozemků v úhrnné výměře asi 
360' ha  (616 korců). K dohodě nedošlo; bylo by také bývalo ne
možným, v krátkém období do podzimního osevu provésti příděl, 
o který se urad poz. doposavad pranic nestaral.

Kdo by se nyní domníval, že úřad poz. začal po té řádně při- 
pravovati převzetí držby, nacházel by se ve velikém omylu. V ná
sledující zime 1920/21 konáno bylo více porad, jejichž výsledkem 
byla konečná nabídka vlastníkova na předání 30°/() orné půdy.
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Zatím vypracoval úřad poz. svůj „program přejímací*. Tovačov 
stál v řadě statků, určených ku převzetí v prvním pracovním ob
dobí. Směrnice pro tento program nevnikly na veřejnost. Nezasvě
cenému se bude zdáti vůbec nesrozumitelným, proč se úřad poz. 
pouštěl do ústních jednání a jaký zájem mohl míti na nabídce 
dobrovolného předání, kdyžtě mohl po zákonu přejmouti libovolně 
všechno kromě předmětů, vyloučených podle §u 3a) záb. z. ze zá
boru a kromě výměry, vlastníku podle §u 11. téhož z. ponecha- 
te lné? Zájem úřadu záležel právě v tom, že dobrovolným předá
ním se dalo množství vlastních prací ušetřiti. Mimo to chtěl úřad 
či jiní vlivuplní činitelé právě u Tovačova, s nímž se prováděla 
novinářská propaganda a veřejné mínění bylo politiky rozjitřováno, 
vykázati se rychlým úspěchem, jaký nebyl následkem spletitých 
poměrů vlastní důkladnou prací k dosažení. Kromě toho se podo
balo — přesně nedá se to dokázati — jako by šlo některým poli
tikům ze správního výboru spíše o to, aby cukrovar, ze záboru 
vyloučený, řekněme prozřetelně: byl převeden do jiného vlastnického 
stavu, nežli o parcelaci statku. Následovní líčení odůvodňuje zdání, 
že podobně jako dopis ze dne 30. července 1920 i pozdější opatření 
měla především za účel, vykonávati psychologický tlak na vlast
níka, aby poradami v rámci reformy konanými se vyplnila soukromá 
přání politicko-stranická.

Když byl tedy úřad poz. nechal uplynouti zimu 1920/21 bez 
ukončení vlastních prací průpravných, bylo hnáno zjara na Tovačov 
útokem — jinak lze sotva počínání to označiti — tím způsobem, 
že byla na celém statku i se zámkem, přírodním parkem a továr
nou vymožena knihovní poznámka záboru (§ 16. záb. z.), načež 
došel po několika dnech tento dopis:

Státní pozemkový úřad v Praze.
Čís. 8920/103-11. 1921. V P r a z e  dne 5. května 1921.

Vě c :  Převzetí velkostatku Tovačova.

P. T. pan

JUDr. Arnošt Arnošt, advokát 
(v zastoupení Dr. Viléma Gutmanna, majitele velkostatku Tovačova).

v Praze II.,
Vladislavova 2.

Při projednávání pracovního programu pro prvé pracovní 
období státního pozemkového úřadu učinil jste u tohoto úřadu 
nabídku, postoupiti pro přejímání půdy v prvém pracovním 
období ze svého zabraného majetku jmenovanému úřadu tyto 
objekty:

30% zemědělské půdy velkostatku Tovačova.
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Státní pozemkový úřad není ochoten přistoupiti na tento 
návrh, nýbrž jednal by o dohodu jen za těchto podmínek:

1- V roce 1921 budou skutečně převzaty státním po
zemkovým úřadem pro účely pozemkové reformy:

celý velkostatek Tovačov 
se vším příslušenstvím.

2. Přejímací cena za objekty ad 1. uvedené musí býti 
v mezích zákona ze dne 8. dubna 1920 č. 329 sb. z. a n. a na
řízení vlády ze dne 21. ledna 1921 č. 53 sb. z. a n. a dohoda 
o přejímací ceně musí býti mezi Vámi a státním pozemkovým 
úřadem uzavřena nejdéle do 21 dnů ode dne doručení tohoto 
přípisu. t

3. Do 8 dnů ode dne doručení tohoto přípisu předložíte 
všechny pomůcky potřebné k popisu a knihovnímu provedení 
převzetí objektů ad 1 uvedených, pokud pomůcky ty jste již 
nepředložil se soupisem svého zabraného majetku nebo při 
jiné příležitosti. — Zejména musí býti ve jmenované lhůtě 
u státního pozemkového úřadu tyto pomůcky po ruce:

a) přesáný seznam všech nemovitostí, jež se přejímají, podle 
parcelních čísel s udáním, ve které katastrální obci leží a v které 
knihovní vložce jsou zapsány,

b) neověřený opis pozemnostních archů o nemovitostech, 
jež se přejímají,

c) jednoduchý (neověřený) opis listů B a C ohledně vložek 
knihovních (deskových), v nichž jsou zapsány nemovitosti k pře
vzetí určené,

d) originály pro ověřené opisy všech pachtovních a nájem
ních smluv, jichž předmětem zcela nebo z části jsou nemovi
tosti ku převzetí určené, spolu se všemi dodatky ku smlouvám 
tem, popisy budov a pozemků, inventáře a jiného zařízení,

ej přehledný seznam všech drobných pachtýřů a nájemců, 
již mají v pachtu nebo nájmu přebírané nemovitosti, s udáním 
přesných adres těchto nájemců (pachtýřů), parcelních čísel, 
resp. dílů parcel najatých, pachtovného, doby pachtovní a ti
tulu pachtovního (smlouva pachtovní, dlouhodobý pachtýř dle 
zákona č. 31.8 z roku 1919, § 63. přídělového zákona),

f)  seznam patronátů, přejímají-li se celé velkostatky,
g) služebnosti a jiná věcná břemena, jež nejsou z knih 

veřejných patrna a titul, z kterého vznikla,
h) soupis^všech nároků vůči vlastníku přejímaných nemo

vitostí ohledně téhož velkostatku z důvodu zaopatření býva
lých neb činných zaměstnanců s udáním jmen osob, majících 

. nárok, a výše nároku,
i) soupis všech trvalých zaměstnanců na přejímaných ne

movitostech s udáním služebního postavení, služební doby a 
způsobu pensijního zaopatření,



33

k) sdělení vlastníka přejímaných nemovitostí, jakou pře
jímací cenu pro každý samostatný objekt zvláště^ (dvory a jiné 
samostatné hospodářské celky) považuje za př měřenou^ se 
zřetelem na bod 2. tohoto přípisu. Požaduje-li se vyšší přejí
mací cena z důvodu §u 43. náhradového zákona odst. 1., budtež 
všechny pomůcky k přezkoumání požadavků náhrady nákladů 
dle právě citovaného zákonnéno ustanovení poskytnuty,

l) soupis všech nemovitostí, jež se přejímají a jež byly 
nabyty po 1. lednu 1900 s připojením originálů neb ověřených 
nabývacích smluv. Zároveň budtež sděleny všechny^ investice 
na tyto nemovitosti, jejich náklady a pomůcky k zjištění doby 
provedení, nákladů a dosavadních užitků těchto investic (§ 43. 
odst. 2. náhrad, zák.),

m) přesné vylíčení a osvědčení všech okolností, jež cenu 
přejímaného majetku ve smyslu §u 4. nařízení vlády ze dne 
21. ledna 1921 čís. 53 sb. z. a n. podstatně převyšují,

n) seznam všech věcí movitých (inventáře, zásob a pod.), 
jež mají býti převzaty spolu s nemovitostmi a udání požado
vané ceny.

Aby státní pozemkový úřad mohl rozhodnouti, které ne
movitosti z Vašeho zabraného majetku letošního roku skutečně 
převezme, vyzýváte se, abyste nejdéle v udané 8denní lhůtě 
ode dne doručení tohoto přípisu předložil státnímu pozemko
vému úřadu prohlášení, že souhlasíte s převzetím nemovitosti 
výše sub 1 uvedených za předpokladů bodu 2 tohoto přípisu 
a že se zavazujete splniti všechny předpoklady v přípise tom 
uvedené. L h ů t a  k předložení pomůcek ad 3 může Vám býti 
k zvláštní žádosti prodloužena, nejvýše však o 8 dnů, nikoliv 
však lhůta k předložení prohlášení o souhlasu a závazku podle 
tohoto odstavce.

Jakmile dojde Vaše prohlášení a předloženy budou po
můcky, požadované tímto přípisem, zahájí s Vámi státní po
zemkový úřad ústní jednání o bližších podmínkách dohody 
a zejména o výši a způsobu zaplacení přejímací ceny a můžete 
pak i bez zvláštního vyzvání k státnímu pozemkovému úřadu 
osobně se dostaviti.

Konečné rozhodnutí o tom, které nemovitosti budou stát
ním pozemkovým úřadem převzaty v tomto roce, bude Vám 
doručeno ve smyslu § 2. náhrad, zákona prostřednictvím pří
slušného soudu.

Podotýká se výslovně, že nebude moci státní pozemkový 
úřad připustiti, aby z jakýchkoli důvodů jednání o dohodu 
byla prodlužována a že v zájmu věci byl by nucen přistoupiti 
k přejímání zabraného majetku podle svého programu bez 
ohledu na pro,,evená přání a způsobem, jak je stanoven zákony 
o pozemkové reformě.

Předseda státního pozemkového úřadu: 
Dr. Viškovský mp.

3
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Tento připiš nelze jinak označiti nežli naivním. Poz. úřad hrozí 
provedením zákona, aby dosáhl prohlášení, že se hned předem 
zříkám j-šech opravných prostředků zákonného řízení a že jsem 
srozuměn s převzetím celé držby, tedy s podmínkami nepříznivěj
šími těch, jaké jsou stanoveny zákonný v případě nejpřísnějším.

S mé strany byla dána tato odpověď:

Státnímu
Pozemkovému úřadu

v Praze!

K přípisu, adresovanému na pana Dra Arnošta Arnošta, 
ze dne 5. května t. r. č. j. 8920/103-11 odpovídám toto:

1. Připiš obsahuje vnitřní rozpory. Z důvodu toho prosím 
tento státní Pozemkový úřad o vysvětlení o právní povaze 
onoho přípisu.

Dle úvodních slov zdá se připiš býti vyzváním k přímému 
vyjednávání, neboť Pozemkový úřad uvádí podmínky, jež ta
kovému vyjednávání mají býti základem. S druhé sírany jsou 
však podmínky ty materielně toho rázu, že jest na snadě do
mněnka, že tento Pozemkový úřad sám jistě musí připustiti, 
že bych za těchto okolností neměl pražádného důvodu vstou- 
piti do takového jednání, kde přece — jak níže dovodím — 
přejímací řízení dle zákonných předpisů prováděné může pro 
mne dopadnouti vždy jen příznivěji, než jak bych sáin sobě 
prejudikoval prohlášením, které dle přípisu onoho mám dáti 
dříve ještě, než vůbec vyjednávání započalo.

V rozporu s úvodními slovy přípisu vyvolávají jeho pozdější 
slovní obraty pochybnost o tom, má-li býti považován skutečně 
jen za vyzvání k neoficielnímu vyjednávání, či je-li již ve své 
podstatě rozhodnutím tohoto úřadu.

Ve spojitosti s úvodními slovy zdá se trestní sankce, vy
slovená v závěru, nevyjadřovati nic jiného, než hrozbu, že bude 
přikročeno k řízení zákonem předepsanému, nedojde-li dříve 
k dohodě neoficielní.

Není mi však z doslovného znění zcela jasno, je-li moje 
interpretace přípisu správná.

Prosím tento státní Pozemkový úřad proto co nejzdvořileji 
o vysvětlení, má-li případ býti pojímán jako rozhodnutí a jsou-li 
preklusivní lhůty v něm stanovené absolutním nařízením tohoto 
úřadu, či zda patří jen k podmínkám pro vstup do dobrovolného 
vyjednávání stanoveným, takže se mi ponechává na vůli, chci-li 
v jednání vstoupiti či ne.
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Jest mi přirozeně možno v jednání takové^ vstoupiti jen 
tehdy, bude-li mi formálně právní význam přípisu předem 
vysvětlen a potvrzen a bude-li již předem jisto, že řízení 
v  pozemkovém zákoně předepsané zahájeno by b \lo  teprve 
tehdy, jestliže by zůstalo bezvýsledným dohodovací jednání, 
jež v zákoně nikde není předepsáno, ale ovšem může jak 
v zájmu mém tak i v zájmu Pozemkového úřadu usnadniti 
následující řízení zákonné.

