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Dr. FRANTIŠEK USTUiPSKÝ: 

o polské horní reformč~ 
• ~ I ' . , I • ~ •• 

I. 

Práv ní stav pred horní reformou. 

N abyvši po svetové válce znovu státní samostatnosti pre
vzalo Polsko s územími, odloučenými od Ruska, Nemecka a 
Rakouska trojí právní rád, v techto teritoriích dosud platný. 
Prevzala proto republika polská na územích bývalé »Kongre
sovky« horní právo ruské, na území Horního Slez ska a Po
znaňska horní právo pruské (na oblast PomofÍ, kde dosud pla
tilo zvláštní právo provinciál ní, rozšírena platnost pruského 
horního práva teprve narízením polského presidenta republiky 
z 22. III. 1928, Čís. 340 Sb. z.), na území bývalého Tešínska 
a Haliče pak horní právo rakouské. 

Horní právo bývalé »Kongresovky« zakládalo se na »Usta
noveních o prumyslu hornickém v guberniích království pol
ského«, obsažených v ruském horním zákone ze dne 31. XII. 
1912, 13. I. 1913, svazek VII/1912 Sbírky zákonu carství ruské
ho. l

) Právo toto uznávalo t. zv. svobodu hornického podnikání 
jen v míre velmi omezené, pfipouštejíc ji toliko u rud železných, 
zinkových, olovených a uhlí. Celková jeho struktura byla ne
dokonalá s predpisy neúplnými a často ne dosti jasnými, ze
jména vuči predpisum dfÍvejším potrebne nevyhranenými, 
takže spory oto, co v konkrétním pfÍpade vla'stne vubec platí, 
nebyly zde rídké. Neposkytujíc pražádné ochrany kutéfi, do
kud nedosáhl nálezu a jeho úredního potvrzení, pfipouštejíc 
jen propuj čku nalezeného nerostu, stanovÍc po~inné provozní 
plány apod., blíží se toto právo právu pruskému a francouz
skému. Predpisy tyto byly doplneny nafízením polského pre
sidenta republiky ze dne 22. brezna 1928, Čís. 340 sb. z., jímž 

1) Viz Zeitschrift fur Bergrecht, ro'č. 57, str. 14'1. 
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byly vyhrazeny ve prospech státu kuchyňská suI, soIanky a soli 
draselné, horečnaté a borové. 

Horní právo, platné na úzenaích pÍ'evzatých od Nemecka, 
spočívalo na pruském hornína zákone z 24. VI. 1865/) zaruču
jícína v rozsáhlé míre t. zv. svobodu hornického podnikání, orne...; 
zenou tep rve zákony z 5. VII. 1905, Čís. 265 (Lex Gamp) a 
z 18. VII. 1907 .. Čís. 119 co do ' kamenného uhlí, kanaenné soli, 
solí draselných, horečnatých a borových i solanek. Provádeje 
do všech dusledku prastarou právní zásadu »prior tenapore, 
potior iure«, naodifikovanou stredovekýnai hornínai rá,dy v par
oenaii »der erste Finder, der erste Muter«, nechrání tento zá
kon ve shode s horním právem francouzskýna kutéru, poklid 
jejich kutby nemely úspechu, proti vzájemné konkurenci. Te
prve nález ci pfiznává se dalekosáhlá ochrana ve smysIu insti
tuce t. zv. »Mutung« starých horních rádu stredoevropských. 
Jsouc v podstate právem »nálezcu« (Finderrecht), pfiznává 
pruské horní právo, stejne jako francouzské" propujčku t. zv: 
horního vlastnictví zásadne jen co do nerostu skute~ne naleze
ného. Provozování dulních podniku ve shode s verejnými zájmy 
zajišťuje vydatnými hornopolicejními opatreními, predepisujíc· 
zejména z duvodu prevenčních obligatorní provozní plány pro 
provoz, podrobené prezkoumání horní ch úradu pouze s hlediska 
hornopolicejního bez ingerence na hospodárskou stránku veci. 
Povinnosti ke stálému provozu v propujčených dulních polích 
zásadne' nestanoví, pripouštejíc ovšem, aby ji in concreto vy
slovil vrchní horní úrad, . vyžaduje-li stálého provozu verejný 
zájem. 

