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5. Obsah horního vlastnictví. 

Horní vlastnictví obsahuje tato oprávnení : 

A) právo dobývati »svobodných« nerostu, 
B) právo zužitkovati v určitém rozsahu nerosty, je'ž jsou 

príslušenstvím pozemkového vlastnictví, 
C) . právo provozovati hornické podniky a k tomu potrebné 

pomocné 'závody, zafízení a práce, 
D) právozužitkovati dulní vody, 
E) právo na určité služ~bnosti lproti ,sousedním vlastnikfun 

dulního pole, 
F) právo vyvlastnení proti vlas1tní'kum pozemku. 

A. R o z s a hex p l o i t a č II í h o o prá v n e n í 
»s v o bod n Ý c h« n e r o stu. 

Základní-m právem horního vlastníka jest vý,lučné opráv,
není, aby vyhledával a dobýval v mezichsvého .dúlního pole pro
puj'čený »svobodný« nerost, požívajíci svobody hornického .pod
nikání. Proti právu rakouskému (§ 123 r. h. z.), reckému, bul
harskému a do jisté míry i saskému je tedy e~ploitační právo 
vlastníka dUlního pole obmezeno po vzoru pruském, bavorském, 
r uskén1, francouzském, italském, rumunském a pod. jen na ne
l'osty, jež byly predmetem nálezu, který ib~l podkladem propu.jč--: 
iky dulního pole. Nerostu výslovne nepropuj 'čenýeh tedy vlastník 
dúlního pole zásadne nesmí do'bývati, prípadne :si osvojovati. 

Tato zásada je však prece prolomena nekterý'mi výj imkami. 
N ale-zne-li totiž vlastník dúlního pole pri .provádení pfípustných 
prací nerosty, vyhražené svobode hornického podnikání, jež ni
komu nebyly propúj1čeny, muže si je bez dalšího osvojiti. Spa-. 



248 Dr. František Ustu:pský: 

dají-li tyto nerosty pod platnou propujčku jiné osoby nebo jde-H 
o nerosty vyhrazené státu, musejí být i temto oprávneným na-

. bidnuty. Neuplatní-li oprávnení v jednOlnesiční lhute svuj nárok 
na bezplatné vydání takových nerostu, mU:že si je nálezce bez 
dalšího ponechati, jinak musí jim je vydati bezplatne. Predpo
kladem je 'Zde ovšem, že j de o nahodilý nález, j ežto úmyslné 
vyhledávání a dobývání nerostu okupantu nepropôj 'čených nebo 
vyhrazených státu není dovoleno. 

Nicméne múže vlastník dulního pole, propujčeného pro jiný 
nerost, ve svém propújčenén1 dulním poli výjimečne izcela pra
videlne dobývati nerosty propôj-čené tretí osobe, j de-li o ne
rosty takové, 'že podle rozhodnutí vrchního horního úradu nelze 
jich z dôvodu hornických dobývati majiteli dUlního pole a osobe 
tretí oddelene. Je-li tOlnu tak, musí však nerost tretí osobe pr.o
pujčený hýti jí na jeji žádost vrácen, ovšem za náhradu útrat 
jejich težby. 

Jinak platí zásada,že ve'škeré nerosty, vydobyté kýmkoliv 
v dúlním poli propujčeném ur'čité osobe, stávají se ipso iure vlast
nictvÍn1 oprávneného :k dobývání techto nerostu. Kde tedy jde 
.o do'bývání takových nerostú osobou jinou ne'ž oprávnenou, nor
muje zde horní zákon nový, občanskému právu dosud neznámý 
duvod nabytí vlastnického práva ve prospech oprávneného ma
jitele dUlního pole pro dotyčný nerost propuj 'čeného. 

Ve sn1yslu čl. 1. hor. zák. požívají horní svobody pouze ne
rosty v zákone vyjmenované, jež se vyskytují ve svých pfiro
zených ložiskách. Je proto v tomto ohledu omezeno i okupační 
právo vlastníka dulního pole. Nicméne stanoví čl. 70 podle obdo
by § 54 pruského horního zákona z této 'zásady výj in1ku ve pro
spech vlastníka dUlního pole co do nerostu propô:jčených, jež 
j sou ve starý'ch opuštených haldách a tedy nikoli v pfirozeném 
nerostném ložisku. Dobývati propúj-čený nerost ve starých opuš
tených haldách lze však jen, nebyly-li doty,čné nerosty ješte pred 
propújčkou dúlního pole teženy vlastníkern pozemku a nevzta
huje se toto právo na strusky a jiné odpadkové ,produkty hutí. 
V . tomto sn1yslu je tedy právo exploitace starých hald proti 
pruskému právu ve prospe'ch majitele pozemku podstatne 
omezeno. 
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B. Exp l o i t a c e 11 e r o s t U, jež j s o u a lc c e s s o r i e In 

pozemkového vlastnictví. 

Horní vlastník má právo 'zužitkovati pro svuj horní podnik 
i nero-sty, jež j sou prislušenstvím pozemkového vlastnictví, 
j estliže jich dobyl pri výkonu práv, plynoucíchz horního vlast
nictví. Právozužitkovati tyto nerosty jest obmezeno jednak 
tím, že jich lze použíti jen pro potteby horního podniku, jednak 
tím, že v právu zužitkovacÍlu není zahrnuto právo k prodeji 
techto ne~ostu. 

Nechtel-li by horní vlastník takovýoh nerostu uvedeným 'zpu
sobem 'zužitkovati, múže k nilu na:býti i neomezeného vlastnictvÍ, 
jestliže je nabídl bezplatne k disposici majitele dotyčného po
zemku a ten jich do 111esíce po uvedomení o nabídce neprevzal. 
(.§ 124 r. h. z.) 

C. Pro voz n í o p I' á v n e n í pod n i k ate l e hor, 

Pokud jde o roz·sah oprávnení horního vlastníka co do pro
vozu horního podniku, feší zákon tuto otázku jednak vytčením 
všeobecné zásady, jednak demontrativním výpočtem po vzoru 
§ 131 rak. hor. :zák. ,z° ) čímž právní po sice ll1ajitelú a jistota co 
do oprávnení jim p:ľíslušejících proti právu pruskému značne 
získala. 

Ve smyslučl. 7;5 má vlastník dUlního pole právo vykonávati 
v mezích svého dúlního pole i mimo ne, na povrchu i pod p.o
Vr ChelTI hornické práce, stavby a zafízení jakéhokoliv druhu, 
nutné k vyhledávání a dobývání propújčeného nerostu v dulním 
poli, zejména jest oprávnen zakládati a provozovati 'štoly, jámy, 
tfídy a jiné podzemní práce, jakož i odkrývky, ,staveti a držeti 
stroje a zafizení všeho druhu pro účely vyhledávání a dobývání 
nerostu, základku, vetrání a odvodňování dolu, dále mechanické 
dílny, kovárny a pod., zakládati vodní nádrže, vodní hráze, ka
nály, vodovody a jiná v.odní za:fízení, plynovody a jiné rouro
vody, haldy a skladište ke skládání bežne vydobytých nerostu 
i odvalú, staveti cesty, lTIOsty, dráhy i dráž,ky pozemní a nad
zeTnní, 'zakládati zafizení telegrafní a telefonní, sloužící výlučne 

20) Srv. HaJberer, Zur Revi,~ion des a. B. G., B. BIL 1909 ~ !rit . tam cit . 
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pro potreby horního podniku, dálezakládati zarlzení i vedení 
eIektric·ká k výlučnému opatrení dUlního podniku a jeho po
mocných zarízení pohonem a svetlem, staveti stavby potrebné 
k provozoQvání a ochrane horního podniku, j akož i k umístení 
j ehozamestnancu s j ej ich rodinami a konečne provozovati v hor
ním podniku pomocí vlastní-ch delniku remesla a vykonávati vubec 
pomocné práce nutné k provozu podniku. 

Veškerá tato práva azafizení mohou hýti zásadne prová
déna jak ve vlastním dúlním poli, tak mimo dť:tlní pole. O vý
konu techto oprávnení v 'ci'ZÍm dulním poli ,pojednáno ad E). 

Provádení zmínených prací, staveb a zafí-zení ve vlastním 
dulním poli jest ornezeno pouze platnými právními a technický
mi predpisy, platnými pro podobná zafizení a práce, zejména 
predpisy -stavebních rádu, vodních, silničních, železniční-ch, pru
myslových, elektrisačních a jiných 'zákonu, pri 'čemž v ohledu 
kOlnpetenčním platí zde zajímavá výjimka v tom smyslu, že 
pN-slušná povolení podle úvedenýchzákonu a predpisu' neudelují 
normálne .pfíslušné úrady, nýbrž úrady horní, jež j sou ovšem 
vecne vázány dotyčnými ustanoveními. 