2. Jakkoli bych vlastně neměl k obsahu přípisu vyjadřo- 
vati se dříve než mi jeho právní povaha bude vysvětlena, chci 
přece jen loyalně a v předpokladu, že připiš skutečně není 
rozhodnutím se závaznými lhůtami preklusivními, nýbrž jedině 
výzvou k neoficielnímu vyjednávání, poznamenati k jeho ob
sahu toto: .

a) Nabídka moje v soukromné cestě dohodovací již učiněná, 
že bych dal k disposici 30°/o zemědělské půdy, nemá přirozeně 
jiného významu, než každá jiná nabídka, jaká v takovémto 
soukromém „dohodovacím jednání" by byla učiněna, že bych 
totiž v následujícím pak řádném řízení přejímacím upustil od 
svého práva k písemným námitkám zákonem z 8. dubna 1920 
mi zaručeného, resp. od stížnosti na správní soud, jestliže by 
dříve byla docílena dohoda a úřad Pozemkový se jí v oficielním 
řízení přidržel.

Provedení oficielního řízení bude v mém případě i po 
dohodě eventuelně docílené proto nezbytno, že jsem oprávněn 
závazná prohlášení činiti jedině ve svém jméně, nikoli však 
za substituční podstatu, kterou zastupuje v zemských deskách 
i pozemkové knize vyznačený kurátor.

b) Za podmínek, tak jak v případu tohoto Pozemkovéjio 
úřadu jsou vyznačeny, nemohu nikterak vstoupiti do předběž
ného jednání dohodovacího.

Neznát zákon paušální přejímání velkostatku, jak v příloze 
jest vysloveno.

Rovněž ne zabrání i movitostí, o němž připiš mluví.
Dovoluji si zdvořile poznamenati a znova na to poukázati, 

že jednání o dohodě může býti výhodné nejen pro mne, ale 
i pro Pozemkový úřad.

Podle zákona má Pozemkový úřad v legálním řízení oznaciti 
objekty, které za podmínek v zákoně uvedených hodlá převzíti. 
Jest tudíž pak podstatným ulehčením pro modus procedendi 
Pozemkového úřadu, jestliže dříve na základě své znalosti 
hospodářských poměrů učiním návrhy, jež mohou býti zákla
dem předem pro jednání o dohodu, později pak řízení ofi
cielnímu.

Se zřetelem na podmínky tímto úřadem pro jednání o do
hodu předem vytčené, dal bych přednost postupu pro mne 
pohodlnějšímu, abych před zahájením legálního řízení do jednání 
nevstupoval, přenechal iniciativu tomuto úřadu a omezil se na

3*
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zákonná práva písemních námitek, resp. stížnosti na správní 
soud.

c) V zásadě jsem milerád ochoten vejiti na jednání o do
hodu, nebude-li trvati tento státní Pozemkový úřad na svém 
požadavku, abych již předem učinil prohlášení, jež by mělo 
stejný význam, jako když by si plavec před skokem do vody 
dal svázati ruce i nohy.

Leží v povaze věci, že taková jednání jen tehdy mohou 
vésti k dobrému konci, nebude-li jejich výsledek nepříznivější, 
než jaký mohu očekávati při legálním řízení. Až k této hranici 
jsem svolný projeviti největší ochotu co do modu procedendi.

Prohlašuji výslovně, že projev této mé ochoty neznamená 
vzdání se legálního řízení a legálních opravných prostředků 
pro ten případ, že by k dohodě nedošlo.

Rovněž tak si vyhražuji právní prostředek stížnosti pro 
ten případ, prohlásí-Ii tento státní Pozemkový úřad připiš svůj 
za rozhodnutí definitivní povahy, třebas jen ohledně toho kte
rého z bodů v něm uvedených.

V Prazje, dne 23. května 1921.

„ Mezitím rozhodl se poz. úřad dne 6. května převzíti paušálně 
veškerou držbu i továrnu. Vyrozumění o zamýšleném převzetí 
v tomto objemu bylo mi 27. května doručeno. Proti tomuto úřed
nímu aktu byla právě tak jako krátce před tím proti paušální po
známce záboru, vymožené bez předchozího šetření stávajících poměrů, 
podána stížnost k nejvýš Šímu správnímu soudu. Odůvodnění stíž
nosti může tuto odpadnouti, protože důvody pro porušení práva 
se strany^ poz. úřadu, spáchané opomenutím vyhotovení plánu 
a nařízením hospodářských omezení i na vlastnictví podle § 3a) 
zab. z. volném, byly v I. části zevrubně probrány.

Obě stížnosti byly společně projednávány. Rozhodnutí nejvýš, 
správního soudu bylo, bohužel, jak už v I. části uvedeno, právně 
omylným. Nejv. správní soud rozhodl, že reklamace proti bezpráv
nému záboru je ještě ve vyjádření na vyrozumění o zamýš.eném 
převzetí přípustnou a stížnost tudíž teprve v pozdějším stadiu 
možnou. Po našem názoru jsou spíše příznaky § 3a) záb. z. tak 
vymezeny, že tu zůstává jistá volnost pro subjektivní mínění (odů- 
vodneiu následuje v III. části), kdežto v zákoně jasně stojí psáno, 
ze zjištěný toho, co záboru nepodléhá, státi se musí b e z p o d m í- 
n e c n e  p ř e d  poznámkou záboru a tudíž tím  s p í š e  p ř e d  vyroz
uměním o zamýšleném převzetí.
-  ®e zý e tedy zatím o tom, zdali továrna je zabratelná
ci zdali historická památka a přírodní park mají zůstati vlastníkovi; 
jde pouze o to, že poz. úřad těchto otázek v ů b e c  n e v y š e t ř i l  
a f  Pai}sal,ní Poznámkou o zamýšleném převzetí si zjednal sice 
pohodlné, ale zákonně nepřípustné hospodářské omezení na objek
tech, jejichž zabavitelnost nebyla vůbec předtím vyšetřena. V opo
menuti tohoto včasného šetření spatřujeme teoreticky hrubší po-
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ruchu zákona nežli v nějakém matérielně chybném výsledku šetření. 
Lapsus může se přirozeně i nejv. správnímu soudu přihoditi, zvláště 
v materii, která je mu novou. (Je nemožno rozhodnouti o nějaké 
otázce reformy pozemkové na základě pouhého nahlédnutí do ně
kterých paragrafů; správné rozhodnutí lze učiniti jenom po důklad
ném studiu celého souboru zákonů reformních.)

Samozřejmě bylo mimo to cestou soudní podáno poz. úřadu 
zavčas předepsané vyjádření, kterým byla uplatněna volba pozemků 
dle § 11 záb. z. vlastníku ponechaných. Postup úřadu, po našem 
soudě nezákonný, nutil vlastníka navzájem nezákonně postupovati 
a v tomto projádření, které má podle zákona obsahovati pouze 
volbu pozemků, poukázati nadto i na jsoucnost přírodního parku 
a historické památky, ba dokonce přednésti i důvody v záležitosti 
továrny. Rozhodnutí nejv. správního soudu, vynesené v následují
cím podzimu, schválilo bohužel tento oboustranně nezákonný postup.

Mezitím co se odehrávaly tyto sběhlosti ve formálním řízení, 
udály se dvě mimoúřední příhody, které nejsou nezajímavý:

Po podání druhé stížnosti k nejv. správnímu soudu bylo po
dotknuto mému právnímu zástupci (Div Arnoštovi) u úřadu pozem
kového: „K čemu jste podával stížnost? Přiveďte sem Dr. Gutmanna 
(nemělť jsem až do dneška přímého styku s úřadem) a my se vy
rovnáme na 50%.“ Tento výrok, ačli byl vážně míněn, připouští 
závěrek, že nyní nejen přípisů, nýbrž i formálních správních úkonů 
bylo povýtečně použito za tím cílem, aby byl vykonáván nátlak; 
úřad nemyslil to ani tak zle, on nechce převzíti 100%, k čemuž 
není ani oprávněn; vymohl toliko poznámku o zamýšleném převzetí, 
aby vlastníka učinil povolným a sobě uspořil vlastní práci! A při 
tom žádal vlastník opětovně předtím o komisní prohlídku místní!

Druhou mimoúřední událostí, spadající rovněž do časného jara 
1921, byla protestní resoluce sociálně - demokratického dělnictva 
v Přerově proti parcelaci Tovačova. Podnět k tomuto protestu za
vdala okolnost, že v roce 1920, kdy byly ještě různé obilniny státem 
ohospodařeny, statek tovačovský dodal 110%, okolní sedláci ale 
průměrně jen 75% předepsaných kontingentů: protestující se patrně 
obávali, aby po parcelaci Tovačova nenastal groteskní případ, že 
by okres přerovský, ležící převážným dílem na Hané, nemohl se 
obživiti z vlastních zásob z jedné úrody do druhé.

Nejlepším důkazem toho, že úřad poz. nemohl z jara 1921 ještě 
míti žádného plánu ve smyslu § 18. příd. z. a že tudíž nebyl opráv
něn předsevzíti zmíněné správní úkony, je okolnost, že první ko
misní šetření, ačkoli dávno vyžádané, bylo konáno teprve v lednu 
1922; druhé šetření se zvláštním úkolem, zjistiti právní i hospo
dářskou samostatnost cukrovaru (na jehož objektech dávno knihovní 
poznámka záboru i zamýšleného převzetí byla nařízena a prověř 
dena!), odbývalo se dne 24. a 25. dubna 1922.

Prvá komise, vykonavši prohlídku všech nemovitostí, svolala 
dvě informační shromáždění; jedno pro zřízence a dělníky a druhé
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pro domkáře. Zajímavým byl při tom dvojaký druh řečí předsedy 
komise, přizpůsobený zvláštní povaze dotyčných účastníků. Ve 
schůzi zřízenců a dělníků padla při rozprávce o osiidu dílen na 
statku (kovárny, kolárny, mlýna na otruby) tato slova se strany 
předsedy: „Vytvoříme z nich dílny všeobecné pod záštitou poz. 
úřadu, vůbec budeme dělníky zaopatřovati hlavně v družstvech. — 
Tím budeme připravovati socialisaci státu, aby byl umožněn p ře
vod vlastnictví jednotlivců do vlastnictví společného."

Rozumí se, že je nepřipustilo, aby úředník demokratického státu 
ve své úřední činnosti ztotožňoval účely pozemkové reformy se 
záměry politické strany (k tomu ještě strany, tvořící v národním 
shromáždění nepatrnou menšinu).

Následující událost vrhá křiklavé světlo na zámysly poz. úřadu 
naproti Tovačovu: V březnu 1922 byla vůči deputaci zřízenců statku, 
přednášející poz. úřadu svá přání, v průběhu rozmluvy se strany 
vysokého funkcionáře pronesena tato poznámka: „Pan doktor Gut- 
mann ztratil bohužel nešikovností svého advokáta cukrovar, zůstává 
však ̂ prostředek, aby továrna i velká část statku byla zachována, 
jestliže by svolil k tomu, aby cukrovar byl proměněn v akciový 
podnik a aby značný počet akcií (při zachování vlastní majority) 
byl přepuštěn jiným. Této akciové společnosti mohla by pak velká 
část zabavené půdy býti propachtována!“

Tento projev, z něhož vycházejí na jevo beze všeho především 
zálusky na továrnu, potřebuje pro nezasvěceného do bližších po
měrů dalšího komentáře. Podobná transakce měla by především 
oklamání malousedlíků na Tovačovsku v zápětí. Mezi nimi panuje 
vzhledem k  hustému, rychle se rozmnožujícímu obyvatelstvu opráv
něný hlad po půdě. Na všechen případ byl tento hlad, ať už vznikl 
ze skutečné potřeby nebo z hrabivosti, vzat za záminku a použit 
jako přípřež k ospravedlnění rychlého úplného převzetí statku. 
Malousedlíci vyšli by však při zmíněné transakci téměř na prázdno, 
ježto by půda jim na příděly slíbená musila býti propachtována 
akciové společnosti. Nutno arciť věděti, že z akcií, určených k  od
prodeji, by tamější sedláci převzali jen pranepatrnou část, protože 
v těchto kruzích panuje velmi nepatrný zájem na tom, jak by se 
dalo každým okamžikem dokázati úpisem na zkoušku.

Citovaný výrok úředníka není přirozeně úřední výzvou; udál 
se však nicméně při oficielní příležitosti.

Po nějakém čase 11a to dověděl jsem se také, v čem podle 
mínění poz. úřadu nešikovnost mého advokáta měla záležeti, nad 
čímž jsem si, byv o onom projevu zpraven, důkladně nalámal hlavy. 
Nuže: Ve formálním vyjádření vypočetl jsem důvody, proč cukro
var nepodléhá dle § 3a) záb. z. vůbec záboru. Nemohl jsem tak 
učiniti při žádné jiné příležitosti, ježto jsem nebyl ani před tím ani 
později na to tázán. (Setření o této otázce bylo zahájeno teprve 
komisí dne 24. a 25. dubna 1922!) Výslovně jsem poukázal ve svém ■ 
vyjádření na to, že rozbor této otázky nenáleží po zákonu do rámce 
tohoto formálního vyjádření, že mi však z nedostatku jiné příle-
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žitosti žádná jiná cesta nezbývá. Poz. úřad, resp. jeho místopřed
seda, který onen výrok vůči deputaci úředníků učinil, byl však 
toho názoru, že jsem měl pro všechny případy parcely, náležející 
firmě: „Tovacovský cukrovar“, vypočítati a uvésti v mezích mnou 
zvolené výměry.*) Vůči tomuto názoru je jakékoli odůvodňování 
zbytečným.