Hornické právní pomery v oblasti Tešínska a Haliče (t. zv. 
»Malopolsky«) upravoval rakouský horní zákon z ,23. V. 1854, 
Čís. 146, jenž jedosud součástí našeho právního tádu.3 ) Právo 

2) Viz Ar nd t, Allgemeines' BeI'lggesetz flir die preu,sische Staaten, 
Freiberg 11924; Y s a y, Allgemeines Berg1gesetz 'flir die preusische 'Staaten, 
Mannheim 19:1s9/1i9120, Y s a y, Das Ber.grecht der wichtigsten Kulturstaaten, 
Berlin 119129- a literaturu tam citovanou. 

8) Nejduležitejiší liter~turu ' viz ve SlovnÍ1~U' ve,fejnéh~ p~áva, pod 
he sIem »Hopli ~~r;áy~«,.II a .b.er ~r. :-. Z , e c hp. ,e .rH:indbuch, de~ Bérgrechtes, 
Wei ~ s li eke r - Z il m nÍ e r, .' System' des tschechoslowak~schen .' B~rg-. 
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toto bylo V Polsku novelisováno zákonem Z 3. III. 1926" Čís. 169, 
jenž pripustil propujčku i pro nálezy ve vrtbách a zvýšil vý
meru dulních polí na 90 ha, jakož i nafízením polského pre si
denta republiky z 22. III. 1928, Čís. 340 sb. z., jenž vyhradil 
soli draselné, horečnaté, borové a solanky ve prospech státu. 

II. 

Prubeh reformy. 

Toto trojí právo prevzal tedy obnovený polský stát, když 
po svetové válce sjednotil svá území z territorií ruzných oblastí 
právních. Snaha zodpovedných činitelu o unifikaci, jež vyply
nula jako prirozený dusledek obtíží, plynoucích ze zdedené tro
jitosti právní, projevila se brzy i v právu horním. 

Rozhárané poprevratové politické pomery nebyly vhodnou 
pôdou pro velkorysé rešení unifikační ch problému. Unifikační 
snahy v horním právu mely proto puvodne úspech jen v nekte
rých nejnaléhavejších speciálních jeho oborech. Tak byla zá
konem z li. IV. 1924, Čís. 424 sjednocena organisace horních 
úradu a zákonem z 8. VI. 1924, Čís. 671 úprava poplatku a 
dávek za horní oprávnení, novelisovaným nafízením presidenta 
republiky z 30. VI. 1932.. Čís. 545. 

Teprve po Pilsudského prevratu, kdy vláda obdržela zmoc
není vydávati zákonné predpisy prostrednictvím dekretu pre
sidenta republiky bez spolupráce snemovny, nabyla unifikační 
činnost rychlejšího spádu, takže již v červenci 1926 predložilo 
ministerstvo prumyslu a obchodu »Projekt ustawy górniczej« 
k verejné diskusi.4

) 

Osnova tato byla sice v podstate recepcí práva pruského pro 
celé území republiky, leč recepcí ne dosti uváženou a kritickou. 
Neodstraňovala zejména nedostatku tomuto právu i v jeho vlasti 
vytýkaných a nekteré jeho dobré stránky dokonce zhoršila. 

Tak na pr. omezení t. zv. svobody hornického podnikání, 

rechtes, Praha 19'33, Y ,s a y, Das Bergrecht der wichtigsten Kultur
staaten a j . . 

4) Srv. Z a r a ŕJ. s k i, Dekret o 'prawie górniczem, Przegl~d górniczo
hurtnicZlki 1193\1. 
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zvlášte co · do uhlí, ve smyslu pruských zákonu z 5. VII. 1905 
a 18. VII. 1907, vyplynulé ze zvláštních pomeru pruského hor,;. 
nictví na počátku tohoto století, rozširovala osnova na celý 
polský stát, stanovíc uhelný reservát státní pro celou oblast 
republiky. Prípustnou výmeru podle pruského horní ho práva 
zvyšovala osnova jen zcela nepatrne, neberouc zretele k hloubce, 
v níž byl nález učinen. Instituci provozních plánu zhoršila, 
rozšírivši schvalovací činnost horních úradu proti dosavadnímu 
stavu jak ve smyslu práva pruského, ba dokonce i ruského i na 
otázky čiste hospodárské a pod. Naproti tomu neprevzala osno
va z dobrých st:ránek pruského práva liberálního rešení povin
nosti ku stálému provozu v dulních polí ch, oprávnení podni
katele horzfizovati pomocné vedlejší závody a pod., zvlášte pak 
svými ustanoveními o dozoru na provoz horních podniku na
vazovala vlastne na pruský t. zv. »Direktionsprincip«, záleže
jící v úzkoprsém poručníkování horního podnikání úrady, jenž 
byl i v Prusku jako hospodársky naprosto neudržiteIný již 
od desítiletí opušten. Ve snaze o rychlou unifikaci dotýkala se 
pak osnova velmi citelne i práv nabytých z dosud platných 
partikulárních právních predpisu, zvlášte v oblasti horního 
práva rakouského.-