Ve smyslu čl. 76 jest vlastník dúlního .pole dále 'Oprávnen 
staveti a provozovati v mezích svého dulního pole neho v jeho 
bJí.zkosti pomocná zafízení, sloužící ke -zpracování nerostu, v dul
ním poli vydobytých, jako na pr. tridírny, prádla, amalgamovny, 
louhovny, krystalisovny, -koksovny, briketárny, pra:žírny, zafíze
ní k obohacení rud okysličování,m a pod., 'zarÍ'zení ke zpracování 
vedIejšÍch produktu, koksování až ke zí,skání dehtu, síranu amon
ného, surového benzolu, odparovny, vyvarovny a pražírny .soli, 
solné a rudné mlýny atd. Proti rakouskému .právu a ve smy-sIu 
prakse, zavedené v oblasti pruského pr.áva,21) jsou podniky hutní 
výslovne vyňaty z účinnosti horního ,zákona. 

Horniúké provozovny, 'stavby a zarízení uvedená v 'čl. 75 a 
716 kvalifikuj e ,zákon bud' prímo za součást nebo aspoň za pri
slušenství dli:lního pole, pro než jsou určeny. 

21) Srv. Arndt, Ang. Berggesetz iur die pl'euss~sche Staater, Freihurg, 
1924, str. 60. 
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D. D u Iní v O' d y. 

PráVD zužitkovati dulní vDdy prO' účely horního pDdniku 
s veškerým príslušenstvím (čl. '7,5 a 7'6), recipDvané 'z práv~ 
rakouského,z2) jest iormulovánD proti §§ 1:2-8 násl. rak. hDr. 'zák. 
liberálnej i potud, 'že predpokladem zužitkDvacíhD práva není, 
aby dúlní vDdy byly podnikatelem hDr uvolneny a že nebyla 
recipována sankce ve smyslu § 129 rak. hor. 'zák., takže podle 
práva pDlskéhD nebude prípustno ani za ,podmínek § 12\9 cit. 
zák. zbaviti podnikatele hDr užívacíhD práva k temto dUlním 
vDdám. ZU'žitkDvací práVD k dúlním vDdám vztahuje se na tytD 
vody až do jejich slDučení s pfirDzenými vodami povrchDvými. 

Vlastníci a držitelé pozemku j SDU pDvinni trpeti Ddvádení 
dúlních vDd svými pDzemky. Zda za náhradu, 'či bezplatne, zákon 
nepraví, 'ze všeDbecných 'zásad však vyplývá, 'že umelé odvádení 
dUlních vod bude prípustné zaj isté j en za náhradu. 

Chce-li majitel dDlu využitkovati dúlních vod k jiným Ú'če
lum, než ku: kterým ho Dpravňuje horní právo, muže dosáJhnouti 
povolení jen podle všeDbecných zásad vDdníhD práva. Též osoby 
t retí nebO' cizí podnikatelé hor mohou se ucházeti o užívání dúl
ních vod podle všeobecného vodníhD zákona, všem bez újmy pred
nostního práva tangovaného majitele dU:lního pole. Proti prus
kému právu, jež o dulnich vodách nemá ustanovení, jde zde 
o novum. 

.E. O prá vn e nív ti č i s O' u sed ním v l a stn í k u mhD r. 

Práce a zarúzení, uvedená ad C), provádené podle Dprávnení 
ve smyslu ,čl. 715, mohDu být i prDvádeny i v cizím dúlním poli, 
až na vlastní dúlní práce (provádení štDl, jam, tfid a pod.). Leč 
i vlastní dťl:lní práce muže horní vlastník prDv-ádeti v cizím dúl
ním poli, je-li jejkh účelem DdvDdňování, a vetrání vlastního 
dDlu, provádení plavené ~ákladky nebO' umožll1eníracionelnej
šíhD prDvádení hDrnických prací ve vlastním di'rlním poli, ne
prekážejí-li a neohrDžují hornických prací vlastní-ka dotyčného 
dulního pDle a jen za náhradu veškerých škod mu t ím zpusob'e
ných. Ve sporu rozhDduje vrchní hDrní úrad. 

22) Srv. Barvík, uber -die Grubenwässer, B. BI. 1909. 



252 Dr. František UstUlpský: 

Vlastník dulního pole jest nejen oprávnen 'za uvedených 
predpokladú provádéti svá pomocná dUa v ci zím dulním poli, 
nýbrž má obdobne, jako je tOlTIU ve ,smyslu § 1'911 rak. hor. zák., 
za okol~ostí pŕímo nárok, aby mu sousední vlastník dUlního pole 
povolil spoluužívati svých štol, jam, vetracích a odvodňovacích 
zarizení, vodních nádrží a jiných vodních a dopravních zafizení, 
prokáže-li potrebu tohoto spoluužívání, leč jen za náhradu a 
není-li rečené spoluužívání na prekážku provozu podniku vlast
ilÍka techto zarízení. Ve sporu rozhoduj erovnež vrchní horní 
úrad. Príslušné rÍ'zenÍ provede se podle podohný-ch ,zásad jako 
je tomu pri vyvlastnení pozemku. 

Obdobne jako je tOlTIU ve smyslu pruského zákona z 212./7. 
192'2, 'Čís. 203 má konečne vlastník dUlního pole proti sousedu 
za okolností nárok, aby mu postoupil 'část svého dUlního pole. 
Predpokladem odstupní povinnosti je'st predevšÍlTI, aby vlastník 
cizího dúlního pole nemohl v dotyčné části svého dUlního pole 
provádeti težbuz dúvodu hospodárských nebo technických a to 
ani SalTIOstatne, ani ve spojení s exploitací svého ostatního dul
'ního pole. Tato okolnost však ješte ne,stačí k založení odstupní 
povinnosti, neboť k ní musí pristoupiti ješte fakt,že nejen sou
sed. nluže pri provádení težby ve svém poli racionelne exploito
vati také rečenou část nevyužitého dulního pole sousedova, nýbrž 
že zároveň exploitace sporné části dUlního pole je ve všeobecném 
hospodá:f,ském zájmu. Všechny tyto momenty museji tedy b~Tti 

najednou v konkretním prípade splneny, má-li odstupní povin
nost vzniknouti. 

Odstoupiti část svého dúlního pole jest postižený horní 
vlastník povinen však jen za náhradu. 

Ve sporu rozhoduje vrchní horní úrad, jenž ne srní vysloviti 
iávazek k odstupu, jestli-že jiné ohledy verejné pfevládají nad 
z,ájnleln hospodárským. ňízení je zde obdobné jako pfi vyvlast
není pozemku pro účely horní. 

F. Z á v a. z k y maj ite l u p o zem k ú. 

Podobne jako tomu jest podle dríve platný-ch teritoriálních 
horních práv, :zajišťuj~ i horní zákon polský hornímu vJ~stníku 
jedno z nejvýznamnejších oprávnení z horního vlastnictví vyplý-
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vající, t. j. nárok ,proti vlastníku (držiteli) pozen1ku na vyvlast
není Ve prospech výkonu horních oprávnení (§ 98 rak. hor. zák.). 
Predmetem vyvlastnení jsou pozemky, písek a jiný Inateriál, 
hodící se k. záplavkové základce, a konečne povrchové vody. Z to
hoto výpočtu jest vidn'Ú, že vyvlastňovací ,právo jest proti právu 
pruskén1u rozšíreno co do povrcihových vod, proti právu ra
kouskému pak i pruskému co do písku a j inéhozákladkového 
materiálu. Obsahem vyvlastňovacího práva, podobne jako taJk
rka ve všech moderních horních ,zákonech, j est zásadne pouhé 
právo užívací, -co do písku a základkového materiálu ovšem právo 
vlastnické. Predpokladem vyvlastnení je nejen potreha pro horní 
podnik v užšín1 smyslu, nýbrž potreba pro výkon veškerých 
oprávnení hornímu vlastníku prí'slušejídch, 'z,ejména pro výkon 
všech oprávnení ve smyslu čl. 75 a 7'6. Dolba trvání 'užívacího 
práva není jako v .pfípadech ikutání predem omezena a rídí se 
potrebou pro účely, pro které vyvlastnení bylo povoleno. 