Poz. úřad má, jak se zdá, proto velmi málo praxe v přejímání 
držby cestou zákonného řízení, ježto se mu ve většině případů dle 
doslechu podařilo, vlastníky podobným postupem zastrašiti a docíliti 
narovnání,^ která mu mnoho práce uspořila a vlastníkům pro jistou 
radu let různé výhody zajistila. Proto panuje dokonce mezi vzdě
lanými právníky úžasná neznalost zákonně předepsaného řízení, 
ježto bylo dosud málo příležitosti, toto řízení v praxi poznati.

Při druhém komisním šetření v dubnu udála se — patrně z pře
hnané horlivosti předsedy komise — podobná nekorektnost jako 
při prvém. Ve schůzi starostů okolních obcí vyjádřil se předseda 
komise takto: „Ježto advokát dr. Gutmanna zapomněl tento les vy- 
reklamovati, musí býti poz. úřadem převzat; obce nechť utvoří 
společenstva, jimž by les po rozumu zákona mohl býti předán.“

I po této výzvě neokazoval se v krajině žádný zájem pro pře
vzetí lesa a pro zřízení společenstva za tím cílem. Zákon ustano
vuje,  ̂že převzetí nemovitostí má býti zpravidla přizpůsobeno 
místní potřebě, což právě má býti v povšechném plánu pracovním 
zjištěno a na zřetel vzato; zákon stanoví, že potřeba má býti ucha
zeči u poz. úřadu ohlášena, on nezná však modus procedendi, že by 
měl poz. úřad svojí uodnikavostí potřebu vyvolávati. Nemovitosti, 
po nichž není toho času poptávky, mají zatím zůstati zabaveny a 
ponechány v dosavadním způsobu hospodaření, sloužíce za zálohu 
pro budoucí potřebu (§ 18. příd. z.).

Na tento postup odpověděl jsem tímto podáním:

Vlivný příslušník Domoviny v Tovačově vyprávěl, že funk
cionář pozemkového úřadu prý se vyslovil, že právní zástupce 
velkostatku opomenul reklamaci lesních parcel, takže tyto nyní 
musí z toho důvodu býti rozděleny.

Proto žádá tímto majitel velkostatku o ponechání či pří
děl lesníci- parcel v příl. 8. uvedených, a to mimo kontingent mini
mální výměry 150 — 500 ha polní půdy, a odůvodňuje svoji žádost 
takto:

Vydržování zámku v Tovačově vyžaduje dle přílohy 9. prů
měrně ročně 40.798 K  50 h, náklad na udržování úředních bytů 
a kanceláří k záinku patřících se stájemi a jinými ubikacemi 
obnosy ročně průměrně 20.648 K  25 h dle příl. 10., domovní

*) V doplňku k  prvním u projádrení, povoleném poz. úřadem , byla tato 
volba alternativně vykonána, po předeslání slov: „Jestliže i  jasného práva bude 
učiněno bezpráví . , .“
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daň třídní ze zámku a úřednických bytů s daní pozemkovou 
s přirážkami z parcel zámeckých, resp. zahradních obnáší dle 
roku 1920 — příl. 11 — ročně 7.371 K  93 h.

Ježto zámek není jen v soukromém užívání majitele, ale 
jest historickou památkou, jejíž vydržování jest zájmem veřej
ným, jest jen spravedlivé, aby majiteli ponechán byl výnosový 
objekt, z jehož výnosu by náklady na udržování zámku s pří
slušenstvím aspoň z části mohly býti uhražovány. K tomu 
budiž podotknuto, že právě nyní přišly na jevo různé stavební 
vady, jejichž odstranění bude vyžadovati obnosu 1.000.000 Kč. 
Ježto vzhledem k stáří budovy vždy nejméně po 30 letech bude 
třeba větších stavebních investic v této výši, vzrůstají tím roční 
normální náklady vydí-žovací asi na 60.000 K. K tomu při
stupuji ještě značné náklady na udržování zámeckého parku, 
jež jest nezbytno, má-li estetický ráz celého komplexu zámec
kého^ býti udržen.

Že se ̂ strany mého mandanta lesní parcely nebyly rekla
movány již dříve, nestalo se snad nedopatřením, nýbrž v dů
sledku různosti interpretace zákona se strany mého mandanta 
a tohoto státního pozemkového úřadu. Bylť můj mandant toho 
mínění, že se má vyjádřiti pouze o svých právech přesně dle 
doslovu §u 11. záb. zák., kdežto nyní vychází na jevo, že tento 
pozemkový úřad patrně očekával či očekává vyjádření, které 
by nepřihlížejíc k přesným zákonným formalitám — bralo 
zřetel k zvláštním poměrům případu a k stanovisku přirozené 
spravedlnosti (i když doslov zákona to přímo nepředvídá) a 
reklamaci dle toho upravil. Toto nedorozumění bohužel vyjas
nilo se teprve při místním ohledání dne 24. a 25. dubna t. r. 
vyjádřením jednoho z pp. funkcionářů pozemkového úřadu.

Používáme proto milerádi liberálního a zajisté jen plně 
spravedlivého stanoviska tohoto státního pozemkového úřadu 
a žádáme znova o ponechání lesních parcel k účelům svrchu 
uvedeným

O datech, uvedených v přílohách, nabízí se případný důkaz 
knihami velkostatku tovačovského.

Stejně jako^ u lesů bylo prý funkcionářem tohoto státního 
pozemkového úřadu vytknuto, že právní zástupce velkostatku 
opomenul „včas“ žádati za případné přidělení cukrovaru v Tova- 
čově v rámci §u 11. záb. zák.

Nehodlám zde polemisovati o tom, do kdy dle zákona vlast
ník velkostatku jest oprávněn o ponechání objektu ve smyslu 
§u 11. záb. zák. se ucházeti, anjž vysvětlovati důvody, proč pů
vodně majitel velkostatku po zralé úvaze, opírané o zákon, jehož 
výklad pro nepředpojatého právníka byl jasný, volil ohledně 
cukrovaru pouze a jedině cestu dle §u 3. záb. zák., poukazuji však 
k svému podání ze dne 26. ledna t. r. a prohlašuji jménem 
majitele velkostatku tovačovského:

Jestliže by krom očekávání mělo k tomu dojiti, že by jasné 
právo se proměnilo ve zřejmou křivdu, tím, že by nebylo uznáno,
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že budovy a pozemky s příslušenstvím, patřící k cukrovaru 
tovačovskému, jsou dle §u 3. záb. zák. vyloučeny ze záboru, 
pak žádám, aby cukrovar tovačovský s přísl. byl mému man- 
dantu ponechán v rámci minimální plochy 500 ha, případně 
150 ha, při čemž hned prohlašuji, že volbu tuto provádí man- 
dant můj jen pro ten případ, když by nejen sê  strany tohoto 
státního pozemkového úřadu zcela mimo očekávání jasné právo 
bylo zvráceno v opak, ale kdyby i nejvyšší správní soudní 
dvůr v Praze takovéto rozhodnutí nezrušil.

Pro ten případ žádám zdvořile, aby vzhledem k tomu, že 
plocha cukrovaru s přísl. podle výkazu uvedeného v mém po
dání na zemský soud v Brně ze dne 21. června 1921 obnáší 
9 ha 37 a 95 m \ o tuto výměru zmenšena byla plocha 500 ha, resp. 
150 ha, požadovaná dle příloh 5. a 6.

Vrchol*) zneuznání zákonných předpisů (či opovrhování jimi?)
obsahuje však následující „výpověď41, doručená mi dne 2. května 1922:

Okresní soud v Kojetíně. K 93/22
Došlo 22. dubna 1922. I.

Státní pozemkový úřad V P r a z e ,  dne 17. března 1922.
v Praze.

Věc:  Velkostatek Tovačov-Dr. Gutmann.
Výpověď.

Okresnímu soudu
v Kojetíně.

V y p o v í d a j í c í  s t r a n a :  Státní pozemkový úřad v Praze.
O s o b a  h o s p o d a ř í c í :  Dr. Vilém Gutmann, velkostatkář ve

Vídni, do rukou kurátora.

Výpověď.
Dle §§ 12. a násl. zákona z 8. dubna 1920 

čís. 329 sb. z. a n.
D e v ě t k r á t .

I. Pan dr. Vilém Gutmann jako vlastník hospodaří na pan
ství Tovačov, z psaném ve vložce č. 442 moravských desk 
zemských, a na pozemcích, nacházejících se v následujících ka
tastrálních obcích a zapsaných v tamních pozemkových knihách:

* Tento vrchol byl však výpovědí sdělenou v dodatku ještě překonán.



1. V soudním okrese Kojetín:
a) Tovačov, vložky č. 141, 282, 670 a 1137,
b) Lobodice, vlož. č. 326,
c) Radokavy, vlož. č. 100,
d) Verovany, vlož. č. 398,
e) Klopotovice, vlož. č. 74,
f)  Ivan, vlož. č. 183 a 246,
g) Oplocany, vlož. č. 272, 277 a 305a.

2. V soudním okrese Přerov:
a) v kat. obci Brodek, vložka čís. 682 dotyčné knihy 

pozemkové.
Nemovitosti tyto zamýšlí Státní pozemkový úřad v Praze 

převzíti na základě zákona záborového a náhradového a kni
hovní poznámka zamýšleného převzetí byla také již ve všech 
shora uvedených knihovních vložkách vykonána.

II. Státní pozemkový úřad v Praze
vypovídá

ve smyslu §u 13. zákona ze dne 16. dubna 1919 č. 215 sb. z. 
a n. a §§ 12. a násl. zákona z 8. dubna 1920 č. 329 sb. z. a n. 
panu dru Vilému Gutmannovi hospodaření na nemovitostech, 
zapsaných ve vložce č. 442 moravských desk zemských a ve 
vložkách pozemkových knih pro katastrální obec:

a) Tovačov, č. 141, 282, 670 a 1137,
b) Lobodice, č. 326,
c) Rakodavy, č. 100,
cl) Verovany, č. 398,
e) Klopotovice, č. 74,
f)  Ivan, č. 183 a 246,
g) Oplocany, č. 272, 277 a 305 a
li) Brodek č. 682 s v y l o u č e n í m  n e m o v i t o s t í ,  k t e r é  

v y l o u č e n y  b u d o u  ze z á b o r u  k ž á d o s t i  d r a  V i l é m a  
G u t m a n n a  n a  z á k l a d ě  u s t a n o v e n í  §§ 3 a) a 11. zá
k o n a  z 16. d u b n a  1919 č. 215 sb. z. a n. a § 2 0 .  z á k o n a  
ze d n e  30. l e d n a  1920 č. 81 sb. z. a n. a *)

navrhuje, 
aby výpověď tato doručena byla:

1. Dru Vilému Gutmannovi, velkostatkáři ve Vídni, do 
rukou opatrovníka soudem zřízeného na základě §u 4. zák. 
z 8. dubna 1920 č. 329 sb. z. a n., p a n a  A l e x a n d r a  P o 
l a n s k é h o ,  ř e d i t e l e  v e l k o s t a t k u  v T o v a č o v ě ,  s p ř í 
ka z e m,  aby vypovězené nemovitosti se vším příslušenstvím 
ve shora uvedené 6měsíční lhůtě pod exekucí vyklidil a ode
vzdal Státnímu pozemkovému úřadu v Praze neb osobě jím 
označené (přídělci) a s p o u č e n í m ,  že jemu proti výpovědi

*) Proložený tisk pochází od autora.
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přísluší právo stížnosti k soudu, jenž nadřízen jest soudu vý
pověď doručivšímu, z důvodů, že nebylo šetřeno předpisů zá
kona z 8. dubna 1920 č. 329 sb. z. a n. a že stížnost tuto podati 
má do 14 dnů ode dne doručení této výpovědi u soudu vý
pověď doručivšího.

2. Státní pozemkový úřad v Praze s vyznačením dne do
ručení výpovědi osobě vypovězené.

3. Berní úřad v Přerově.
4. Berní správa v Přerově.
5. Berní úřad v Olomouci.
6. Berní úřad v Prostějově.
7. Berní úřad v Kojetíně.
Výpověď budiž dle §u 24. zákona z 8. dubna 1920 č .'329 

sb. z. a n. vyhlášena na soudní desce.
Příslušnost tohoto soudu založena jest na §u 18. zákona 

z 8. dubna 1920 č. 329 sb. z. a n.
Státní pozemkový úřad Místopředseda

v Praze. Malý.