Neprekvapilo proto, když tento návrh zákona, vykazující 
v četných smerech závažné závady, setkal se s odporem inte
resované verej nosti. 

N ámitkám, obsaženým v četných pfipomínkách a memo
randech, jimiž bylo ministerstvo ze všech interesovaných kruhu 
v krátké dobe v pravém slova smyslu zaplaveno, venovala 
vláda velmi loyálne pozornost a poverila koncem roku 1927 
odborné komise pri ministerstvu prumyslu a oQchodu, aby 
výtky osnove činené prozkoumaly a osnovu nového horního 
práva prepracovaly. 

Práce odborných komisí postupovala rychle, takže již 
v breznu 1928 byl verejnosti predložen druhý vládní návrh 
horního zákona, jenž byl ve dnech 21. a 22. III. 1928 projednán 
ve verejné ankete, konané u ministerstva prumyslu a obchodu 
ve Varšave. 

Tento druhý ministerský návrh, na jehož vypracování meli 
účast vynikající montanisté polští, stal se po konečné redakci, 
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provedené V r. 1930, jež se omezila v podstate jen na úpravu 
systematickOl~ .a stylistickou, zákonem, byv vyhlášen dekre
tem presidenta polské republiky ze dne 29 . . XI. 19.30, uverej
neným dne 5. XII. 1930 v úrední sbírce zákonu .. Právní '. účin
nosti nabyl dnem 1. I. 1932 v celém území Polska mimo vévod
st ví slezské, kde vzhledem k prutahum, k nimž došlo pfi jeho 
projednání slezským zemským snemem, · vstoupil v .platnost 
teprve dnem 1 . . 1. 1933. ' 

, III. 

Právní stav po reforme. 

Mám-li povšechne charakterisovati nové zákonodárné dHo 
polské legislativy v oboru horního práva, mohu ríci, že jde 
o opatrnou recepci pruského horního práva. Proč práve toto 
horní právo bylo vzorem polským zákonodárcum, jest nasnade, 
uvážíme-li; že v oblasti horního práva pruského - vHorním 
Slezsku - jest nejduležitejší horní prumysl polský a v zása
dách pruského horního práva bylo vybudováno i horní právo 
ruské, platné ve významných uhelných revírech bývalého rus~ 
1.<ého Polska. Za této situace nelze se tedy diviti, že unifikace 
byla provedena . na podklade právních predpisu, které ve vetší 
části prumyslového území polského již po dlouhá léta platily. 

Pro celkovou koncepci a systém legislativní práce byly 
tedy smerodatny zásady prliského horního práva. Pfi tom by 
však nebylo možno tvrditi, že pruský vzor byl tvárcum zá
kona do té míry neodchylnou smernicí, ahy vliv pruského 
horního práva na nový horní zákon polský se byl projevil · tak, 
že by byl jeho autorum . na újmu v samostatnosti pojetí a 
zpracování tohóto obtížného predmetu zákonodárné úpravy. 

V jednotlivostechmusím se ovšem omeziti jen na stručný 
náč:ľtek zásad polské horní novely, neboť jakékoliv detaily a 
kritika vymykají se z úzkého, jen povšechne infor.mativního 
rámce této práce. : 

. , ; 



itUPSký: 

L v podstate jen na úpravu 
nem, byv vyhlášen dekre
, dne 29. ·XI. 19.30, uverej
;bírce zákonu., Právní . účin-
území Polska mimo vévod

lum, k nimž došlo pfi jeho 
.emem, · vstoupil v ,platnost 

reforme. 

vati nové zákonodárné dílo 
práva, mohu ríci, že jde 

ho práva. Proč práve toto 
ikonodárcum, jest nasnade, 
tva pruského - ' vHorním 
prÍlmysl polský a v zása-
vybudováno i horní právo 
ých revírech bývalého rus~ 
;e tedy diviti, že unifikace 
~h predpisu, které ve vetší 
již po dlouhá léta platily. 