Z vyvlastňovacího závazku jsou vyňaty pozemky, na nichž 
není dovoleno ,kutati. Vyvlastniti pozemky, kde kutání závisí na 
úredním povolení, jest prípustno jen s tímto povolením, objekty 
pak, kde kutánízávisí na svolení vlastníka pozemku (obytné, 
hcspodáfské a prumyslové budovy s nádvorím nebo budovy ve
rejné, sady, zahrady a parky, oblast 6,5 m v obvodu budov) , jsou 
z vyvlastňovacího nexu vyňaty rovne'ž. (§ 919 rak. hor. zák.) 
Vyvlastnení není pfipustné konečne také tehdy, jestliže ohledy 
na verejné dobro mluví prevážne proti vyvlastnení. 

Uchází-li se o vyvlastnení téhož objektu vice majitelu dul
ních polí, má prednost expropriant, jeho'ž potreba se jeví nejna
léhavej'ší z ohledu verejných. 

Vlastník hor, jak již uvedeno, neIná nároku, aby mu byly 
pozemky, pro výkon horních oprávnení potrebné, postoupeny do 
vlastnictví, jsa obmezen jen na užívánÍ. Naproti tomu má vlast
ník pozemku nárok, aby horní vlastník prevzal tangovaný po
zemek do vlastnictví (§ 10'0' r. h. z.) v techto pripadech: jestliže 
po skončení užívání zustaly na pozemku budovy, jestliže násled
ke'm užívání pozemku se jeho cena 'zhoršila proti stavu v dobe 
užívání pro účely horní, jestliže pozemek 'z ustane v užívání hor
ního vlastníka déle než 3 léta nebo lze-li ~ úče1u, Ike kterému se 
pO'zemek požaduje, souditi již predem, že užívánÍ' bude trvati 
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déle než 3 leta a kDnečne, jestliže , vlastník pDzemku cihce UZl
vání písku a jinéhozákladkDvéhDmateriálu prenechati osobám 
tretím a hDrní vlastník nechce k tDmu svoliti. Ve spDru 'o tuto 
prejímací pDvinnDst rDzhDdují prDti právu pruskému (§ 142) 
rádné sDudy. 

Jinak prDvádí vyvlastňovací fízení 'Okresní hDrní úrad, jenž 
vydá svuj nález PD místním šetrení a prípadném slyšení -znaleu. 
HDrní úrad nerozhDduje jen o' Ddstupní pDvinnDsti, nýbrž i pred
be'žne a s výhradDu poradu práva i 'o n.áhrade za užívánÍ. 

ObdDbná ustan'Ovení platí i CD dD vyvlastnení písku a jinéhD 
základkDvéhD materiálu, .potrebnéhO' k záplavkDvé 'základce hDr
nic-kých prací. Pr'Oti vyvlastnení pDzemku, na ne'ž má hDrní 
vlastník právo i leží-li mimO' jehO' dulnÍ pole, jest nárok na 
vyvlastnení uvedenéhO' 'základkDvéhD materiálu Dbmezen j ed
nak ' tím, že pDzemky, z nicihž tento materiál má býti do
býván, leží v 'ObvDde dUlního ,pDle žadatele 'o vyvlastnení, j,ed
na-k tílm, že tDtD vyvlastnení jest prípustné jen pro žadatele O' vy
vIalstnení, jednak tim, že tDto vyvlastnení jest prípustné jen prO' 
účely hDrnických prací, provádených v dulnim poli, v jehož Db
vDde se základkový materiál nachází. Z vyvlastnení jest vylou
čen materiál, jehDž potrebuje vlastník, prípadne držitel pDzem
ku prO' své vlastní dDmDvní nebo pDlní hospDdárství. Ve smyslu 
čl. 96 nesmí vlastní-k pozemku prenechati právo dobývati písek 
a jiný základkový materiál O. sobe tretí bez svolení vlastníka dúl
níhD pDle, v j ehož Dbvode dDtyčný pozemek leží. Odpírá-li své 
svolení, jest pDvinen bud' prevzíti dDty'čný pDzemek dD vlast
nictví, žádá-li tO' pDzemkDvý vlastník, nebO' dD 14 dnu 'zažádati 
u okresníhD horního úradu O' vyvlastnení tDhDto materiálu. Ne
učiní-li tak dD 14 dnu, nabývá vlastník (držitel) pozemku práva 
vDlné dispDsice s temito materiáliemi. Pri kDnkurenci více ucha
ze ču O' vyvlastnení má prednDst majitel dúlníhD pDle, propujče
néhD na kamenné uhlí, tiení-li hD, .pak ten, u nehDž mluví prO' 
vyvlastnení prevážné ohledy verejného 'zájmu. 

Obdobná ustanDvení platí co dD vyvlastnení užívání pDvrchD
vých vDd recipDvanéhD z práva rakDuskéhO', k nemuž j SDU po
vinni vlastník pDzemkul a držitel pDzemku. Vyvlastnení techto 
vod rídí se v podstate týmižzásadami, jakO' jde-li o vyvlastnení 
pozemku. Výjimka platí jen pDtud, 'že pri konkurenci ví-ce ucha-
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zeču o vyvlastnení techže vod rozhoduje 'o tom, v čí prospech se 
má vyvlastnení provésti, vrchní horní úfad a nikoUv tedy, jako 
v pfípadech vyvlastnení pozemkU. a základk'Ového materiálu, 
'Okresní h'Orní úfad. 

Veškerá uvedená práva, plynoucí z horního vlastnictvÍ, pfí
slušejí nejen vlastníku dUlního pole, nýbrž i držiteli dUlního pole, 
jimž 'zák.on rozumí ve .s'myslu výsl'Ovného ustanovení čl. 21 
i pachtýfe. Držiteli (pachtýfi) diirlního P.ole pfíslušeji však tato 
.oprávnení, nebyla-li nekterá z nich vyl.oučena úmluv.ou s vlast
níkem dúlního pole. Vyplývají-li z prací, jež P.odle uvedeného 
mÍl'že vyk.onávati držitel (pachtý·f) dUlního P.ole, určité závazky 
proti 'Ds.obám tretím, stíhá vlastníka dUlníh.o P.ole ,solidární ru
čeníza splnení techt.o 'závazkú s držitelem (pachtýfem) dúlního 
pole. 

Práv, jež v sobe zahrnuje h.orní vlastnictví, jsou účastni 
i cizinci, kterí buď k nabytí h.orního vlastnictvi pov.olení nepo
trebují, ježt.o na pf. naJbyli fádného P.ovolení ke kutání neb.o jde 
o n1ajitele výhradných kutišť, je'ž trvala po právu k 1./11. 1918, 
nebo t.oh.ot.o pov.olení nabyli pfedepsaným zpúsobem. Zej ména 
jim též pfísluší práv.o požadovati vYV1lastnení užív.ání .potreb
ných pozemku pro výkon horních oprávnení ve ,smyslu platných 
ustanovení h.orníh.o 'zákona. 

J ežto pfedepsané P.ovolení k nabýváni h.orníh.o vlastnictví ne
obsahuje zároveň P.ovDlení nabývati vlastnictví P.ozemku, jež u ci
zinc u jest omezeno, jest vyvlastnení užívání pozemku P.odle h.orního 
zákona jedin.oum.ožn.ostí, již si cizinci m.ohouzajistiti P.otfebné po
zemky pr.o sv uj dUlní podnik. Oblnezení v nabývání vlastnictví 
pozemku neplatí ovšem ve pfípadech, kdy vlastník vyvlastňova
ného, pfípadne vyvlastneného pozemku má právo požad.ovati, 
~by vlastník dotyčnéh.o dUlního P.ole naby1 pozemku do vlast
nictvi. V pfípadech jiných zu.stává však cizinec .omezen prede
psaným . P.ov.olením ministerské rady, takže bez tohot.o svolení 
nemuže pozemku nabýti z volné ruky d.o vlastnictví, i rkdyby 
jich jinak nesporne potreboval pro prOV.o~ h.orní!h.o podniku a 
jejich vlastnik byl je .och.oten zciziti. 
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6. Závazky hor'ního vlastníka. 

Hornímu vlastniku, stejne jako v právu rakouském, prus
kém i ruském, ukládázákon celou radu povinností. Povinnosti 
tyto, jak je stanoví polská húrní novela, možno roztfíditi v tyto 
tfi kategorie a to: 

A) závazky ve vereJ nem zájn1u, 
B) závazlcy vfl'či sousedním hOl'ním vlastníkum, 
C) závazky vúči vlastníkúm pozemkú. 

A. O z á vaz cíc h ve ve f e j né m z á j m u. 

Závazky, k nimž je vlastník dulního pole ve verejném 'zájn1u 
vá;zán a nad jejich~ splnenín1 bdí zvlášte báňské úrady, týkají se: 

a) správy horního podniku, 
b) technického vedení horního podniku a dozoru v nem, 
c) zpusobu provozu horního podniku, 
d) stálého provozu v dúlním poli, 
e) placení poplatku z dUlnich polí. 

a) Správa horního podniku. 