Na místě odůvodňování sděluji tuto námitky, podané proti této 
výpovědi u příslušného soudu:

Stížnost tuto podávám dle §u 20. zák. ze dne 8. dubna 
1920. — Dle §u tohoto jest tato yýpověď přípustná, pakliže 
nebylo dbáno ustanovení t o h o t o  zákona, tudíž c e l é h o  zá
kona ze dne 8. dubna 1920 č. 329. — Avšak ustanovení tohoto 
zákona byla ve více směrech porušena.

I.
§ 2. tohoto zákona, dle něhož Pozemkový úřad vlastníka 

statku zabraného uvědomiti má, k t e r é  jeho reálnosti převzíti 
hodlá, vztahuje se na § 5. zák. záborového.

Jest úplně jasno, že Pozemkový úřad především zachovávati 
musí nutný předpis zákona záborového, nežli vykoná uvě
domění resp. výpověď, v náhradovém zákonu stanovené. — 
Pozemkový úřad porušuje tudíž předpisy zákona náhradového, 
když nedodržuje předpisy zákona záborového, na jehožto § 5. 
výslovně poukazuje § 2. zákona náhradového. — Tento § 5. 
náhradového zákona vztahuje se ku 1. §u téhož zákona. — 
Tento § 1. tvoří však nerozlučnou jednotu s následujícími 
§y 2. a 3., které blíže určují nebo obmezují v §u 1. stanovené 
pojmy velkostatku a obecné sankce zákona záborového.

Obsah komplexu §u tohoto jest jus cogens a nemůže Po
zemkovým úřadem změněn býti. — Jelikož Pozemkový úřad 
poznámku obmýšleného převzetí, která mi výnosem zemského 
soudu v Brně ze dne 17. května 1921 č. 2222/21 sdělena byla, 
jakož i tuto výpověď podává, nedbaje toho, že mezi vypoví-
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danými objekty se i takový nalézá, který dle § 3a) náhr. 
zákona z e z á b o r u  a tudíž i z v ý p o v ě d i  jest vyloučen, 
překročuje Pozemkový úřad oprávnění svá a porušuje předpisy 
zákona náhradového.

Dle usnesení zemského soudu v Brně ze dne 17. května
1921 č. 2222/21 učinil jsem na dotyčný soud a k dotyčnému 
výměru podání, ve kterém nároky své dle §u 11. zák. zábo- 
rového, a dle §u 3a téhož zákona a dle §u 20. příd. zákona 
u p l a t ň u j i .  — Toto mé podání bylo dle §u 3. al. 3. zák. náhr. 
na Pozemkový úřad odstoupeno, a prosím, aby mi úředně bylo 
requirováno.

Na toto mé podání konány byly dle nařízení Pozemkového 
úřadu ve dnech 29. a 31. ledna 1922, a dále dne 25. a 26. dubna
1922 v Tovačově na statku mém ú ř e d n í  k o m i s e  od Po
z e m k o v é h o  ú ř a d u  v y s l a n é ,  jež měly účel, aby předpo
klady §§ú 11.—3a — a 20. cit. zák. zjistily, a veškerý ma
teriál po rozhodnutí Pozemkového úřadu sebraly a připravily.

Na důkaz toho předkládám zde v opise protokoly ze dne 
25. dubna, 25. dubna a 26. dubna 1922, ve kterých se poža
davky mé dle jmenovaných §§ů 3a, 11 a 20 podrobně vyšetřují 
a zjišťují, a ve kterých si zástupcové mojí vyhrazují právo, 
aby do 14 dnů po doručeném opisu těchto protokolů podali 
doplňky, vysvětlivky, a předložily doklady.

Opis protokolů těchto doručen byl podle ujednání v nich 
obsaženého p. Dru. Arnoštovi v Praze a to výměrem ze dne 
3. května 1922 č. 17481/22 — 4/3 Pozemkového úřadu v Praze 
s příkazem, aby do 14 dnů předložil na Pozemkový úřad 
veškeré doklady, listiny, dokumenty a ověřené opisy, jak 
v tomto nařízení jsou precisovány.
D ů k a z :  opis tohoto nařízení, a prosím, aby celá tato akta 

byla v originále úředně requirována.
Z těchto protokolů jest tedy naprosto jasno, že celé toto 

řízení o mé žádosti dle §u 3a — 11 a 20 cit. zák. nalézá se 
dosud ve stadiu vyšetřovacím, a že žádné úřední rozhodnutí 
Pozemkového úřadu vydáno nebylo.

To tvrdím a to buď z úředních spisů úředně zjištěno.
Z cit. aktů jde a vyjde i na jevo, že Pozemkový úřad 

rovněž i ustanovení §u 2. náhr. zák., kdež stojí — „které jeho 
pozemnosti podle svého pracovního plánu převzíti se rozhodl" 
— v tom směru porušil, že v čase, když poznámku obmýšle
ného převzetí zařídil, takového plánu pracovního vůbec ne
mohlo býti, jelikož úřední komisionelní jednání a šetření o zji
štění poměrů dle §u 3a, dle mého žádání dle §u 11. záb. zák. 
a o poměrech dle §u 20. příd. zák. teprve v době daleko 
pozdější konány byly.

Leč na každý pád — jak již udáno — nebylo o mé zmí
něné žádosti do dnešního dne rozhodnuto, ačkoliv Pozemkový
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úřad k rozhodnutí takovému dle §u 5. náhr. zák. jest po 
v i ne n .

To buď úředně zjištěno.
Odůvodnění, proč některý z objektů omylně zabraných 

dle §u 3a záb. zák. vůbec záboru nepodléhá, vychází na jevo 
z dotyčné žádosti mé na zemský soud v Brně, jejíž requisici 
tu prosím.

Jsou tudíž zábor vůbec bez předchozího vyšetření, i také 
následovní poznámka obmýšleného převzetí, a důsledně i ny
nější výpověď ve svých účincích i d e n t i c k á  s předčasností 
dotyčných právních aktů, avšak zejména totožná s p ř e d č a s 
n o s t í  v ý p o v ě d i  t é t o  vůbec .

Dle smyslu a obsahu zák. záborového měl Pozemkový 
úřad otázku: „zda právní poměry dle §u 3a záb. zák. nebo 
§u 20. příd. zák. u jednotlivých objektů slávají", zkoumati 
v době daleko dříve předcházející. N a p o t o m  teprv muselo dle 
§u 5. náhr. zák. vydáno býti „rozhodnutí" o žádání mém dle 
§u 11. záb. zák. N a p o t o m  teprv mělo zavedení poznámky 
o zamýšleném převzetí dle §u 7. náhr. zák. zařízeno býti. 
V š e c h n a  t a t o  u s t a n o v e n í  z á k o n a  byla^ o p o m e n u t a .

K důkazu toho, že tato výpověď jest předčasná, že poru
šuje ustanovení zák. náhradního a že proto jest bezúčinnou, 
netřeba dojista jiného dokladu, nežli jak stižený výnos Pozem
kového úřadu a výpovědí sám stylisován jest, dle něhož bez 
veškerého obmezení „ h o s p o d a ř e n í  na  v š e c h  mý c h  
r e á l n o s t e c h ,  tedy ve vl. 442 zem. desek, dále v Tovačově 
vé vl. 141, 282, 670, 1137, v Lobodicích 826, v Rakodanech 
100, ve Věrovanech 398, v Klopotovicích 74, v Eivani 183, 246, 
v Oplocanech 272, 277, 305, v Brodku 682 vypovězeny byly, 
arci s dodatkem" s vyloučením oněch nemovitostí, které podle 
žádosti Dra W. Gutmanna, dle ustanovení §u 3a, 11. zák. ze 
dne 16. dubna 1919 č. 215 a dalších, jakož i dle §u 20. zák. 
ze dne 30. ledna 1920 5.81 ze z á b o r u  v y l o u č e n y  budou .

Dodatek dokazuje právě, že Pozemkový úřad oněmi komi
semi, které se v měsících lednu a dubnu tohoto roku odbývaly, 
p l n é h o  p ř e s v ě d č e n í  nabyl o tom, že tu  j s o u  p o m ě r y  
p r á v n í  v onom d o d a t k u  z a l o ž e n é ,  aniž si mohl jejich 
o b j e m  a o b s a h  u v ě d o m i t i ,  čímž samo sebou jest i do
kázáno, že tímto porušují se předpisy §u 2., 5., 7., náhr. zá
kona.

II.
I kdyby dosud vytčené materielní a formální porušování 

předpisů náhr. zákona, nebyly se staly, tedy muselo by do
tyčné stylisování stiženého výnosu a výměru pro svou ne
určitost, nejasnost a neúplnost samo o sobě dostačititi, aby 
byl právně bezúčinným.

Ačkoliv náhr. zákon uděluje Pozemkovému úřadu v jeho 
jednání velikou volnost, tedy obsahuje přece normy o povin-
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ném zachovávání, zejména v §u 2., 3., 5., 7., 10. atd. o styku 
s majitelem statku a s osobami ostatními, jež nemohou pomi
nuty býti.

Stylisace dotyčného výnosu a výměru dokazuje sam a sebou, 
že smysl ustanovení těchto byl porušen. Paušální výpověď 
s v y l o u č e n í m  i m m o b i l i í ,  které v době v ý p o v ě d i  a 
v t é t o  v ý p o v ě d i  z j i š t ě n y  ne j sou ,  jest dojista právní 
novum ve správní praksi a staví náhr. zákon na hlavu.

Veškerá ustanovení náhradového zákona směřují k tomu, 
a soustřeďují se v tom, že v okamžiku výpovědi nesmí býti 
více té nejmenší pochybnosti o u r č i t o s t i  vypovídaných objektů. 
V podstatě má toto vlastně zjištěno býti již tehdy, n e ž l i  se 
žádá poznámka obmyšleného převzetí. V zákoně předepsané 
rozdělení postupu o usnesení a uvědomění o zamýšleném pře
vzetí na straně jedné, a o výpovědi na straně druhé nemůže 
míti jiného smyslu, nežli že v mezidobí provedena byti musí 
ona ustanovení, která v §u 3., 5. a 7. normována jsou.

Leč i k tomu nehledě, jest to přece věcí i prostého posu
zování rozumového, o němž nelze pochybovati ani laikovi, tím 
méně právníku, tudíž v zákoně ani výslovně vyřknuto býti 
nemusí, že výpověď tak dalece p r e c i s n í ,  j a s n á ,  ^urči tá,  
b ý t i  m u s í  a že v ní vypovídané objekty tak též určitě pre-  
c i s o v á n y  b ý t i  m u s í “. Postulát tento jest eo ipso obsažen 
v pojmu „výpovědi". Proto také výpověd pozemkovým úřa
dem stiženým výměrem podaná a usnesená vzdor jejímu od
volání se k zákonu nemůže nikdy býti identickou s výpovědí 
dle zák. náhradového, jelikož o této výpovědi, i kdyby nestá
valo mnohých jiných, k tomu poukazujících ustanovení zakona, 
musí nezbytně platiti, že při použití siova „výpověď1 jest před 
námi pojem od práva římského nezměnitelně trvající, tedy po
jem výpovědi n ě č e h o  u r č i t é h o  a p ř e s n é h o  a nikoliv 
nějaké juristické novum.

Pakliže v počátku stiženého výnosu dovolává se §u 12. 
náhr. zák., tedy jest zároveň přihlížeti na zmíněné později pre- 
cisované stylisování a stanovení téhož usnesení a obsahuje toto 
samo v sobě porušení zákona, jelikož na ohlášenou výpověď 
následuje něco všeobecně nejasného a neurčitého.

Přihlížeje proto ke stavu věci mohlo by dojiti i k doměnce 
té, že tím již Pozemkový úřad sám míní vyjádřili svůj souhlas 
ku vylučujícímu žádání mému dle §u 3a, 11. záb. zák. a §u 20. 
zák. přídělového, čímž by výpověď nabyla určitosti, avšak 
domněnku takovou ze stylisace stiženého výměru s jistotou 
vyčisti nelze. K tomu přistupuje i, že není citováno ani datum, 
ani číslo žádosti mé, a že rovněž ani nenastalo rozhodnutí dle 
§u 5., či upravení dle §u 7. náhr. zákona.

Z toho důvodu vidím se nucena, nehleděti ku  ̂možnosti 
výkladu onoho, tuto mou stížnost v otevřené lhůtě na soud 
podati.
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Jako praktický důsledek nejasnosti a neurčitosti stízeneho 
výnosu, který výpovědí se nazývá, následují pro mne i daisi 
naprosté nejasnosti v tom, jakým zaměstnancům mym bych 
já měl výpověď dáti, což přece závisí od objektů, ktere mi 
pozůstanou, jakož i neudržitelný práyní stav, že bych o svem 
vlastním majetku soukromém, který přece dle §u 3a zab. zaK. 
od záboru vůbec jest vyloučen, nebyl s to svobodné dispono- 
novati, n ý b r ž  b y  v l a s t n ě  s v o b o d n ě  d i s p o n o v a l  Fo-  
z e m k o v ý  ú ř a d ,  jakkoliv tento sám v úvodu stiženého vý
nosu doznává, že jsou zde objekty, které dle §u 3a záb.  ̂ zak. 
naprosto zabrány býti nesmí. Stylisováním tímto doznává sam 
Pozemkový úřad, že jest si t o h o  ú p l n ě  v ě d o m ,  že pausalm 
převzetí pro nedostatek předpokladů dle §u 5. náhr. zák. v po
měru mém nastati n e s m í ,  a že tedy postup dosavadní zákon 
porušuje. § 8., jenž praví „pakli nemají převzaty býti v š e c h  n y 
nemovitosti, jež tvoří teleso knihovní a § 19. tomu dojisui 
neodporují, jelikož §y tyto sice pozemkovému úřadu .jistá opráv
nění udělují, jež ale podle smyslu teprve tehdy používaný bytí 
smí, p a k l i  p ř e s n ě  d b á n o  bylo ustanovení ostatních zakona.