!m legislativní práce byly 
LOrního práva. Pri tom by 
ský vzor byl tVll:rcum zá
ernicí, ahy vliv pruského 
polský se byl projevil 'tak, 
v samostatnosti pojetí a 

u záko~odárné úpravy. 

ern omeziti jen na stručný 
neboť jakékoliv detaily a 
povšechne informativního. 

o ·polské horní reforme. 75 

1. Pojem a rozsah $vobody hornického podnikání . . 
Právní stav, dIe nehož nekteré neI:osty jsou zbaveny své 

akcesorní povahy vÍl či pozem~ovému vlastnictví, mohouce býti 
nezávisle na vÍlli vlastníka pozemkô predmetem zvláštní ho vý
hradného okupační hO .a disposičního práva, jež s ostatními, 
horním zákonem stanovenými ' oprávneními se ve svém souhrnu 
nazývá horním vlastnictvím,s) jehož za podmínek v horním zá
kone vytýčených mÍlže nabývati každý, i když není vlastníkem 
pozemku, nazývá horní novela svobodou horilického podnikání 
(wola górnicza). Tímto v moderní , hornoprávní literature ustá
leným názvem vystihuje zákon lépe pravou podstatu základního 
institutu horního práva, spočívajícího na principu státní vý
sosti, omezující ve verejném zájmu pozemkové vlastnictví, než 
jak tomu bylo v rakouskémprávu, kde v podstate totéž bylo 
nazýváno horním regálem.6 ) Takto pojímaná svoboda hornické
ho podnikáníbyla horní novelou upravena velmi liberálne a 
v oblastech, kde dosud neplatil státní uhelný reservát (v Tešín
ském Slezsku, Haliči a »Kongresovce«), zÍlstala zachována i pro 
kamenné a hnedé uhlí. V tomto smeru tedy právemi nenásledo
vala novela vzoru pruského (zák. z 5. VII. 1905 a 8. VII. 1907), 
bavorského (zák. z 31. VIII. 1918), saského (zák. ze 14. VII. 
1918) a jiných nemeckých státu, ačkoliv tento príklad byl pro 
privržence etatismu v oboru up,elné výroby velmi lákavý a 
smery tomu prející byly puvodne tak silné, že uhelný reservát 
pro celý polský stát byl, jak již výše uvedeno, pojat do prvé 
osnovy horního zákona, již vypracovalo m.inisterstvo prÍlmyslu 
čl obchodu v roce 1926. 

Svobo~Ie hornického podnikání jsou nyní v Polsku vyhra": 
ženy' a jsou tedy »svobodnými« ve smyslu horního zákona .tyto 
nerosty, vyskytující se v prirozeném ložisku: 

. 5) Srv. Hab e r e r, Zur . Revision des allgemeinen Berg.gesetzes, 
Bergrechtliche Blätter 1\91017; , Dr. Pe t .r a s ·c h e k, Die rechtliche N atur 
des Bergwer~seigentumes,Vídeň 119105 a litera,tura . v oboU' techto ,pojed~á
ních citovaná, Wei z s ä eke r - Z i mm e r, .'System, str~ 1'09. . 

6) Srv. ·· A rnd t, Einioge Bemerkung'én zur Geschichte des Berg
rechtes, Zeitschrift flir Bergrecht 119li3, Gesch1chte und Teorie des · Berg,;. 
.regales, FreihU'rg 1911\6, BeI1gregal, Zeits-chTift flir Bergrecht, roč. 210, 
Ha b·er er, ·Zur Revision :des ' a ' B. G., Bergl'echtliche, Bläter l '9016' ä lite
ratuTu v tecnto ·poje<l!iáních: cit. 
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RadiUln, zlato, stfíbro, platina, meď, cín, zinek, kadll1ium, 
olovo, rtuť, železo s výjimkou železných rud bahenních, kobalt, 
nikl, arsen, antimon, mangan, hliník, chrom a wolfram, nechť 
se tyto kovy vyskytují v prírode jako ryzí nebo jako rudy, 
z nichž lze technicky dobývati techto kovu, dále nerosty, hodící 
se k tomu, aby z nich bylo technicky dobýváno síry, nerosty, 
jež vzhledem k obsahu fosforu se hodí k výrobe umelých 
hnoj iv, tuha, uhlí kamenné, hnedé a anthracit (uhlí kamenné 
a anthracit s výjimkou Horního Slezska a Poznaňska). 