Veškeré osoby, pove'Í~ené správou horního podniku, zvlášte 
osoby nadfízené správcúm horního podniku, zej ména tedy horní 
reditelé a prípadné 'Orgány vyšší, musejí ibýti okre-snímu horní
mu úradu hlášeny s udáním rozsahu prikázané pravoinoci. 8chva
lovací pravomoc co do techto osob horním úradúm neprísluší. 

Provozuj-e-li nekolik osob húrní podnik společne, aniž tvo
fily právnickou 'Osobu, nebo dlí-li majitel horního podniku 'za 
hranicemi polského státu, musí být i príslušnému okresnimu hor
nímu úradu jmenován plnomocník v Polsku bydlící, s oprávne
ním zastupovati dotyčné osoby ve všech vecech horního podniku 
se týkajících pred príslušnými úrady a institucemi. Nestalo-li 
se tak, mÍl'že býti plnomocník úrade'm stanoven na náklad a ne
bezpečí O'bmeškalých podnikatelu. K tomuto kroku je však úrad 
oprávnen teprve, nebude-li plnomocník ustanoven do mesíce od 
vy,zvání. 

Vlastník hor jest povinen predkládati na vyzvání hornŕho 
úradu potrebná data statistická o právní forme podniku, težbe, 
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odbytu, zásobách, materiálu, surovinách, ener'gii, technickém za
r ízení, ptirozený-ch a hospodárských pomerech, stavu zamest
nání, m'zdách a pojištení zamestnancu podniku. Takto zjištených 
dat nesmí se použíti k účelum jiným, než statistickým. 

b) Technické vedení a dozor v hornín~ podniku. 

Horní závod možno provozovati pouze pod technickým ve
dením a dozoren1 osob k tomu účeluzpu,sobilých . 

Pro každý technicky samostatný 'závod musí býti zfizen 
san1:ostatný závodní, pro jednotlivá technicl~á oddelení záv·odu 
pak mahou býti 'ztízeni zvláštni závodní, podléhající správci ce"" 
lého 'závodu. Závod musí býti vybaven potrebným množstvím 
zpusobilého dozorčího personálu. Všechny tyto osoby (závodní 
a dozorci) lTIusejí býti po pruském vzoru predem hlášeny okres
nímu hornímu úradu a nesmejí započíti vykonávati svou službu, 
dokud okresní horní úrad j ej ich kvalifikace neuznal. 

V ustanoveních o zpúsobilosti závodních i dozorcu je zákon 
silne nacionálni, stanove jako základní podmínku, 'že závodní 
i dozor-ci museji býti státními občany polskými a ovládati polšti
nu ve ·slove i písD1e, a to bez ohledu na místo, kde pU-sobí a tedy 
t rebas i v krajích s mimopolskou vetšinou. Další samozrejmou 
podmínkou je zachovalost. Z ostatních kvalifikačních podmínek 
vzpomínám u závodních požadavek inženýrského diplomu, do
saženého na tuzemské vysoké š'kole báňské a tfíleté praxe v hor
nictví (z toho 2 leta u vlastních prací hornických) a u dozorcu 
požadavek absolvování ,strední hornické školy nebo potrebnou 
zpusobilost jinak nabytou, již horní úrad uzná a jednoroční 

praxi v hornictví. Pro záv'ody méne nebezpe:čné a menšího roz
sahu poskytuje ,zákon úlevy v 'kvaliďikaci, od státního občanství 
a znalosti polštiny však zákon za žádných okolností dispense 
nep:ľipouštL 

Uznal-li okresní horní úrad kvalifikaci 'závodních neho do
zorcu, muže toto uznání odvolati a závodní nebo dozorce zbaviti 
práva vykonávati funkci bez disciplinárního rízení jen tehdy, 
je,stliže 'dotyčný po'zbude bud' nekteré z náležitostí, jež jsou pod
mínkou zákonné kvalifikace (na pr.ztrátou státního o'bčanstvÍ, 
pozbytím zachovalosti a pod.), nebo prokáže-li, že uznání kvali-
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fikace bylo vylákáno nepravý·mi doklady. Oduznání zpu.sobilosti 
závodních správcu nebo dozorcu vysloví v tomtO' prípade okresní 
horní úrad. 

Jinak je však tomu, stane-li se zpusobilost závodního nebo 
dozorce pochybnou vzhledem ,k hrubému nebo opetovnému po
rušení povinností, vyplývajících 'z platných predpisu zákonných 
nebo na jejich podklade vydaných narízení, prípadne predpisu 
báňských útadu. V tomto prípade lze 'zbaviti dotyčného posa
vadní funkce teprve po provedení disciplinárního rí'zení, behem 
nehož muže ovšem závodní, prípadne dozorce býti suspendován 
z výkonu svého povolání, je-li to odúvodneno zájmem bezpeč
nosti v provozu podniku. 

Disciplinární rízení provádí disciplinárni komise, ustanove
ná pri každém vrchním horním úrade, rozhodující v tfičlenných 
senátech, jejichž predsedou je soudce z povolání a prísedícírrii 
jeden úredník báň-ského úradu a jeden laik z rad správcu zá
vodu neho dozorcU., podle toho, jde-li ozávodního nebo dozorce 
jako obvinené. Uzná-li tato komi se, že obvinený se dopustil hru
bého nebo opetovného porušení príslušných predpisu a odsoudí-li 
proto obvineného k dočasnému nebo trvalému zbavení práva vy
konávatičinnost jako správce 'závodu nebo dozorce, ·zruší vrchní 
horní 'Úrad uznání kvalifikace svého ·času okresním horním IlÍra
deIn vydané, čímž obvinený ztrácí oprávnení vykonávati dále 
svou funkci. 

Zavedením disciplinárního ľizení, j ehož j istá nestrannost je 
zajištena tím, ·že je vede soudce z povolání a že na ľizení i roz
hodování o disciplinárním prestupku jsou zúčastneni druhové 
z povolání obvineného, byl zjednán pokrok proti dnešnímu právu, 
kde v oblasti práva ruského arakouského byla vec ponechána 
pouze horním úradum a dIe práva pruského bylo možno teprve 
v odvolacím rizení dovolati se t. zv. horního výboru, kde byli 
zastoupeni soudcovéz povoláni a živly laické. 

Byl-li nekterý závod provozován pod správou nebo dozorem 
osob, jejichž kvalifikace nebyla uznána, jest okresní horní úrad 
povinen zastaviti práce, provádené pod správou nebo dozorem 
nezpusobilých osob až do té doby, kdy budou nahrazeny osoba
mi uznanými horním úradem za zpúsobilé. 

Samozrejmou povinností správcezávodú a dozorcu jest do-
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držovati preSne v oboru své pusobnosti provozní plán úredne po
tvrzený a zachovávati veškeré predpisy horního zákona, prová
deCÍch naNzení a predpisu horních !Úradu na tomto podklade vy
daných, doprovázeti úredníky horních 'Úradu pri služebnich pro
hlidkách závodu a podati jim veškerá potrebná vysvetlení pro 
výkon horního dozoru potrebná. 

c) Provoz horního podniku. 

Podni.katel hor jest povinen uvedomiti alespoň rnesic pre dem 
okresní horní úrad o zamýšleném započetí provozu horního, 
udaje misto, kde práce mají býti provádeny. Okresní horní úrad 
múže však povoliti i dľívej-ší započetí prov,ozu. 

Pro voz sám musí býti prováden odborne, t. j. podle poža
davku horní techniky, a to tak, aby exploitace jak ložisk maji
tele dUlního pole, tak ·majitelu dUlnich polí .sousedních nebyla 
v hudoucnostiznesnadňována. t ak zvané rabování nerostných 
ložisek j est výslovne zakázáno. Provoz musí býti dále veden tak, 
aJby lidské 'životy a zdraví nebyly ohrožov.ány, ,stej ne jako 
ostatní verejné 'zájmy. Zejména treba fíditi se predpisy a 
príkazy báňských úradu o ochrane hornických provozoven a za
rízení horního podniku, j akož i provozoven podniku sousedních, 
o bezpečnosti technických prací, o bezpečnosti cizich osob nachá
zejících se v horním podniku nebo jeho sousedství, bez rozdílu, 
zda pod povrchem nebo na povrchu, o ochrane povrchu v zájmu 
bezpečnosti života a Udského zdraví, trvalosti a zpusobilosti ve
rejné dopravy, pravidelné funkce plynovodních, vodovodních a 
jiných váeobecne užitečných zaľí'zení, o zachování predmetu 
chránených zvláštními zákony a naNzeními, o ochrane území 
obsažených v zastavovacích plánech pred takovým poškozením, 
že hy zastavení nebylo možné, o ochrane léčivýchminerálních 
zrídel, pro než byllZfÍ'zen hornický ochranný rayon a o zabránení 
škodám, jež by mohly vzniknouti .technickým provo·zem horního 
podniku na verejných zájmech. 