Zmocnění formální v zákoně snad uvedené nemůže nikdy 
té platnosti býti, že by směly porušeny býti normy mentorni. 
To podotýkám jen pro ten případ, abych vystoupil proti m o c 
nému výkladu, že by ku př. § 8. oprávňoval Pozemkový urad, 
aby ponechal majiteli, cožkoliv by dle své vůle za dobré uznal, 
nebo neuznal, anebo, aby prostě přešel přesná ustanoveni § 6a 
zák. záborového.

Na základě toho kladu slušnou prosbu:
Račiž tuto stížnost přijati a akta nadřízenému soudu před

ložití, který račiž ji plně vyhověti a výpověď vynesenou Stat
ním Pozemkovým úřadem v Praze de dato 17. března 19-'-' 
č 5842/22—14/3 jakož i výpovědní usneseni okresního^ soudu 
v Kojetíně ze dne 23. dubna 1922 č. j. 93/22, pro předcasnost 
výpovědi a pro porušení zák. ze dne 8. dubna 1920 cis. oz9 
zrušiti a tudíž výpověď zamítnouti. *)

V O l o m o u c i ,  dne 13. května 1922.

Na základě této stížnosti byla výpověď poz. úřadu rozhodnutím 
krajského soudu olomouckého ze dne 27. května zamítnuta. ^

Líčili jsme doposud postup formálního řízení — do vnitřního 
řízení poz. úřadu nelze bohužel nahlédnouti — a ruzne neoficielm 
projevy úředníků, objasňující „hybné síly , j^ h z  by se dalo i více 
uvésti. Chceme nyní, nepřihlížejíce k neoficielmm událostem ani

*) Nová předloha novely k zákonu omezuje podstatně rozsah soudní stížnosti 
dle Su 20. náhr. z. Dosavad v praxí soudní zachovávaný postup připouštěl pri 
rozhodnutí o podobné stížností pouze zjištění z j e v n ý c h  nedostatku vypovědí. 
Tím nastává potřeba výkladu také při §u 20. náhr. z. Tento vyklad je vyhrazen 
pro zvláštní publikaci.
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k hybným silám nebo k domněnkám, arciť snadno se vnucujícím, 
pouze všechny v řízení se udavší úchylky od zákonně předepsaného 
postupu v krátkosti shrnouti a jednotlivě vypočísti.

Vycházíme při tom z předpokladu, že bylo dobrým právem 
poz. úřadu, pojmouti Tovačov do řady statků, jež mají býti v prvním 
období cele převzaty, jakkoli se ovšem zdá býti nespravedlivým, 
aby se zabíraly celé držebnosti, kdežto jiným statkářům se pone
chávají jejich pozemky — nehledíc k plochám, skoro všude zadaným 
do drobného pachtu — neztenčeny k volnému hospodaření po ceiou 
řadu let.

Úřad poz. zavinil tyto úchylky od cesty zákonem předepsané:
1. Vymohl knihovní poznámku záboru na celé držbě, nevyšetřiv 

dříve, jsou-li tu objekty dle §u 3a záb. zák. ze záboru vyloučené.
2. Dal poznamenati knihovně zamýšlené převzetí paušálně na 

veškeré a jediné držbě vlastníkově, aniž dříve sdělal povšechný 
plán pracovní dle §u 18. příd. z.; o právních poměrech, které měl 
předem ex offo vyšetřiti a při plánu vzíti na zřetel, byl zpraven 
teprve vyjádřením vlatníkovým po vyrozumění o zamýšleném převzetí.

3. Nezmínil se o plánu po rozumu §u 2. náhr. z. ani ve vyroz
umění o zamýšleném převzetí, aniž vlastníku jinakým způsobem 
oznámil sdělání jeho. (Zdali je tu úchylka od zákonného předpisu 
obsažena, nelze vzhledem k nejasnému znění §u 2. náhr. z. s jistotou 
tvrdit. Viz důvody v I. části.)

4. Nesplnil až podnes, tedy po roce, povinnosti uložené mu 
v §u 5. náhr. z., totiž rozhodnouti o vyjádření vlastníkově po oznámení 
o zamýšleném převzetí.

5. Dal přes to doručiti výpověď hospodaření, která je vzhledem 
k nesplnění povinnosti, uvedené v předešlém bodě, předčasnou.

6. Tato výpověď neobsahuje (protože toho poz. úřad sám ještě 
neví) udání o tom, co se vypovídá a není tudíž pro neurčitost 
objektu žádnou platnou výpovědí v právnickém smyslu.*)

Toto vylíčení bylo by neúplným, kdybych se nezmínil o jistých 
nelibých zjevech, řízení provázejících. Od té chvíle, co řízení proti 
Tovačovu je v proudu, ba již od času, kdy byl uveřejněn pracovní 
program poz. uřadu, nabízejí různí lidé nepřímou cestou své služby, 
tvrdíce, že mohou buď svými dobrými styky s poz. úřadem, ponejvíce 
však svými styky se členy správního výboru nebo s jinými politiky 
něco „vyřídit" a že měli už úspěchy v jiných případech. Tyto 
nabídky docházejí ponejvíce po dlouhých oklikách ze třetí neb 
čtvrté ruky, takže mi následkem nedostatku zájmu pro podobné 
cesty se nepodařilo ani jediného z těchto pomocníků zjistiti. Na př.: 
spřátelený ředitel panství v Rakousku ležícího píše, že podobný 
pomocník, jehož jména on sám nezná, nabídl se jakémusi známému 
sedlákovi, aby takto byla zprostředkována cesta k majiteli Tovačova. 
Obava, aby ředitel, dobře to myslící, nebyl zapleten do této ne-

*) Řada nezákonností rozšiřuje se postupem sděleným v dodatku k této části.
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příjemné věci, je závadou pro pátrání po oné zlopověstné osobě 
pomocníkově. A podobně vypadají skoro veškerá tato zprostředkování. 
V jednom případě jsem se pokusil tu osobu zjistiti, abych mohl 
poz. úřadu poskytnouti příležitost k dalšímu pátrání, ježto jeho vážnost 
podobnými případy trpí, i když je úplně nevinným. Avšak bylo by 
bývalo možným oné osobě přijíti na stopu, jen kdybych na návrh 
zdánlivě byl přistoupil, což se mi zdálo příliš nebezpečným. Poz. 
úřad a správní výbor budtež tímto na každý případ na tyto pletichy 
upozorněny.

Jiným nepříjemným zjevem je uveřejňování klamných zpráv 
v novinách, zejména agrárních. Když různé noviny v podzimu 1921 
po rozhodnutí nejv. správního soudu, že stížnost stran cukrovaru 
je předčasnou, psaly, že cukrovar je pro mne ztracen,, není se čemu 
divit, ježto tento názor může spočívati v nedostatečném vzdělání 
novinářského zpravodaje, který nedovede rozlišovati mezi „zamít
nutím pro předčasné podání“ (beze zkoušky materielní otázky) 
a „zamítnutím meritorním“ (po zkoušce věci samé).

Nejhrubší případ v tomto směru tvoří však poznámka v „Li
dových novinách" ze dne 27. května 1922, v níž se oznamuje parcelace 
Tovačova a zevrubné rozdělení různých dvorů a polí, jako by byly 
hotovou událostí. A to v době, kdy poz. úřad ještě ani nerozhodl, 
co má býti majiteli propuštěno! Podobné falešné zprávy vyskytly 
se postupem času vícekráte, avšak sdělení rozdělovacího plánu 
nasazuje tomuto druhu zpravodajství korunu. Myslím, že poz. úřad 
by měl míti větší zájem na zjištění toho, kdo tyto informace novinám 
dodal, nežli sám vlastník. Jakkoli tomu tak býti nemusí, mohla by 
přece podobná zpráva vzbuditi podezření, že nějaký úředník poz. 
úřadu porušuje své úřední povinnosti, nepovolaným osobám sděloval 
stav vniterního řízení úředního, které je teprve v období veřejného 
řízení zralé k uveřejňování. I když jsou úředníci nějakého úřadu 
na podobných sběhlostech úplně nevinnými, bylo by po mém mínění 
v zájmu vážnosti dotyčného úřadu, aby se zavedlo šetření o původu 
podobné zprávy neb aby se aspoň zaslala úřední oprava.

Nevyčkávaje dalšího průběhu řízení, rozhodl jsem se seznámiti 
nejvyšší instanci státní, totiž veřejnost, s dosavadními výsledky jeho. 
Většině občanů je asi reforma pozemková známa spíše jako heslo. 
Toto líčení má zprostředkovati bližší seznámení s jejím obsahem. 
A byť i snad nemělo toho úspěchu, aby byly nedostatky zakona 
a řízení novou zákonodárnou činností odstraněny zlepšeny, toz 
bude snad tomuto dokumentu dopřáno v pozdějších časech ukazati 
zbudovatelům nových států, jak se to díti nemá.

Dodatek.
Krátce před odevzdáním tohoto díla do tisku udála se v praxi 

poz. úřadu tato neuvěřitelnost:
Dne 15. července t. r. byla mi znova doručena výpověď, objí

mající držbu veškerých nemovitostí. Snesení stalo se, jak mi známo, 
v posledních dnech června, asi mezi 26. a 28. 30. června odbývala

i
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se na podnět poz. úřadu v jeho místnostech porada u přítomnosti 
různých činitelův úředních a mého právního zástupce, pana Dr. 
Arnošta. V této poradě byl mi poz. úřadem předložen návrh stran 
toho, co mi má byli ze záboru propuštěno, byl o tom vyhotoven 
protokol a mně uloženo, abych se k tomu do 14. července b. r. 
písemně projádřil. Návrh poz. úřadu zněl v podstatě takto: Po
nechá se mi 300 ha půdy, mimo to zámek jako starožitná památka 
a část přírodního parku ve smyslu §u 20. příd. zákona. Ohledně 
lesů (pro které místní potřeby nestává) zastavuje se zatím přejímací 
řízení.

O otázce cukrovaru nebyla při schůzi učiněna zmínka ani jedi
ným slovem! Cestou neúřední byl mi opět dán pokyn, abych jej 
proměnil v akciovou společnost, pro který případ mi rovněž mimo- 
úředně a nezávazně (od osobností nezodpovědných) byly přislíbeny 
výhody co do převzetí.

Pod tímto nátlakem a v úvaze, že není dle dosavadních zkuše
ností nijak jistým, zdali se z jasného práva nestane na konec jasné 
bezpráví, zahájil jsem vyjednávání o proměně cukrovaru v akciový 
podnik, které vězí teprve v počátcích. Mé vyjádření ku protokolu 
ze dne 30. června b. r. mělo se vztahovati na to, že mi poz. úřad 
chtěl přenechati volnou půdu jinde, nežli já jsem si přál. Prohlásil 
jsem svůj souhlas s některými návrhy poz. úřadu, tak na př. s od
stupem pruhu ovocné zahrady, jakkoli její výluka ze zá
boru byla úřádem poz. uznána. Ježto však tento pruh se žádá ke 
zřízení okresní silnice, tedy k účelu beze vší pochyby všeužiteč- 
nému, jsem beze všeho s tímto návrhem srozuměn. Jinak však byl 
jsem nucen ohlásiti, že co do volné půdy mohu učiniti své projá- 
dření teprve tehdy,, až bude rozhodnuto nad osudem cukrovaru.

V prvých dnech srpnových došlo vyzvání k nové poradě v tétéž 
záležitosti na 16. srpen b. r. (Ježto můj právní zástupce v této 
době bude dlíti na dovolené, bude požádáno o její přeložení.)

Neuvěřitelnost tohoto postupu leží na bíle dni. Poz. úřad usnese 
se na výpovědi celé držby a vyjednává po tomto snesení se mnou 
o tom, co mi má býti dle §u 11 záb. z. a §u 20. příd. z. pone
cháno! K tomu lze říci jen toto: buď je usnesená výpověď anebo 
zahájené vyjednávání pouhým žertem. Výpověď má přece za účel 
určiti to, co má býti definitivně převzato. Úřad poz. neví to však 
sám, ježto stojí se mnou o tom teprve ve vyjednávání. Zřejmější 
zneuznání či opovrhování zákony je věru sotva myslitelno.