Svobody hornického podnikání nepožívají jednak nerosty 
v y hra žen é v e il r o s pec h s tát u, t. j. kamenná sUl, 
soli draselné, horečnaté a borové, solanky obsahující soli sodné 
a borové s výjimkou solanek minerálních léčivých zNdel, jež 
j sou pNslušenstvímpozemku, a konečne v Poznaňsku a Hor
ním Slezsku uhlí kamenné a ' anthracit, jednak v š ech n y 
ne r o st y o s ta t n í, jež byly výslovne uznány za pNslušen
ství pozemkového vlastnictví. 

2. O kutání. 

Podobne jako snad všechny horní zákony evropské venuje 
i horní novela polská pečlivou pozornost prípravné hornické 
činnosti, bez níž vážné horní podnikání ne ní vubec mysliteIné 
- kutání (poszukiwanie górnicze). Proti právu rakouskému 
a pruskému nemá sice zákon výslovné definice tohoto pojmu, 
z toho však, že upravuje stejne jak vyhledávání nerostu v pri ro
zeném ložisku, tak bližší prozkoumávání ložisk již nalezených, 
lze bezpečne souditi, že rozumí kutáním ob:;t druhy techto čin
ností. Prozkoumávání ložiska, jež nabylo již povahy pNmé ex
ploitace nálezište, není však podle čL 140 dovoleným kutáním. 

V ážným problémem horních zákonu z doby, kdy nabylo 
netušeného významu dolování na nerosty uložené ve značných 
hloubkách pod povrchem, zvlášte v t. zv. slojích (Flotzberg
bau), jest ochrana kutéru proti národohospodáfsky nevítané 
konkurenci. 7 ) 

7) Srv. L e II th o l d, Das ast. Ber,grecht str . . 77, 78, Hab e re r zur 
Revision des a. B. G. Bergrechtliche BI. 1906 a literatura tam cit. 
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Prozkoumává-li se pohorí a provádejí výzkumné práce pro 
účely takového dolování, nelze se totiž zpravidla obejítibez ná
kladných hlubinných vrteb a jiných prací spojených. s nepomer
ným nákladern. Vyžaduje proto takové kutání investic; jejichž 
co nejdokonalejší využití je v národohospodárském zájmu. Ne
stanoví-li zákon volné konkurenci v tak nákladném kutá ní pra
žádných mezí, prihodí se lehce vzhledem k dusledkum, jež 
horní zákony spojufí zpravidla s nálezern, že kutér, jehož kutba 
byla drívejším positivním výsledkem. kutby konkurentovy pred
stižena, vyjde se svými investicemi naprázdno, jestliže šťast
nejší nález ce vyradí -jej, jak tomu zpravidla bývá, z dalšího 
kutání resp. propujčky tím, že využívaje oprávnení založeného 
učineným nálezern, volí své dulní pole tak, aby obsáhlo území, 
kde jeho méne šťastný konkurent kutal, resp. hodlal si osvojiti 
propujčku horního vlastnictví. Tím však nutne prijdou na zmar 
vysoké hodnoty investované do nedokončené práce, což s hledi
ska národohospodárského nemuže býti lhostejné. 

Kdežto staré horní rády (svetlou výjimkou je horní rád 
já,chymovský)8) a horní práva, beroucí zretel hlavne na snazší 
pomery staršího rudného hornictví (horní zákon franco uz
ský,9) pruský, ruský aj.), nepriznávají konkurujícím kutérum 
proti sobe navzájem nižádné ochrany, dokud nedosáhli nálezu, 
pamatují horní práva, jejichž autori tušili zmenu pomeru nebo 
na ni již pfímo vzali zretel, na to, aby kutér, jenž chce inve
stovati do vážného kutání kapitál a práci, nebyl v konkurenci 
vydáván na pospas náhode, nýbrž aby mu bylo jednak již pre-

. dem zákonem zajišteno území, kde by neobtežován konkurencí 
jiných kutéru mohl svo u kutbu nerušene provádeti a dokončiti, 

jednak aby mu byla poskytnuta možnost skliditi ovoce investo
vaných nákladu exploitací nalezeného nerostu alespoň v mini
Inálním dul ním poli, nazývaném na pr. v § 34 horního zákona 
rakouského »polem vyhraženým« (Vorbehaltsfeld), jež je zá-

8) S'r'v. Sch m i d t, Versu ch einer syst. gend. Darstellung des Berg
rechtes, Praha H~313, str.90. 