K zajištení všech techto závazku v zájmu verejné bezpeč
nosti predpisuje horní zákon pro provoz horního podniku po 
vzoru ruském a pruském O'bligatorní plány, jež podléhají pred
cházejícímu schválení okresních horních úradu. Dokud provoiZní 

Sbornik ved !?rávních a státnfch XXXIV, 18 
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plán nenísch válen, nelze provoOzu provádeti. Provozní plány jest 
povinen podnikatel hor predem vyhotoviti a to na dvouleté obdo
bí a predložiti okresnímu hornímu úradu ke schválení. Schvalo
vací činnost horních úradu omezuj e se však j en na stránku horno
policejní. Neodmitne-li horní úrad .schváliti provozního plánu 
do mesíce úd jeh'O predložení, presumuje se príznivé vyNzení. 

Podnikatel húr a ostatní 'zodpovední orgánové musejí pro
vozní plán dodrž'Ovati a nesmejí ho svémocne meniti. Pro zmeny 
prov'Ozního plánu platí stejné predpisy jako pro schválení plánu 
púvodního a nelze tedy !zásadne 'zmen pr'Ovozního plánu prakti
kovati, dokud nebyly schváleny. Výjimka jest prípustna pouze 
tehdy, je-li zmena provoznŕho plánu vyvolána nepredvídanou sk u
te-čností na vuli podnikatele hor nezávislou; v takúvém prípade 
muže se podnikatel hor a ,zodpovedné 'Orgány odchýliti od schvá
leného plánu, je-li to nastalými pomery oduvodneno, tato od
chylka od schváleného plánu musí však býti do trí dnu okres
nímu hornímu úradu ohlášena. Neschválí-li okresní horní úrad 
zmeny, musí býti nadále postupováno jen podle puvodního plánu. 

Právo vydávati vše'Obecné hornopolicejní predpisy príslU'ší 
pro celý stát ministerstvu prumyslu a obchodu a pro 'Obvod vrch
ních báňských úradu temto úradum. Ty to úrady (ministerstvo 
a vrchní báňské úúrady) mohou ve 'zvláštních prípadech osvo
boditi jednotlivé podniky od zachování vydaných predpisu, je-li 
to dostatečne oduvodneno, ve kterém'žto prípade ,mohou býti 
ovšem predepsána opatrení j iná. 

Provozuje-li se nekterý horní 'závod proti platným predpi
sum, j est okresní horní úrad .povinen 2cela nebo, zčásti závod 
zastaviti. 

Dójde-li v horním podniku ,k neštestí, jest dulní podnikatel 
povinen pracovati všemi prostredky, aby , nebezpečí byl o odstra
neno nebo k záchrane ohrožených 'Osob a zabránení dalšího šíre
ní nebezpečí. Veškerá potrebná opatrení jest povinen provésti 
svým nákladern. 

Sousední horní podniky j sou povinny na žádost ohroženého 
dUlního podniku nebo na v)'lzvání okresního horníh'O úradu pri
speti k nezbytné pomoci, dodajíce lidi, 'záchranné predmety, ma
teriálie a ,pod., je-li to ovšem možno bez újimy jej ich vlastní 
bezpečnosti. 
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Húdlá-li horní púdnikatel zastaviti prúvúz húrníhú .podniku 
zcela nebo zčásti, jest povinen uvedúmiti ú túm úkresní horní 
úrad alespúň jeden nlesíc predem. Je-li nutno prO' nepredvídané 
okolnústi zastaviti prúvoz dUlníhú púdniku dríve nebO' ihned, 
nutnú t'O alespúň dodatečne dú trí dnu oznámiti okresnímu húr
nímu úradu. Dújde-lí k zastavení provozu zcela nebo zčásti, treba 
závod udržúvati, apy nebyl úhrúž-úván verejný zájem, jím'ž jest 
i zdraví a živút lidský. Neuč~ní-li podnikatel sám pútrebných 
opatrení, múže je okresní húrní úrad na nem vynutiti nebo dáti 
je provésti na j eh'Ú náklad. 

Majitel dUlnihú púdniku jest v ľZájmu rádnéhú vedení dul
z:1ího prúvúzu púvinen vésti dúlní mapy ú prúvádených hornic
kých pracích. Bli~ší predpisy ú zpus'Úhu j ej ich vedení, dúplňování 
a predkládání kúpií hornírnu úradu, jsou vyhrazeny ministru 
prumyslu a úbchúdu. Okresní horní úrad má právO' kd:ľkúliv na
hlédnouti do originálu dulních map na 'záv'Úde. Dú kopií dUlnich 
map smejí nahlédnouti úsoby, jež úduvodní pútrebu tam nahléd
núuti, pri ičemž o nahlédacim právu rúzhodne v konkretním prí
pade úkresní húrní úrad po slyšení podni,katele ' dúlu. Obkreslú
vati dulní mapy pri nahlédnutí d'Ú nich není dúvolenú.23

) 

Dúlní mapy smejí vésti pouze osúby -z úkruhu oprávnených 
húrních meričú, o jejichž právech a povinnústech m.á horní zákon 
púdrobné predpisy a jež podrúbuje dúzúru vrchniho báňskéhO' 
úradu, pri -čemž j sou di,sciplinární ved vyhrazeny ,zvláštní disci
plinární kO'misi. PrO' 'zajímavúst úpakuji, že i húrními mefiiči mo
húu býti jen úsúby, jež mimo ostatní -púdmínky vykazují polské 
státní občanství a znaj í púlsky slúvem i písmem. 

d) Stálý provoz v dulních polích. 

Po vzúru práva .pruského24
) a prúti právu ~U1skému, ra

kouskému, bavorskému, francouzskému a j. neúbsahuje h'Orní 

23) Srv. náš zákon čÍs. 165/19~7 Sb. z., a n. 
24) § -65 pruského horního zákona. Podle motivu, literatury a p'raxe 

nesmí býti v Prusku provozní povinnost uložena, byl-li by provolZ neho'Spo
dárný a nevča'sný. (Srv~ Klo-stermann, AUgemeines Berggesetz ftir die preus
sisehen Staaten, We.sthoff-Schiilter, A. B. G. Hab,erer, Zur Revision, B. BI. 
1912.) Brassert ve svém Komentári označuje i tato liberální ustanovení 

' 18$ 
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zákon polský zásadne závazku, udržovati propiljčené dillni pole 
vestálém provozu. Ke vzniku takového závazku v konkretním 
prípade jest ~apótrebí, aby vrchnÍ' horní úrad vyslovil povin ost, 
že v dulním poli musí se z.apočíti spracemi, jejichž bezprostred
ním nebo prostfedečným účelelll jest dobývání propiljčeného ne
rostu. Takový výrok, jellŽ jest instančne prezkoun1atelný (odvolá
ním k hornickélllU Kolegiu - víz bod 11 tohoto pojednání), smí 
však úrad vydati jen po slyšení podnikatele hor a jen tehdy, 
vyžaduje-li toho verejný zájem. 

Stane-li se výrok vrchního horního úradu vykonateiným, 
jest vlastník dUlního pole povinen započiti s provozem nejpoz
deji do 6 mesícu (nebyla-li mu lhuta tato z duvodil ohledu za
sluhujícíeh vrchním horním úradem prodloužena) . 

e) Dávky z horního oprávnení. 

Horní vlastník jest povinen platiti z dUlního pole pravidelné 
roční dávky, jež hyly naposled uprav eny nafízením polského pre
sidenta republiky ze dne 30.1'6. 19032, !Čí,s. 543. Pro majitele vý
hradný'ch kutišť, kteÍ'Í premení v prechodné 15leté lhilte své ku
tište v dUlní pole, povoleny na dobu prechodné lhuty úlevy, aby 
zatížení dávkami z dUlních polí nepresáhlo dosavadního z.atižení 
dávkami :z výhradných kutišť. 

B. O z á vaz cíc h pro t i s o U ,s e dní m h.o r ním 
v l a stn í k il m. 

Ty to 'závazky jsou vesmes rubem oprávnení, o nichž pojed
náno ad 6. lit. E), resp. ad 6. odd. A lit. c) odst. 8. 

