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Družstevnictví  a inspirace Nostrifikačním zákonem  

(vlasteneckým počinem českých politiků a ekonomů) 

 

Když se mluví o socializaci, je nutno tento požadavek definovati jako snahu o právní a 

hospodářskou změnu majetkového a výrobního procesu, tak, aby každý, i ten poslední 

dělník, měl vědomí, že pracuje na svém - ať již tato kolektivita je vyjádřena jakoukoli 

formou družstevní. Dosavadní mzdový systém je v nesouhlasu s demokracií a s kulturní 

i mravní úrovní. 

Termín nostrifikace vychází z latinského nostrae (naše) a ficatio (činnost) Znamená tedy 

aktivitu s cílem, aby se objekt činnosti stal naším.  

Zánikem Rakousko-Uherska se sídla mnoha velkých obchodních společností - majících např. 

továrny na československém území, ale ústředí (zejména) ve Vídni a Budapešti - rázem ocitla 

v zahraničí. Nostrifikace těchto společností tak byla v zájmu nejen československého státu, ale 

mnohdy i oněch podniků, zejména z hlediska právní nejistoty, a tudíž i možných hospodářských 

problémů. 

Nostrifikační zákon (viz níže Zákon o podnicích, které mají sídlo mimo území 

československého státu), přijatý v roce 1920 za účelem posílení hospodářské samostatnosti 

nového státu, umožnil úředně nařídit, aby se zahraniční sídla a hospodářská vedení obchodních 

společností - provozujících na československém území výrobu nebo dopravu - přemístila na 

území republiky. Zákon rezortním ministrům poskytl dokonce pravomoc stanovit jak lhůtu k 

přesunu tak i budoucí sídlo přesunutého podniku. Nostrifikační zákon navíc umožňoval aby 

podnik - který nepřesunul své sídlo na území československé republiky v stanoveném termínu 

- byl sankcionován úředním zákazem jeho podnikání na československém území. 

S nostrifikacemi podniků probíhala i repatriace cenných papírů. Při této operaci sehrála 

významnou roli v podobě financování nákupů akcií Živnostenská banka. Prakticky současně 

byla realizována i pozemková reforma. Jejím účelem bylo přerozdělení vlastnických práv k 

půdě ve prospěch drobných rolníků. 

Záměrem všech těchto legislativních počinů byla snaha o změny vlastnických vztahů ve 

prospěch domácích podnikatelů. 

Zdroj ZDE:  

Družstevnictví a zaměstnanecké akcie - rozhovor ANS na Svobodném vysílači ZDE 
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