Na materielním podkladě, na němž spočívala výpověď zamít
nutá krajským soudem olomouckým, nezměnilo se pranic, leda 
že byla odstraněna chyba co do vzhledu, takže neurčitost výpo
vědi není více bezprostředně nápadnou. Prvá výpověď, vyjímající 
n e u r č i t é  objekty, uráží na prvý pohled zrak právníka. Výpověď 
bezvýjimečná, jako je druhá, mezitím co se vyjednává o tom, které 
objekty mají býti z ní vyloučeny, je jezovitstvím.

*) Další řízení bude sděleno v příští publikaci, ac-li bude státi za uveřejnění.



III. Č H ST .
Právní a hospodářská samostatnost.

Dokázali jsme v první části, že poz. úřad byl by povinen, 
především vyšetřiti, které nemovitosti jsou podle §u 1. a 2. záb. z. 
zabrány a které jsou podle §u 3. téhož z. ze záboru vyloučeny. 
Toto šetření potkává se potud s obtížemi, an § 3.a) je bohužel 
tak stylisován, že potřebuje výkladu. I chceme se o něj tuto po- 
kusiti.

Úřad poz. projevoval posud o tomto §u pojetí, které jej činí 
úplně illusorním. Viděli jsme, že v případě Tovačova šetření vůbec 
bylo opominuto. Z jiných příkladů jest nám známo, že poz. úřad 
rozpoznal na hospodářskou nesamostatnost u domu, náležejícího 
majiteli velkostatku, ačkoli se nacházel v městě, protože v něm 
byla umístěna hospoda, odbírající pivo z pivovaru velkostatku! 
— V jiném případě byla hospodářská závislost shledána v tom, že 
pachtýř hospody a s ní spojených lázní, zřízených na velkostatku, 
dodával odpadky kuchyňské do svinského chléva statkářova! Tyto 
případy byly vyřízeny narovnáním, takže se nedostaly k nejv. 
správnímu soudu. Je však beze všeho patrno, že podobné pojetí 
činí § 3a) úplně zbytečným, protože společným vlastnictvím bude 
vždy sjednána nějaká souvislost, a byť i záležela pouze v tom, že 
zpachtovaný objekt vynáší pachtovné.

Pohnutky poz. úřadu nevycházely v řečených případech ze 
snahy dospěti k rozumnému výkladu zmíněného §u; snaha nesla se 
tu asi, jak tomu bylo u Tovačova, za tím směrem, využitkovati 
pružného znění a různosti interpretace tohoto §u, aby bylo docíleno 
psychologickým tlakem vyrovnání s vlastníkem.

My však jsme oproti pojetí poz. úřadu toho názoru, žê  § 3a) 
musí míti nějaký smysl a praktické případy za předmět, ježto by 
byl jinak skutečně zbytečným, i chceme se pokusiti, jeho význam 
vypátrati.

§ 3a) zní:
Ze záboru jsou vyloučeny:
a) objekty právně i hospodářsky samostatné, jež neslouží hos

podaření na zabraných nemovitostech.
Prvým požadavkem povšechného rázu pro aplikaci tohoto §u 

jest, aby velkostatek i objekt ze záboru vyloučený náležely témuž 
vlastníku, resp. týmž spoluvlastníkům. Tento požadavek zakládá se
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v tom, že pojem velkostatku je určen jednotným vlastnictvím. Je-li 
tu tedy předmět třeba hospodářsky nesamostatný a hospodaření 
na velkostatku sloužící, který však náleží jiné osobě ^nežh velko
statek, nepřichází zábor jeho vůbec v úvahu, jsa vyloučen už §em 2. 
záb. z. § 3a) má vůči předeslaným §ům 1. a 2. výhradně zúžující 
význam. Jsou-li tu požadavky §u 3a), nepodléhá dotyčný objekt ani 
tehdy záboru, spadá-li pod pojem velkostatku dle §u 2. záb. z. Jinak 
pojat byl by § 3. úplně nesmyslným a zbytečným. Oporu pro naše 
pojetí, ostatně samo o sobě již dosti jasné, tvoří odstavec b) téhož 
§u, vylučující ze záboru velkostatky, které patří zemím, okresům 
a obcím a pro které je vyhraezna zvláštní zákonná úprava.

§ 3a) obsahuje podle znění 3 pojmové znaky: formální (právní 
samostatnost), materielní (hospodářská samostatnost) a abych tak 
řekl funkční (nesloužiti hospodaření na zabraných nemovitostech).

Při bližším ohledání poznáme však, že jsou vlastně jen dvě 
náležitosti nutný, které jenom ve znění zákona jako tři vypadají. 
Tyto dvě náležitosti jsou: jednak právní samostatnost, jednak ta
ková hospodářská samostatnost, že objekt neslouží hospodaření na 
velkostatku; věta vztažná nemá označovati objekt jako takový, 
nýbrž objekt v jeho zvláštní vlastnosti: hospodářské neodvislosti 
od velkostatku. Proto mluví tato úvaha: kdežto právní neodvislost 
je pojmem, který se dá formálními znaky*) určití, nestává pro 
pojem „právní samostatnosti" — absolutně vzato — žádného užiteč
ného kriteria. Naproti tomu dá se získati kriterium, jestliže se 
hospodářská funkce objektu uvede v poměr k hospodaření na 
velkostatku a posuzuje-li se dle své samostatnosti v tomto vztahu. 
Kumulativní stanovení oněch tří zmíněných znaků, při čemž „hos
podářskou samostatnost" samu o sobě bylo by považovati za 
zvláštní znak, objevuje se podle následující úvahy nesmyslným: 
Případ, aby právně samostatný objekt nebyl také aspoň for
málně — hospodářsky samostatným, je vůbec nemyslitelným] Zří- 
dí-li banka nějaká příbuznou akciovou společnost a podrží-li veškery 
akcie ve svém portefeuillu, není snad tato akciová společnost 
přes to hospodářsky samostatnou? Vždyť mohou akcie každým 
okamžikem dány býti do oběhu! Nebo dejme tomu, že nějaký pod
nik je předlužen a nachází se v hospodářské závislosti na věřiteli, 
není snad proto před veřejností a soudy (pokud není uvalen kon
kurs) za svá konání zodpověděn a tudíž hospodářsky samostatným? 
Spíše jsou myslitelny hospodářsky samostatné objekty, které jsou 
právně nesamostatné**), nežli naopak. Tak by tomu bylo na př. při 
propachtování, jakkoli není jisto, v jakém rozměru může snad býti 
dána při podobném poměru i právní samostatnost. Vyžaduje-li se 
tedy jako pojmový znak právní samostatnost, tož nemá její do
plněk požadavkem hospodářské samostatnosti žádného smyslu více, 
protože každý právně samostatný objekt musí býti — aspoň for-

*) Rozbor tohoto pojmu, jehož mínění je jasné, ačkoli způsob rčení je práv
nickým nesmyslem, následuje později.

**) K vyvarování spletilosti používá se zde nesprávného rčení zákona.
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málně — také hospodářsky samostatným, a ježto neformální znaky 
(soukromoprávní) mohou spočívati na náhodách (závislost na veli
telích), které zákon žádným způsobem míniti nemůže. D ocela  jmaK 
vypadá pojem tohoto §u, vyžaduje-li se vedle právní samostatnosti 
také vzájemná hospodářská neodvislost mezi činností objektu a hos
podařením na velkostatku. J e n o m  t é t o  v z á j e m n é  nezávislosti 
je zapotřebí! Zákon nestará se o to, zda-li záboru nepodléhající 
objekt je snad podmínkami, uloženými cizím věřitelem stranu ho
spodaření (na př. kontrolou) oloupen o svoji úplnou volnost co do 
tohoto: hospodářská nesamostatnost musí býti pnvodena v e l k o 
s t a t k e m .  Znamená tudíž: hospodářská samostatnost, ze objekt 
sám o sobě musí moci existovati bez velkostatku; a vztazna veta: 
„jež neslouží hospodaření na zabraných nemovitostech , ze velko
statek nesmí býti odkázán na výkonnost^ dotyčného objektu, ťres 
toto sužující vymezení zůstává pořád ještě dosti obtížným, posu- 
zovati v praxi tuto samostatnost po smyslu zákonném.

Jisto je, že zákon chtěl §em 3a) vyjmouti ze záboru průmy
slové závody, byťi náležely témuž vlastníku jako velkostatek. -Dva 
zemědělské statky, byť i jeden ležel v severních Cechách a druhy 
na Slovensku, byť i měly samostatné firmy a samostatna ředitelství, 
a bvť i byly právně samostatné a hospodářsky na sobe úplné ne
závislé, nezakládají nikdy případ §u 3a). Dlužno také uvaziti, ze 
§ 3a) používá výrazu „Objekt" protivou k nemovitostem. Objekt 
znamená tu: nemovitost, která není ani holým pozemkem (stave
niště), ani zemědělskou půdou, nýbrž která obsahuje stavem, slou
žící jinaké činnosti hospodářské. Po výluce půdy zemedelske, vy
jmenované v §u 2. a půdy vůbec (pod čímž dlužno vyrozumivati 
kameniště, staveniště atd.) zbývají pro podobné objekty pouze, 
domy a průmyslové podniky. „ ,

Ůveďmež konkrétní příklady: Tovacov ma na pr. take malou 
cihelnu. Nehledíc k tomu, že tato není právně samostatnou, musila 
bv i kdyby patřila samostatné firmě, náležející ovsem majiteu 
velkostatku, podléhati záboru, anať je její výkonnost tak nepatrná, 
že bylo lze odedávna jejími výrobky krýti podstatné jen potřebu 
k udržování budov na velkostatku. Je-li však na pr. statkar zá
roveň majitelem cihelny, zanesené pod vlastní firmou, která inuze 
obstáti odbytem svých výrobků, pak by byla tataz ze záboru i tehdy 

• vyloučena, jestliže by velkostatek svoji potřebu cihel kryl u n 
Otázka točí se jen kolem tohoto: m o h o u  cihelna a velkostatek 
existovati nezávisle jeden na druhém? — Jsem-li s '®d“ “  zep V̂  
kupců místních spřátelen, budu svoji potřebu kryti u «eho- P o 
stává proto mezi mnou a jím hospodářská závislost. Podob: 
zor se strany nějakého úřadu byl by farizejskou přetvářkou. Jinak 
by tomu bylo, kdyby v nějaké obci byl pouze j e d i n ý  kupec, tak 
že nákup u jiného pramene byl by při stejne jakosti spojen se 
značně větším nákladem; zde by tu byla alespoň jednostranná

za to, že v souvislosti s velkostatkem 
bývají tu spíše hospodářsky samostatné objekty bez piavni samo-
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statnosti, nežli naopak. Objekty, sloužící hospodaření na velkostatku, 
budou velmi zřídka právně osamostatněny, právě tak, jako ob
jekty odkázané bezpodmínečně na velkostatek. Abychom získali 
jasnosti o vůli zákona, chceme zvoliti za příklad právě nejkrajnější 
případy:

Má-li velkostatkář v provozování mlýn na otruby pod zvláštní 
firmou, který kryje sice především potřebu krmivá na velkostatku, 
ale také cizí zákazníky obsluhuje, pak ovšem dlužno míti za to, 
že není ze záboru vyloučen; je to sice hospodářsky samostatný 
objekt, který však slouží hospodaření na velkostatku. V podobných 
případech bude lze funkční závislost také dějinně dokázati. Vysta- 
ví-li velkostatkář mlýn na otruby hlavně pro vlastní potřebu, po
skytne tomuto podniku sotva kdy samostatné právní existence; 
jinak je tomu, byl-li pro potřebu velkostatku, zřízeného snad 
částečně ze skoupených selských usedlostí, zakoupen jediný v do
sažné vzdálenosti se nacházející mlýn na otruby jako již stávající 
samostatná firma, čímž je sjednána přes ponechání v právně sa
mostatné formě hospodářská závislost na (nově povstalém) velko
statku. Bude tudíž mnohdy nutno, přihlížeti i k  dějinným vznikům.

Jiný příklad: Dům patřící statkáři je i s kovárnou propach- 
tován. Velkostatek dává u tohoto kováře své koně okovávati, 
ačkoli se v obci nachází druhý kovář. Pachtýř má tak značné zá- 
kaznictvo, že těch 8 parů koní z velkostatku pro něho není otázkou 
existenční. V tomto případě nepodléhá dům beze vší pochyby 
z hospodářských příčin záboru, spornou může býti zde pouze právní 
samostatnost.

Chceme však chopiti býka za rohy. Otázka, zajímající veškeré 
kruhy, zní: Jak  dalece jsou podle §u Sa) ze záboru vyloučeny 
cukrovary, lihovary a pivovary, náležející vlastníkům velkostatků?