C. O z á vaz cíc h pro t i v l a stn í k Íl m p o zem k Íl. ' 

Po vzoru práva pruského, saského, bavorského, italského 
a j . .obsahuje horní zákon polský podrobné predpisy o náhrade 
t. zv. diilnÍ'ch škod. K tétQ náhrade, jež v Isobe z,ahrnuje nejen 

pru.ského horního práva v .dolbe dnešní nadprodJukce za zbyOOčná. Stejne 
Arndt (Entwurf eines deutschen Bergtgeset.zes) , jeTIŽ dosvedčuje, že v praxi 
nebylo ješte § 65 pr. h. 'z. vubec použito. (Srv. též A'rndt, AUg. Berggesetz, 
Frei/burg 1924, ,str. 64),. 
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náhradu škod, zpusobených dolováním v užším smyslu, nýbrž 
též škod, 'zpusobených pracemi v pomocných zarízeních ve .smys
lu článku 75. (nikoIi však i ve vedlejších podnicích dIe článku 
76.), jest podnikatel hor povinen bez ro'zdílu, má-li na vzniku 
škody zavinení, čili nic, jen když škoda vznikla v príčinné sou
vislosti s provádením dotyčných prací. Proti všeobecné zásade 
občanskéhO' práva, dIe nehož zásadne povinnost k náhrade -škody 
predpokládá zavinení, jest zde tedy zavedeno prosté ručení za 
výsledek. Pro škody, vzniklé v SGuvislosti s vedlejšfmi podniky 
dIe ,článku 7,6. provozovanými, platí však všeobecné 'zásady občan
ského práva. 

Subjektem k náhrade povinným je vlastníkdUlního pole, 
dále uživatel dUlního pole (pachtýr), s ním-ž v'šak vlastník dul
ního pole ručí solidárne, a vznikla-Ii škoda provozem podniku 
vice vlastníku (uživatelu) dúlních .polí, ručí všichni poškozenému 
solidárne, v pomeru vôči sobe navzájem pak stejným dílem, ne
lze-li prokázati jednotlivým účastníku'm vyš!ší podí! na -zpuso
bené škode. 

Subjektem k náhrade oprávneným jest vlastník pozemku. 
Predmetem náhrady j sou veškeré škody vzniklé na pozem

kovém vlastnictví a jeho pfíslušenství. Tyto škody jest nahra
diti v prvé rade (u -budov) provedením opravy a tedy naturální 
restitucÍ. 

Vzhledem k tomuto značnému 'zatfžení podnikatelu dolu, jež 
jestzv1ášte cite1né u budov, byla jim pNznána zesílená právní 
posice ve stavebnín1 rfzení. .o každé stavbe v mezích dUlního 
pole nebo jeho blízkosti, k níž jest zapotrebí stavebního povo
lení, treba totiž uvedomiti pred potvrzenfm stavehního plánu a 
udelením stavebního povolení dotčeného vlastníka dUlníhú pole 
a okresní horní úrad s výzvou, aby '8e vyjádriIi [ke :stavebnímu 
projektu. Jde-li o podobnou stavbu, k nÍ'ž není zapotrebí ú:ľed
ního stavebního povolení, jest vlastník pozemku povinen učiniti 
podobné vyzvání prímo vlastníku dUlního pole sám. 

Okresní horní úrad v prípade .prvém a vla.stní,k dUlního pole 
v prípade prv-ém i druhém mají právo vyjádfiti ,ge proti povo
lení, po prípade proti provedení stavby z duvodu,že stavbe hrGzí 
nebe'zpečí poškození dUl ním provozem. J estIiže vzhlede.m k to
muto vyjádrení stavební povolení udeleno nebude, po prípade 
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jestliže vzhledem k nemu vlastník pozemku dDhrDvDlne upustí 
Dd' stavby, má . nárDk prDti pDdnikateli hDr na náhradu zn eh Dd
nDcení dDtyčnéhD pDzemku tím, že hD nemúže využíti jakO' po
zemku stavebníhD prO' účely prDjektované stavby. TatO' náhrada 
mu však nepHsluší, vyplýv á-li ze stavu veci, 'že Dhlásil úmysl 
zastaveti svuj pDze.mek jen prDtD, aby vylákal DdškDdné. Jestliže 
pres vyjádrení DkresníhD hDrního úradu nebo majitele dUlníhD 
pole vlastník pozemku obdrží stavební pDvDhmí a stavbu prDvede, 
nebO' není-li stavebníhD pDvolení zapDtrehí, 'zrídí stavbu prDti 
vyjádrení majitele dUlníhD pole a pozdeji dDjde lc pO'škO'zení ,stav
by dulnimi 'škDdami, nemôže žádati náhrady vyš'ší, ne'ž by ibyla 
činila náhrada za znehodnocení pozemku, kdyby bylo svého času 
Dd stavby u:puštenD. 

Upustí-li vlastník pozemku od stavby vzhlédem k neprízni
vému vyj ádrení vlastníka dUlníhD pDle, má ' práVD žádati mi-sto 
náhrady za znehDdnDcení, aby vlastník dUlníhD pole prevzal do
tyčný pozeme'k dD vlastnictvL TDhDto nároku j akDž i Dstatních 
v sDuvislDSti s dUlními škDdami uplatňDvaných treba se dDmá
hati soudne. 

PDvinnDsti k náhrade dUlních ŠkDd není, j estliže stavba byla 
prDvedena bez stavebního povDIení, nebO' jestliže vlastník pDzem
ku .pred provedením stavby, prO' ni-ž není predepsánD stavební 
pDvDlení, nevyzval vlastníka dUlníhD pDle k vyjádrení o' staveb
ním prDjektu. 

Nároky z dulních 'ŠkDd ,promlčují se ve trech letech Dde 
dne, kdy se poškDz,ený dDvedel o' škDde a 'zjistilškudce. Tím 
nejsou dDtčeny nárDky, Dpírající se o zvláštní sDukrDmDprávní 
titul. Vúbec platí zásada, že ustanoveními zákDna hDrníhD O' dul
níc-h škDdách nejsDu dDtčeny nároky opírající se O' ustanDvení 
všeDbecnéhD občan-skéhO' práva. 

PrDti rakDuským stavebním :fádúm, kde se vyčerpávala 
Dchrana vlastníkil dúlních pDlí v priznání pDstavení strany ve 
stavehním f izení, ze kterého jim plynulO' subjektivúí práVD, aby 
byly dDdrženy positivní predpisy stavebníhD rádu O' kDnstrukci 
stavby, jejicnž nešetrení n1DhlD by ve spDjitosti s dDlovánim 
býti príčinDu pDškDzení stavby, dále aby se pri posuzDvánísta
bility pDddDlovaného pozemku· prihlíželo k pO'ddDIDvání a 'byl 
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k fÍ'zenf pfihrán montanistický znalec/5
) priznává právO' polské 

vlastníku dúlního pole možnost, aby .pouhým vyjádrením proti 
stavební'mu projektu podstatne obmezil nároky ,stavebníkovy 
z duvodil dÔ!lních škod pro celou budovu. Též proti právu prus
kému, jež v podstate podO'bné právo vlastníku dUlních polí již 
uznávalo (§ 1150), ovšem v .ponekud jiné :f.orme, jde ú význam
nou modiďikaci dOS3JViadního stavu. 

Treba podotknouti, že uvedené OdPUDČí právo ve stavebním 
rízení, jak bylo vyličeno, normuje zákon výslovne jen ve pro
spech vlastníka dúlního pole, takže tato práva neíbudou patrne 
pfíslušeti také pOUJhým držitelum dúlního pole, ježto 'č'lánku 80. 
na predpi'sy dílu V., .pojednávající o dulnÍch škodách, dIe jeho 
slovného 'znení vztahovati nelze. Držitel dúlního pole bude tedy 
moci se chrániti ve stavebním rízení pouze prostrednictvím 
vlastníka dUlního pole. 

7. Pomer horního vlastníka k všeužitečným zanzením 
a územím obsaženým v zastavovacích plánech. 

Ani vlastník, ani držitel dUlního pole nemaji práva činiti 
námitky, prípadne prekážky stavbe pozemních a vodních cest, 
železnic a jiných dopravnich zarizení, vodovodu, plynovodu a ji
ných zarizení verejného vý'znamu, pro které je .prípustné vy
vlastnení a je povinen provésti, 'zvlá:šte v dole, všechna 'zabez
pečovací opatrení, potrebná v zájmu uvedených všeužitečný,ch 

zarízení. Pred stavebním povolením pro taková všeužite·čná za
rízení je však úrad ke konsensu oprávnený povinen vyslechnouti 
za účasti ,zástupce horního úradu vlastníka a držitele dUlního 
pole o tO'm, j ak by zmínená všeužitečná 'zarizení mela se pro
vésti, aby horní vlastnictví bylo co nejméne dotčeno. 