9) Zák. z 2'1. IV. 1'81'0, vÍ'z C u v i II i e r, Législation miniere 190'2, 
dále Zeitschrift flir Bel1grechrt, TOČ. 1, 12', 3, 5,7, 8, 9', 5'0, 5\9, L é v i, 
Précis de législation miniére fran~aise 119Q12, Y s a y,Das Ber.grecht der 
wichrtigsten Kulturstaaten a lit. v techto dílech cit. 
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sadne vyloučeno z propučkr ve prospech majitele úspešné kutby 
konkurující. Z takto pojímané ochrany kutéru vychází horní 
zákon rakouský,t°) ačkoIiv jeho jiná ustanovení byl a rovnež 
myšlena v prvé rade na dolování rudné, konstituuje t. zv. »vý
hradná kutište« a horní zákon saský,l1) zavádeje výhradné pfi
delování t. zv. »kutacích po1í«, jež se v ruzných modifik'acích 
vyskytují v horních zákonech balkánských státU,t2) ItaIie,13) 
Rumunska14

) a j. 
Maje voliti mezi systémeln ochrany kutéru pred nálezem, 

platné v Tešínsku a Haliči, a ochrany poskytované tep rve po 
nálezu, platné v HOIiním Slezsku a »Kongresovce«, recipoval 
horní zákon polský princip práva nálezcu (Finderrecht), jak 
došlo výrazu v právu pruském, resp. ruském, ačkoIiv nezdravost 
tohoto právního Istavu byla již pred svetovou válkou i v Prusku 
uznávána.15

) Všechny vážné duvody účelnosti a národohospo
dárského významu byly tedy obétovány. lpéní na principu volné 
soutéže mezi kutéri, ačkoliv pro toto rešení nebylo v podstate 
jiných duvodu, než historických, tradiční ch. Odchylku od práva 
pruského a ruského shledáváme zde jediné potud, že byla pri
znána alespoň hornopolicejní ochrana staršímu kutéri proti no
vejšímu, ohrožuje-Ii jeho kutba rá,dne pr.OVOZOVa!IlOU kutbu 
starší. 

Podobné jako ve Francii a Prusku a vubec v zemích, kde 
se kutérum neposkytuje ochrana ve vzájemné souteži, jak 
tomu bylo i podle práva ruského, nevyžaduje se nyni v Polsku 
ke kutání zvláštního úredního povolení, takže zásadne muže 
kutati každý. Jedinou podmínkou tu jest, aby byl kutér zpi'l
sobilým nabývati horního vlastnictví. Podle toho jsou z ku
tání vyloučeni cizinci bez predbéžného predepsaného po-

.10) Srv. Fr a Il! k l, Der Freischurf, ,PraJha 1,81815, Hi erg ena U, 

Beiträge zur Reform des deutschen Bergrechtes, Z. f. B. 11861, Hah e re r , 
Zur Reform des a. B. G., B. BI. 11906 a literatulI"a tam uvedená. 

11) Zák. z 31. VIU. linO, Z. f. B., .roč. 6\2, 615, 66. 
12)' Zák. recký z 13. I. HnO, Z. f. B. roč. 515" zák. Ibulhar.ský z 14. IV. 