Otázka právní samostatnosti je zodpověděna sama sebou: 
jestliže dotyčný objekt má svou vlastní firmu, pod kterou se živnost 
provozuje. (Tento požadavek vylučuje už předem četné podniky 
průmyslové.)*)

Otázku hospodářské samostatnosti chceme rozčleniti v otázku 
samostatnosti objektu vyloučeného ze záboru vůči velkostatku 
a v otázku jeho funkce, nesloužiti hospodaření na něm. Co do 
posledního požadavku budiž vzpomenuto na náš příklad se spříz
něným kupcem; nejde o to, zdali je tu hospodářská výměna, nýbrž 
o to, zdali se ona podle zvláštnosti objektů díti musí a zdali pro 
jeden z nich tvoří otázku existence.

Otázka hospodářské neodvislosti objektu od velkostatku musí 
míti na zřeteli různé okolnosti: 1. Má dotyčný objekt takovou 
o r g a n i s a c i ,  že jeho hospodaření, vedení a správa mojiou se 
obejiti bez obdobné organisace na velkostatku ? Při právně samo
statných objektech bude tomu z pravidla tak, leda že by samo
statná firma byla získána a jako taková ponechána, co do správy 
však sloučena s velkostatkem, tak že její právní samostatnost by

*) Viz poznámku na str. 55 a dodatek na str. 59.
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zbledla na pouhý historický znak. (I v tomto případě zůstává na 
venek formální samostatnost, ale právě vůči zabranému velkostatku 
nikoli.)

2. Je podnik co do d o d á v k y  s u r o v i n  hospodářsky na velko
statku závislým? Tuto otázku dlužno v z h l e d e m  k  dnešním formám 
hospodaření beze všeho zodpověděti záporně — aspoň při cukro
varech a pivovarech. Při řešení této otázky jsou rozhodnými jen 
nynější hospodářské poměry. Před 50 lety musil cukrovar stati 
ve spojení s velkostatkem, chtěl-li si zajistiti potřebné ^množství 
cukrovky, protože sedláci pěstění řípy jako každé novotě nedůvě
řovali a teprve od velkozávodů se učiti musili.

Naopak musil velkostatkář, hodlaje pěstiti cukrovku ve velkém, 
hledati oporu u cukrovaru. Dnes jsou velkostatek i cukrovar na 
sobě hospodářsky nezávislý, to jest ony mohou jimi býti, ne- 
jsou-li sloučeny dohromady společným hospodařením. Pěstění 
cukrovky stalo se obecným majetkem veškerého rolnictva, takže 
je ono dnes nezávislo na hospodaření ve velkostatcích. Naopak je 
tu dnes tolik cukrovarů a tak hustá železniční síť, že i velkostatek 
může svou cukrovku všudy odbýti. Totéž platí v míře ještě vyšší 
pro pivovary. Neodvislost jde tak daleko, že velkostatkář, který je 
vlastníkem cukrovaru nebo pivovaru, mohl by obdržeti od prů
myslové soutěže značné obnosy, aby se vzdal výroby. Jeho velko
statek dodával by pak své výrobky konkurenci. Při^ pivovarech, 
které (v dobách normálních) zpracovávají předměty světového trhu, 
bije tato úplná neodvislost ještě více do očí nežli při cukrovarech.

Hospodaření na velkostatku může sloužiti cukrovar také do
d á v k o u  ř í z k ů  ke  k r mi v u .  Avšak ani to není s to, aby založilo 
závislost statku na továrně, ježto dodavatel cukrovky dostává od 
továrny vždy řízky, ať je továrna ve vlastnictví kohokoliv. Činnost 
cukrovaru je dnes pro každý v Československu l e ž í c í  velkostatek 
vzhledem k husté síti železniční lhostejnou, ježto veškeré cukro
vary mají dohromady větší výkonnost, nežli by postačilo ke zpra
cování cukrovky pěstěné v celém státě, takže odbyt cukrovky 
a poměrná dodávka řízků mohou býti každou dobou nalezeny. 
Bezprostřední blízkost továrny a velkostatku není více vzhledem 
ke dráhám a množství jiných cukrovarů rozhodnou. Musilo by býti 
mnoho továren zastaveno, aby to bylo zemědělstvím a tudíž i vel
kostatky nepříjemně pociťováno. „ ,

Shrňmež to krátce: Před 50 lety bylo pěstění cukrovky vazano 
na velkovýrobu zemědělskou. Hospodářská závislost mnohých sta
rých cukrovarů vyplynula nikoli z nutnosti, nýbrž byla toliko dů
sledkem historického vývoje, ježto myšlenka zavésti pěstění cukrovky 
a založiti cukrovar vytryskla často z jedné hlavy^ (opatřené kapi
talistickými prostředky); když však zobecnělo pěstění cukrovky, 
zhoustla síť železnic a vzniklo tolik továren, že  ̂ jejich výkonnost 
je větší nežli výroba cukrovky, přestala zásadně jakákoli závislost 
v obou směrech, leda že by cukrovar ležel uprostřed latifundií 
a výhradně řípu z nich zpracovával, čemuž však, pokud vím, nikde 
tak není. Závislost může býti dnes založena jenom společným hos-
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podařením na statku a v továrně. Nejpádnější důkaz nezávislosti 
poskytuje skutečnost, že továrny větších hospodářských okrsků 
rozdělují mezi sebou množství cukrovky v nich pěstěné na řadu 
let podle karlelovaného měřítka, při čemž zůstává úplně lhostejným, 
kdo je vlastníkem ploch řepných.

Dnes není poměr továrny k pěstiteli řípy v zásadě jiný nežli 
k dodavateli uhlí nebo vápna. Chtěl by někdo tvrditi hospodářskou 
nesamostatnost, odbírá-li majitel cukrovaru uhlí nebo vápno z dolů 
jemu dopravně nejbližších, které mu však náhodou rovněž náležejí?

Zákony pozemkové reformy jsou zákony moderními, a mluví-li
0 hospodářských znacích, nutno bráti zřetel ke znakům m o d e r 
n í h o  hospodářství a dle toho je posuzovati. Starý trestní zákon 
nedovoluje trestati krádež elektrické síly, protože elektrika není 
„věcí"; moderní zákon nesmí ponechati takových mezer. Smysl 
zákonů o reformě pozemkové nenese se jistě za tím cílem, aby 
bylo stanoveno ručení za škodu náhodného výsledku, jaké je obsa
ženo toliko ve starém trestním právu a v zákonech o náhodném 
ručení. Hospodářské znaky, stanovené v těchto zákonech nesmír
ného významu, nemohou nikdy podle náhodného vývoje nebo dle 
soukromoprávných možností, nýbrž jenom na podkladě organické 
podmíněnosti a, nutkavé důslednosti pokládány býti za jsoucí 
a t y to ,  ne ale náhodné události nutno vyšetřiti. Dodává-li země
dělský pivovar do hostince, umístěného v domě, jenž náleží ma
jiteli velkostatku, pivo, nesmí se tudíž tato skutečnost (odpovídající 
příkladu se spřáteleným kupcem) pokládati za určující znak, nýbrž 
je nutno vypátrati, zdali pivovar a hostinec mohou bez tohoto 
vzájemného poměru obstáti. Nemůže-li pivovar existovati bez pro
deje piva v tomto hostinci, pak slouží hostinec hospodaření na 
velkostatku; nemůže-li si hostinec jinakého piva zaopatřiti, pak je 
hospodářsky závislým na velkostatku. Rozporu náhledů v této 
otázce nemůže ani stávati a názor poz. úřadu je možným jen 
v mladém státu a při nové materii, anyť jsou úřady na počátku 
právní kontinuity v mnohých otázkách všemocnými; nutno však
1 tu něco podobného zameziti. Každý profesor právních věd musil 
by si zoufati, kdyby měl při výkladu nových zákonů, poučuje 
mládež, podobná pojetí, jak se vyskytují u poz. úřadu, uvésti 
v soulad s právnickými teoriemi.

Za příklad právní a hospodářské samostatnosti cukrovaru volím 
poměry tovačovské továrny, ježto jsou mi tyto dopodrobna známy 
a ježto byly znaky, mnou uvedené, mezitím také komisí pozem. 
úřadu v témž rozsahu vyšetřeny. (Rozhodnutí o tom se arci ještě 
nestalo.)

Dříve nežli budeme pozorovati tento příklad, chceme roze- 
brati pojem „právní samostatnosti": Právně samostatných objektů 
nemůže vůbec býti, protože věci nemohou býti nikdy subjektem, 
nýbrž pouze předmětem právních poměrů. Zákon ztotožňuje tedy 
při výrazu „právně samostatné objekty" samostatnou formu právní, 
ve které se na objektu hospodaří, s objektem samým. O mínění 
zákona nebylo tu nikdy pochyby. Nicméně je nutno k vůli po-
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řádku poukázati na nesprávný způsob výrazu. (Pochybnost, zda 
zákon tímto nepřiléhavým rčením míní snad pouze způsobilost ně
jakého předmětu, aby na něm bylo ve formě právně samostatné 
samostatně hospodařeno, budiž zde jen napovězena a ne dale roz
váděna.) *)

Tovačovský cukrovar byl hned od svého vzniku zapsán do 
vlastnictví protokolované firmy: „Tovačovský cukrovar D. trut- 
m ann“ (dnes: „Tovačovský cukrovar Dr. W. Gutmann“). Vedle 
toho existovala odedávna (neprotokolovaná) „Tovačovská správa 
statku D. Gutmanna“. Pozemky náležející k  areálu cukrovaru, ktere 
dříve z části patřily do vlastnictví správy statku, byly přepsány 
na kpnto pozemkové (později na konto budov) a tudíž do inventáře 
nové firmy. Za plochu, patřící k podstatě statku, které bylo továr
nou od let používáno ke skládání řípy, platila tato od počátku 
používání správě velkostatku ročně pachtovné. Každý podnik má 
odedávna svou vlastní bilanci, ředitelství jsou na sobě nezáyislá, 
úředníci náležejí různým svazům nemocenských pokladen. Řípa 
továrnou zpracovaná nabude se vždy koupí a to v  průměru let 
z jedné třetiny od velkostatku, ze dvou třetin od selských pěstitelů. 
Továrna platila správě velkostatku jakožto velkododavateli „ prů
měrně o 20 haléřů za metrák řípy více nežli sedlákům. Řízky 
však byly továrnou přenechávány velkostatku za tutéž cenu a v po
měru k dodanému množství cukrovky právě^ tak  jako sedlákům. 
Mimo to kryla továrna (podle poměru ke spřátelenému kupci) po
nejvíce svoji spotřebu píce u velkostatku. Jestliže však dostala 
jinde lepší jakost, nebo nebyli-li si právě dotyční ředitelové dobré 
nakloněni, byla tato spotřeba kryta jinde. Jinými slovy: vzájemný 
poměr hospodářský nebyl by mohl býti jinaký, nežli kdyby to
várna a statek náležely různým majitelům. Potud by tedy nepo- 
zůstávalo nejmenší pochybnosti o jsoucnosti znaků §u Ba).

Nutno však ještě jinou okolnost povšechně a specielně pro- 
zkoum ati: Nemovitosti cukrovaru nemají své vlastní knihovní vložky; 
jsouť dotyčné parcely zapsány y zemských deskách jako sovicastky 
velkostatku. Nejvyšší správní soud měl dosud jedinou příležitost, 
rozhodnouti o aplikaci §u 3a). Slo o hospodu, která rovnez nemela 
samostatné vložky knihovní. Správní soud rozhodl následkem tohoto 
nedostatku, že chybí hospodářská samostatnost, ježto nelze pro 
nedostatek vlastní vložky knihovní vymoci samostatné hypotéky.

Neznáme blíže případu tohoto hostince, nevíme, zdali nešlo 
tam o radikovanou živnost (ve kterém případě by i právní samo
statnost byla nanejvýš nejistou) a nevíme také, jak byla utvářená 
závislost na velkostatku. Víme však, že ani právní ani hospodářská 
samostatnost nezávisí v zásadě na vlastní knihovní vložce. Avšak 
právě tento důvod je po citovaném rozhodnuty nejvýš, správního 
soudu používán poz. úřadem k ohrožení vlastníků a je také s to, 
aby učinil § 3a) úplně ilusorním.

*) Resoluce národního shromáždění, sdělaná v dodatku na str. 59., stojí na 
tom stanovisku, že musí tu býti pouze s c h o p n o s t  k samostatné právní existenci.
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v Chceme všeobecný rozbor sloučiti se zvláštním případem u To- 
vačova, anať rozprava nabude takto větší názornosti.