Má-li dulní pole prioritu proti všeužitečnému zarízení, ,má 
vlastník dUlního pole proti podniku v'šeužitečuého 'zarí'zení, po
dobne jako v právu pruském (§§ l'5H až 1,515 prus. hor. zák.) , 
sas'kém a bavorském a co do železnic i v právu rakouském (nar. 
z 2.f1. 1859', Čís. 2'5) a francouzském nárok na náhradu škody, 

. vzniklé mu predepsanými bezpečnostními opatreními, prípadne 

25) Srv. Koschin, Horní právo ve Shornfku verejného práva a pfÍisluš. 
pojednání v Pocte Háchove. 
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tím, že V'zhledem k všeužite'čným zarí'zením musí horní provoz 
obmeziti nebo vubec zastaviti. 

Podobné 'zásady platí i pri kolisi regulační ch . a 'zastavovacÍ-ch 
plánu s ,propuj'čenými dUlními poli. 

B. Pomer provozování hornictví k dobúvání neros tu, jež jsou 
príslušenstvím pozemkového vlastnictví. 

Horní podnikatel má právo, aby vlastník pozemkú upustil 
od exploitace nerostu nesvobodných, jestliže tato exploitace zne
snadňuje nebo znemožňuje provozovánÍ' horních oprávnení ve 
smyslu čl. 75 a 76· (bod 5. lit. c) tohoto pojednání) nebo ohrO'žuje 
bezpečnost horního podniku s hlediska hornopolicejního. Roz
hodnutí pfÍsluší okresnímu hornímu úradu. 

Musí-Ii vlastník pozemku upustiti ·Z uvedených dUl\Todú od 
exploitace svých pozemku, má nárok proti podnikateli hor na 
náhradu škody. Trvá-Ii omezení 'zákazem exploitace déle než 
3 leta nebo Ize-Ii v dobe zákazu souditi z okolností, 'že omezení 
bude aspoň po tuto dobu trvati, má vlastník pozemku nárok 
proti podnikateli hor, aby .prev,zal dotyčný pozemek do vlast
nictví za cenu, j akou má pozemek v dobe, kdy bylo vlastníkem 
pozem.ku upuš,teno od exploitace. 

Pro úplnost treba podotknouti, 'že i pro exploitaci nerostú 
prináležejících k pozemkové-mu vlastnictví, již ,provádí vlastníK 
pozemku, platí za určitých okolností nekterá ustanovení horní
ho zákona. Provádí-Ii totiž vlastník pozemku jejich težbu pod
zemními pracemi, pla'tí pro tyto práce predevším predpisy 
o místech vyňatých 'z kutání (čl. '5 a 6), 'závazek o vyrozumení 
príslušných úradu pred ,zaháJení,m prací (čl. 8), predpisy ,čl. 9 
() prfpustnosti 'záka.zu techto prací, ohrO'žují-li be'zpečnost star
šího 'kutání nebo dolování, predpisy čl. 10 o' zužitkování nerostú 
pri težbš nalezených, predpisy čl. 12 o vrtných denících, profi
lech a zkouškách a kone'čne predpisy čl. 131

, jež vztahují nekte
rá ustanovení~ platná ,pro dUIní pole i pro kutání. Zvlášte 'zde 
platí predpisy o :správe a provozu horníich podnikú (čl. 118 až 
171). predpisy o horníeh úradech (čl. 188 až 200, 204 a 20'5) 
j akož i príslušná ustanovení dílu XI. a XII. :o hornickém kollegiu 



(ý: 

ním musí hO'rní provoz 

lllačních a 'zastavovacích 

úvání nerostu, jež jsou 
vlastnictví. 

lastník pozemku' upustil 
tliže tato exploitace zne
Í' horních oprávnení ve 
lojednání) nebo onrožuje 
t hornopolicejního. Roz
l.du. 

'z uvedených du'vodu od 
proti podnikateli hor na 
~em exploitace déle než 
i z okolností, 'že' omezení 
vlastník pozemku nárok 
yčný pozemek do vlast
)'be1 kdy bylO' vlastníkem 

i pro exploitaci nerostu 
dví, j i-ž .provádí vlastník 
lekterá ustanO'vení horní
Izemku jejich težbu pod
ice predevším predpisy 
», 'závazek o' vyrozumení 
Lcí (čl. 8), predpisy ,čl. 9 
.rožují-li be'zpečnost star-
10 ú' zužitkovánÍ nero-stu 

) vrtných denícícn, profi
~1. 131

, jež vztahu jí ne:tde
i prO' kutání. Zvlá:šte 'zde 
~ní'ch podniku (čl. 118 až 
, 188 až 200, 204 a 2D'5) 
XII. 'o hO'rnickém kolIegiu 

o pol'Slké horní reforme. 267 

a ustanoveních trestních. V tomto smeru následovala polská 
horní novela, vzor francouzský, anglický, rumunský aj. 

9. Zánik horního vlastnictví. 

Horní vlastnictvi 'zaniká zrušením jeho, vysloveným vrchním 
horním úradem. Podnetem k tomuto výroku je bud' odebrání 
nebo vzdání se horního vlastnictví. 

K odebránf horniho vlastnictví vrchním hornín1 úradem 
doj de, nevyhoví-li vlastník včas vykonateInému príkazu k vedení 
stálého provozu v du:1nim poli (bod 6. odd. A) lit. d) tohoto 
po j ednání) . 

Chce-li se horní vlastník v·zdáti horního vlastnictví, musí 
predložiti vrchnímu h'Ornímu úradu soudne nebo notársky ove
rené prohlášení, 'že se dobrovolne vzdává horního vlastnictví. 
Chce-li se vzdáti jen lčásti dúlního pole, mfIože .tak platne uči
niti, vyhovuje-li 'zbytek dúlního pole stále ješte platným pred
pi-sum. Jinak nebude vzdání vzato vrchním horním 'úradem na 
vedomí a horní vlastnictví ohledne dotyčné části dUlníno pole 
nebude z,rušeno. 

VýrO'kem o odebrání horního vlastnictví nebo prohlášením 
o vlzdání se jeho nezaniká horní vlastnictví jako takové. K zá
niku jest po vzoru rakouském (§§ 21613 nás1. r. h. z.) a pruském 
zapotrebí s'plnení predpokla.du, dalších. 

Po pravomoci výroku o odebrání horního vlastnictví nebo 
po dojití prohlášení o- vzdání se' jeho vyrozumí o- tom vrchní horní 
úrad knih-ovního vefitele a jiné na dotyčném dU1ním .poli vecne 
oprávnené a vyhlásí to ve státním úredním liste. Do 3 me síc u 
od vydání vyhlášky mají knihovne oprávnení a též i vla,stník 
právo navrhnouti u príslušného soudu na své útraty verejnou 
ďTažtbu dulního pole. ,Nebude-li v této lhiite návrh učinen nelbo 
zustane-li dražba-bez výsledku, vydá . vrchní horní úrad výrok, 
že se hornÍ' vlastnictví zrušuj e, 'čímž teprve 'zaniká. 

Doj de-Ii ke dražbe a má-li výsledek, prejde horní vlastnictví 
na vydražitele, takže dojde k prevodu a nikoIiv Jk zániku horního 
vlastnictvÍ. 

Po zrušení horníhO' vlastnictví vymaže se du~nÍ pole' 'z po
zemkových (hy.potečních), prípadne horních knih~ vedených 

I , 
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II pn slušných soudu, jakož i z prehledné mapy dUlních polí, ve
dené u vrchního horního úradu. území zrušeného dUlního pole 
stane se volným a pro nová kutání i propuj ,čky prístupným. 

Bývalý vlastník 'zrušeného dúlního pole je však povinen 
Dpuštená dHa svým nákladem rádne a dostate,čne zabezpečiti a 
provádeti veškerá potrebná opatrení k tomuto účelu v úvahu 
pricházející. Okresní horní úrad muže po prípade provésti tato 
opatrení na náklad bývalého horního vlastníka. 

10. Horní úrady. 

Jako horní úrady fungují okresní horní úrady, vrchní horní 
úrady a ministerstvo prúmyslu a obchodu . . Podohne jako ve 
všech horních právech státu jiných, jest i v Polsku úkolem hor
nich úradu provádeti horní zákon, vésti dozor nad rádným plne
nim jeho predpisu dUlními podnikateli a poskytovati hornictví 
národohospodárskou ochranu. K výkonu horní polície poskytuje 
horní zákon horním úradum po vzoru .pruském značnou pravo
moc i vydatné prostredky donucovací a trestní. 