Právo knihovní vyznačuje se tou zvláštností, že záznamy knihovní 
tvoří zpravidla důkaz o stávajících právních poměrech. Nestává 
však všeobecné povinnosti, uvésti stav knihovní v soulad se sku
tečností. Je to buď věcí pořádkumilovnosti nebo zvláštního zájmu 
věcně oprávněných na uvedení jich práv u veřejnou patrnost. Stav 
knihovní není tudíž sám o sobě ani důkazem pro právní samo
statnost ani proti ní. Otázka se točí spíše o to : může, je-li tu právní 
samostatnost, knihovní stav s ní uveden býti v souhlas čili nic? 
Této otázce^ nutno v případě Tovačova bezpodmínečně přisvědčiti, 
nestávala však až do vstoupení zákonů o reformě pozemkové v plat
nost nijaká nutnost ku provedení této knihovní manipulace. Vlastník 
firmy ručil bez toho za její dluhy celým svým jměním a neměl 
k (samostatnému) hospodaření nijakého úvěru hypotečního zapotřebí, 
vycházeje úvěrem osobním. Mohl však vždy jednoduchou žádostí 
u soudu knihovního žádati a vymoci pro parcely, náležející proto- 
kolované firmě, zvláštní vložku knihovní. Otázka hospodářské samo- 
statnosti může býti jedině sloučena s otázkou, zdali je právně 
samostatný způsob hospodaření takový, aby mohl objekt býti prodán 
nebo zastaven, nikoli však s otázkou, zdali k tomuto cíli je zapo
třebí jednodušší nebo spletitější knihovní manipulace. Nastává je 
dí.11®. otázka, zdali lze tuto podle stavu právního vůbec provésti 
čili nic. Prodej a zástava (ačli schopnost k zástavě může býti vůbec 
uznána za znak hospodářské samostatnosti) neuzavírají se knihovním 
vkladem, nýbrž smlouvami, a vklad se provádí na jich základě, 
aby práva oprávněných byla zajištěna vůči důvěře 'třetích osob. 
Volné právo disposiční nad dotyčnými objekty je tedy přednějším 
předpokladem pro jich prodejnost a zástavnost, patřičné obstarání 
knihovního^ pořádku je záležitostí podružnou, při níž jde pouze o to, 
dá-li se^vůbec provésti, a ne o to, je-li k tomu třeba jedné, dvou 
neb tří žádostí. Je na každý způsob snáze obdržeti hypoteční půjčku 
na objekt nezatížený, pro nějž se dá každým okamžikem zříditi 
vlastní vložka, nežli na objekt, který má sice odedávna svou vložku, 
ale je hypotékami přetížen. Takový objekt je ve skutečnosti neza
stavitelný; mohla by však proto jeho hospodářská samostatnost 
brána býti v pochybnost?

Kdyby byl měl býti tovačovský cukrovar proměněn v akciovou 
společnost, bylo by bývalo uspořádání knihovního stavu nezbytným. 
A kdyby byl vlastník firmu s nemovitostmi k ní patřícími prodal 
třetí osobě, jak bylo právně každým okamžikem možno, byl by 
mohl nový majitel firmy prodavače soudně k založení samostatné 
vložky donutit, aby mohl dát zapsati do knih své vlastnictví. Úprava 
knihovní může býti sice při uzavření smlouvy kupní nebo zástavní 
vymíněna, není však zásadní podmínkou prodejnosti nebo zástav- 
nosti, nemůže tedy, podléhajíc soukromé úmluvě, nikdy býti poklá
dána za nutný a charakteristický znak v zákonném smyslu.

Byť i rozhodnutí nejv. správního soudu bylo v případě hostince 
ve výsledku správným, tož bylo odůvodnění, že při nedostatku
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vlastní vložky nemůže býti zásadně přiznána hospodářská samo
statnost, na každý způsob nanejvýš nešťastným; v dotyčném pří
padě snad přiléhavým, avšak v zásadě na žádný způsob.

Většina průmyslových závodů, které má § 3a) na mysli, nemá 
své vlastní knihovní vložky, i když hospodaření na nich je od 
velkostatku i co do právní formy i co do hospodářské organisace 
přísně neodvislé. To je zjev historicky snadně vysvětlitelný. § 3a) 
přichází k platnosti jen při společném vlastnictví na velkostatku 
a nezabratelnýeh nemovitostech. Tam, kde při stávající samostatné 
právní formě původně různé vlastnictví přešlo do jedné ruky, po- 
trvaly asi zpravidla různé vložky knihovní nadále. Kde však vlast
nictví původně v jedné ruce sloučené bylo později přetvořeno na 
různé organisace hospodářské a kde byly vytvořeny pro jednotlivé 
části právně samostatné útvary hospodářské — a to byl asi případ 
častější — bylo opominuto zřízení samostatného knihovního tělesa 
v důsledku všeobecně platného zákona setrvačnosti a z nedostatku 
zvláštního hmotného zájmu.

Je však nutno uvážiti, že, předpokládajíc samostatnou právní 
formu, jak tomu jest u tovačovského cukrovaru, záleželo to k a ž d é  
c h v í l e  na  l i b o v ů l i  vlastníka, toto opominutí odčinili. Soud 
knihovní m u s i l  by  na žádost vlastníka po výkazu samostatné 
právní formy k a ž d é  c h v í l e  povoliti odpis nemovitostí, k podstatě 
cukrovaru náležejících, a zřízení zvláštní vložky knihovní pro ně.*-) 
Od té doby, co úřad poz. vymohl poznámku záboru bez šetření 
i na těchto nemovitostech, je tento akt knihovního soudu dle praxe 
soudní arciť vázán na svolení poz. úřadu. Ale ani odepření tohoto 
svolení se strany poz. úřadu, který od citovaného rozsudku nej v. 
správního soudu hraje v podobných otázkách roli zúčastněné strany, 
nemohlo by na právním podkladě ničeho změniti, aniž postavení 
vlastníkovo zhoršiti. Zákon upravuje určitý právní podklad podle 
jistých znaků u jistých objektů a nezamýšlí zajisté úřadu poz. dáti 
právo, aby, uděluje neb odepíraje svolení, tento objektivní podklad 
právní udělal účinným nebo neúčinným. Poz. úřad má zkoušeti 
objektivní podklady a na základě této zkoušky rozhodnouti^ on 
nesmí však nikdy svými subjektivními výkony úředními změniti 
podobné podklady ani ku prospěchu ani ke škodě soukromých zá- 
jemníků, ani na prospěch nynějšího majitele, ani na prospěch růz
ných reflektantů toho kterého objektu.

Po našem soudě může však otázka samostatného knihovního 
tělesa přece míti jistý význam. Právní m o ž n o s t ,  utvořiti beze všeho 
vlastní knihovní těleso odepisem, může míti moc důkazu pro právní 
samostatnost, nemožnost toho dokazuje beze všeho právní nesamo
statnost.

Doporučovalo by se tedy, aby poz. úřad, pokud je nakloněn 
pokládati se za nestranný úřad a ne za zúčastněnou stranu, zachoval 
tam, kde je sice domněnka právní a hospodářské samostatnosti,

*) Teoreticky je zřízeni samostatné vložky pro součástky knihovního tělesa 
jen na vůli vlastníkově závislým, pokud břemena se tím nemění.
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kde však nestává samostatné vložky knihovní, tento postup: Vlastník 
se vyzve, aby, neměně právního stavu, zažádal u soudu knihovního 
o zřízení samostatné vložky, k čemuž úřad poz. uděluje své svolení, 
jestliže soud má za to, že tu jsou předpoklady pro to. Tím by mohl 
úřad poz. část své zodpovědnosti vyšetřovací odvaliti na soud a 
většina vlastníků by ráda nesla kolky a poplatky s tím spojené.

Znění zákonů, místy nejasné, ba dokonce nedbalé (výraz „právně 
samostatný objekt“ je na př. právnickou nemožností a nesmyslem, 
protože pouze subjekty mohou býti právně samostatné), nebylo by 
tak nebezpečným, kdyby aspoň poz. úřad byl oduševněn správným 
názorem, že má povinnost zákon nestranně provésti a že je ne- 
přípustno, využitkovati nejasností zákonů ve prospěch některé poli
tické strany a na úkor určité třídy obyvatelstva.

Ku konci nutno přihlédnouti k právnímu poměru, často přichá
zejícímu, vzhledem k jeho vztahu k poz. reformě. Je více cukro
varů, které jsou provozovány společně s hospodářstvím rázu velko- 
statkářského. Ve většině podobných případů je firma cukrovarská 
(ponejvíce akciová společnost) vlastníkem pozemků. Je beze všeho 
patrno, že zde §3a nepřijde k platnosti. Dlužno však uvážiti, že 
úmysl zákonů o pozemkové reformě se odnáší především k nové 
úpravě zemědělské půdy a že průmyslové závody mají býti jen 
tehdy převzaty, tvoří-li příslušenství zemědělské půdy. Když už 
jednou zákon nešťastným výrazem v §u 3a předsevzal obraznou 
personifikaci mrtvých objektů, mohl by se snad při nejasném stavu 
právním podnik tovární pokládati za majitele oekonomie, takže by 
jemu musila býti ponechána výměra 150 až 500 ha půdy. Tato 
argumentace nečiní zajisté nároků na to, že by byla nutnou, avšak 
zdá se býti po rozumu zákona, že při cukrovarské firmě (hned 
s počátku jako takové založené) továrna tvoří takořka základnu 
vlastnictví, k níž je přičleněna držba pozemková. Nutným a mimo 
jakoukoli pochybnost postaveným zdá se mi však býti i v podob
ném případě právo vlastníků, zvoliti do výměry jim §em 11. záb. 
z. ponechané parcely, na nichž stojí továrna, poněvadž by to jinak 
v §u 11. musilo býti výslovně vyjmuto a poněvadž nad to zákony 
pozemkové reformy byly uvedeny v život za tím účelem, aby se 
změnil způsob hospodaření na půdě rolnické a aby bylo odpomoženo 
potřebě půdy u bezzemků rolnických a k osídlení, ne však aby 
byl ukojen hlad příslušníků jistých stran po průmyslových objektech.

Budiž ještě poukázáno na otevřenou otázku zákonného výkladu, 
jejíž zodpovědění pomohlo by objasniti objem objektů vyloučených 
dle §u 3a ze záboru.

§ 11. záb. z. ustanovuje za jeden z předpokladů ku přidělení 
větší výměry půdy vlastníkovi „zřetel na zemědělský průmysl"! 
Podle znění zákona pozůstával by tu jedině požadavek, aby nějaký 
průmysl byl zaopatřován velkostatkem, aniž musila tu býti společnost 
vlastnictví. Pováží-li se však, že v území československém není ani 
jediného výrobku půdy, jehož produkce by dnes byla vázána na 
provozovací formu velkovýroby, vynořuje se přece oprávněná do-
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mněnka, že zákonodárce měl při tom na mysli průmysl zemedelský, 
náležející témuž majetníku jako velkostatek. V tomto případe byl 
by §em 11. proveden důkaz, že nejasnosti §u 3a) nutno v pochyb
nosti spíše vykládati ve prospěch ponechání průmyslových objektu 
v posavadním vlastnictví nežli naopak. Slovný výklad zmíneneho 
ustanovení v §u 11. vedl by nuceně k tomu výsledku, bud ze je
tu zbytečné ustanovení, anebo že zákonodárce nacházel se v nevědo
mosti o panujících podmínkách hospodářských. Ježto obojí asi sotva 
je případným, zdá se, že má zákon implicite jen případ společného 
vlastnictví na mysli. Jen v  tomto případě má ono ustanovení hospo
dářsky praktický význam; byť i za normálních poměrů nestávalo 
mezi průmyslovou a zemědělskou výrobou žádné větší obapolné 
závislosti nežli všude jinde mezi spotřebou a výrobou, může býti 
přece pro výrobu důležitým, aby tentýž vlastník měl po ruce také 
zemědělskou výrobu a mohl takto z části paralysovati eventuelní 
snahy cizích vyrabitelů po vyloučení jeho z dodávky surovin. Po
nechání v ě t š í  plochy půdy pod vůlí vlastníka, jenž by měl záso
bovat! zemědělský průmysl c i z í h o  vlastníka, bylo by však hospo
dářsky úplně bezvýznamným.

Jisto je pouze jedno: Kdyby zákony o reformě pozemkové 
spadaly do oboru práva trestního, musil by generální prokurátor 
jistě častěji přivoditi plenissimární rozhodnutí, aby dosáhl směro
datného výkladu četných nejasných ustanovení. Poz. úřad nezdá 
se míti takové potřeby.

Dodatek.
Po ukončení této práce byla národním shromážděním usnesena 

níže uvedená resoluce, obsahující autentickou interpretaci, která 
můj názor úplně potvrzuje.

Resoluce:

Vláda se vyzývá, aby předložila národnímu shromáždění 
v průběhu podzimního zasedání 1922 osnovu zákona, jímž se 
přesněji upravují náležitosti oněch objektů, které dle § 8., odst. 
1.. lit. a) záborového zákona nepodléhají záboru, zejména pokud 
běží o objekty, které jsou schopny samostatné hospodářské exi
stence a jichž vyloučením ze záboru, resp. osamostatněním, 
racionelní hospodaření na zabraných nemovitostech neutrpí, 
i když tyto objekty tvoří s jinými nemovitostmi jedno knihovní 
těleso.
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