Okresní horní úrady j sou všeobecne ,príslušné pro veškeré 
ved, jež zákon vý:slovne nevyhrazuje kompetenci vrchních hor
ních úradu. Vrchním horním úradum prísluší rozhodovati o ve
cech výslovne jim prikázaných, rozhodovati v odvolací instanci 
o odvoláních z rozhodnutí okresních horních úradu, pokud není 
ovšem predepsáno prímé odvolání z výroku okresního horního 
úradu k hornickému kollegiu, jako je tomu na pr. ve veci vy
vlastňovacího nálezu okresního horního úradu co do pozemkU., 
základkového materiálu a povrchových vod (o tom níže). Prí
sluší jim dále služební dozor nad okresními horními 'úrady. Mi
nisterstvu obchodu a prumyslu ptÍsluší veci ,zákonem výslovne 
prikázané, rozhodovati o odvoláních z výroku vrchních horních 
úradu, pro než není predepsána pfÍ'slušnost hornického kolle
gia a provádeti dozor nad horními úrady v celém státu. Krome 
predpisu v horním zákone obsažených platí pro fÍ'zení pred hor
ními úrady platné predpisy o n.zení správní,m ve smyslu nafí
zení presidenta republiky z 2'2./3. 19218, Čí!s. 341. 
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11. Hornické kollegiurn. 

Ve sna-ze zabezpečiti právní posici podnikatele hor v dule
žitej 'ších otázkách, tangujícich zvlášte jeho 'zájmy hospodárské 
pred byrokratickou úzkoprsostí, zavedl ,zákon jako zvláštní od
volací instanci pro odvolání z nekterých výroku -okresních a 
vrchních horních úradu' instituci, v níž krome :úredníku horních 
úradu, po príp. soudcu z povolání jsou z.astoU'peny i živly laické 
z interesovan~Tch kruhu, zvanou hornické kolle,gium se sídlem 
ve Varšave. 

Predsedu hornického kolle-gia jmenuje president republiky 
stejne jako místopredsedu, a to k návrhu ministra prumyslu a 
obchodu z rady kvalifikovaných so.udcu nebo úredníku okres
ních a vrchní ch horních úradu, prípadne ministerstva prúmyslu 
a obchodu. členy hornického kolle,gia .jsou jednak osoby, jme
nované z rad stálý-ch úredníku okresnich a vrchních horních 
úradu, prípadne ministerstva prumyslu a obchodu príslušne' kv~
lifikovaných, jednak z rad lai'ku, na jejichž Jmenování ,činí ná
vrhy jednak prumyslové a 'Obchodní komory, jednak svazy ko
munální. členy hornického kollegia jmenuje z techto kruhu mi~ ' 

nistr prumyslu a obchodu po dobrozdání presidenta hornického 
kollegia. 

Hornické kollegium ro'zhoduj e v petičlenných senátech, j e
j ichž predsedou je predseda nebo místopredseda hornického kolle
gia, dva členové ze jmenovaných státních úredníku, z nichž aspoň 
j eden musí mít i právnické vysokoškolské v'zdelání a dva ,členové 

ze jmenovaných laiku, z nichž aspoň jeden musí býti -z rady 
členu, navržených prumyslovou a obchodní komorou a jeden -ze 
členu navržený'ch svazy komunálnÍ'mi. 

Hornické kollegium rozhoduje o odvoláních z výroku hor
ních úradu v techto pf ípadech: 

lZ rOľZhodnutí okresního horního úradu o povinnosti postou
piti pozem-ky, písek a jiný -základkový materiál a povrchové vody 
pro účely horní (čl. 7, 92, 915, 97) a o 'zákazu exploitace nerostu 
horní svobody nepožívajícfch ve smyslu čl. 1815 a U~6, 

z rozhodnutí vrchních horních úrfadu o platnosti oznámení 
nálezu (čl. 2;5, 27), o zákonných predpokladech propujčky hor
ního pole a jiných rozhodnutích v propujčovacÍm nzení (čl. 46), 
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o právu dobývati nerosty nepropiij ,čené, jejichž doibývání je nutné 
z duvodu hornických snerostem propuj 1čeným (čl. 72), o právu 
konati v cizím dúlním poli pomocná dí1a . (čl. 715), o uložení hor
ních služebností (čl. 112), povinnosti prenechati část svého dul
ního pole sousedu (čl. 117), o povinnostech ke stálému provozu 
v dúlním poli (čl. 173), o platnosti horních oprávnení p:ľísluše
jících státním úredníkum a jejich blízkým pNbuzným, obmeze
ným v nabývání horního vlastnictvf (čl. 201), o odeprení zrušiti 
horní vlastnictví v prípade, kde vlastník se vzdal !části dUlního 
pole azbytek nevyhovuje zákonným podmínkám pro dUlnf pole 
predepsaným (čl. 182), o odeprení souhlasu ke 'zcelení, delení a 
výmene dUlních polí, prípadne jejich částí (čl. 59, 62), konečne 
z výroku disciplinárních komisí, a to jak ve vecech správcu 
závodu a dozorcu (čl. 135), tak ve veci horníchmeričti (IČl. 170). 

Cinnost hornického kollegia není !pouze 'kasační, nýbrž též 
. reformačnÍ. Z rozhodnutí hornického kollegia jest možno dovo
lati se ješte žalobou Nejvyššího správního soudu. Ve vecech 
disciplinárních jest však rozhodnutí hornického kólegia konečné. 

Touto mimorádnou institucí je tedy značne omezena instanč
ní činnost posavadních odvolacích instancí, méne u vrchního 
horního úradu, j ežto kompetence hornického kollegia pri roz
hodnutích okresního horního úradu nastupuje pouze výjimečne, 
vydatne však u ministerstva prumyslu a obchodu, nehoť témer 
všechna dúležitéj.ší rozhodnutí vrchních hornfch !Úradu jsou po
drobena odvolacímu prezkoumání hornického kollegia. Zda vsu
nutí tohoto jakéhosi druhu nižšího správního soudnictvído orga
nisace horních úradu se osvedčí, ukáže teprve ibudoucnost. 

12. U stanovení trestní. 

Horní zákon obsahuje velmi obsáhlá ustanovení trestní, 
jilniž má býti :ľádné plnení horního ,zákona represivne 'zajišteno. 
Mimo to celá rada prestupku horního zákona vyhrazuje se stí
hání soudnímu. 'K provádení trestního rízení vyhrazeného hor
ním úradum a ukládání hornopolicejních trestu jsou p:ľislušny. 

okresní horní úrady. 
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13. Právní pomery reformou nedotčené. 

Horní ,zákon neupravuje vše-chuu materii ohsaženou v do
posud .teritoriálne platných horníchzákonech a. ponechává vý
slovne i nadále v platnosti nekterá ustanovení platných horních 
práv. Z ustanovení rakouského horního zákona platí ve smyslu 
čl. 318 i nadále §§ 134 a 169 o težarstvech v dobe účinnosti zá
kona existujídch (nový'ch težarlstev .po účinnosti zákona 'ztizovati 
nelze), §§ 200 až 209 o horniokém .právu pracovním, §§ 210 až 
214 o hratrských pokladnách a §§ 241, 242, 247 a 248 o trest
ních ustanoveních co do výhradných kutišť, používání detí pri 
provozu hor a nekterých otázek mzdového, resp. pracovního po
meru delni0kého. Podobnezachována i v oblasti práva pruského 
ustanovení pruského horního zákona o. pracovním pomeru v hor
nietví, težarstvech a bratrský'ch pokladnách. 

IV. 

Záver. 

Pols,ký horní. zákon byl uskutečnen v dohe, kdy hospodárské 
a politické pomery nebyly .pfíznivé klidné a zodpovedné zákono
dárné práci. JestHže se presto podarilo polským montanistúm 
dílo nejen technicky dokonalé, nýbrž i vnitrne hodnotné, jež 
promyšlene dovedlo v celé té spleti nejruznejších interesu, jež 
se v' hornictvÍ' stýkají, 'zachovati zlatou strední cestu, svedčí to 
o úctyhodné 'zdatnosti autoru zákona a je to zároveň potešitel
ným dokladem toho, že i mladá slovanská legislativa je s to, aby 
i v nejO'btíržnej.Ších oborech zákonodárné práce podala dílo, jež 
snese srovnání s výsledky legislativní práce státu se staletou 
tradicí. 