HHO, Z. f. B roč. '512, zák. sl'hský 'z 1i5. IV. 118166, Z. f . B ro:č. '9', zá:k~ 

bosenský :ze 14. V. 18I8'l.Z. f. B. 23. 
13) Zák. Z 219,. VII. 1'912i7, Z. f . B. roč. 16'9,. 
14) Zák. z '27. I!lI. lJ9~9. Z. f. B. roč. 70. 
1 5 ) Srv. Hab e r e r, zur Revision des a. B. G., B. BI. Hffi'6, str. 2Ú'L 
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volení (ministerstva prumyslu a obchodu v dohode s mini
sterstvem vnitra, vojenství a zahraničí) a nektefÍ státní úred
níci pficházející služebne do styku s hornictvím (viz odd. 4, 
B) . Cizinci, kterí v oblasti rakouského horního práva nabyli 
výhradných kutišť pred 1. XI. 1918, nepotrebují v prechodné 
15leté lhute, ve které lze ješte udržeti v účinnosti výhradná 
kutište z doby pred 1. XI. 1918, povolení ke kutání v techto 
výhradných kutištích. O započetí kuitání nutno však uvedomiti 
okresní horní úrad, vlastníky všech dulních polí, v jejichž ob
vode se ~utání podniká, a vlastnky chránených léčivých pra
menii. 

Otázku, která místa jsou vyňata z kutání, reší novela po
dobne jako právo pruské, jež se obsahove celkem kryje i s prá
vem rakouským. Zásadou jest, že kutání není prípustné bud' 
vubec nebo bez zvláštního povolení tam, kde tomu brání ve
rejný zájem, za nejž se uznává i zájem vedecký, nebo zvlášte 
duležitý zájem soukromý. 

Kutér jest nadán obdobnými právy jako vlastník propujče-

né ho dulního pole, zvlášte ted~ na rozdíl od horního práva ra-o 
kouského i neobmezeným právem zužitkovati nerosty pfi ku-o 
tání dobyté podle stejných zásad jako majitel propujčky a prá
vem vyvlastňovacím, jež se však pfipouští nejdéle na rok,. pri 
čemž lze ovšem pro rádne provozované kutby vyvlastnené uží
vání prodloužiti. 

Naproti tomu má kutér i podobné povinnosti jako vlastník 
propujčeného dulního pole, zejména povinnost provádeti kutbu 
pod správou a dozorem kvalifikovaných, horním úradem pre
dem schválených osob, šetfiti hornopolicejních predpisu, stejne 
jako majitel horní propujčky a hraditi vlastníku povrchu škody
kutáním zpusobené bez ohledu na zavinení. Provozní plány 
nejsou pro kutací práce povinné a kutér nemá též postavení 
strany ani interesenta v fízení stavebním, týkajícím se staveb 
tretích osob v kutacím územÍ. 

Ježto s provádením kutby jako takové není spojena nižád
ná ochrana proti konkurenci, nemá kutér povinnosti udržovati 
j i ve stálém provozu. Nepokračuje-li rádne v provozu kutby, 
r iskuje ovšem, že bude predstižen v nálezu hledaného nerostu 
j iným soutežitelem se všemi dalšími dusledkya nemuže se po-
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prípade domáhati hornopolicejní ochrany proti kutéfi mladší
mu jeho kutbu ohrožujícímu, jak výše již uvedeno. 

3. Ochrana nálezu. 

Kdežt-o zákon neposkytuje kutací činnosti, jež nemel a ješte 
výsledku, zvláštní ochrany až na prípadnou ochranu horn op 0-

licejní, spojuje s nálezem »svobodného« nerostu dalekosáhlou 
ochranu proti nálezcovÝlTI konkurentum, usilujícím o hornické 
podnikání v území, na nemž má nálezce zájem.16

) Ochrana tato 
spočívá po vzoru vetšiny stredovekých horních rádu a po vzoru 
pruském a ruském v podstate v tom, že zákon poskytuj e nález ci, 
jenž splnil predepsané podmínky, po určitou dobu prednostní 
právo, aby si vybral vhodné území pro exploitaci svého nálezu, 
jež v propujčovacím rízení musí býti respektováno, nejsa pfi 
této volbe jinak omezen, než nabytými právy tretích a zákon
nými predpisy o tvaru a výmere dulního pole. Takto vykonaná 
volba dulního pole pusobí pak proti všem, kdo nepožívají vzhle
dem k lepší priorite zákonné ochrany siinej ší, takže zvolené 
dulní pole reservuje se nálezci až do skončení propujčovacího 
fízení, nemohouc býti predmetem propujčky ve prospech koho
koliv jiného. Tím se tedy vyloučí ve prospech nálezcuv území, 
na jehož exploitaci projevil takto zájem, ze zájmové sféry ji
ných zájemníku o propujčku. 

Tato ochrana jest vázána na tyto predpoklady: 
a) nález musí býti v určité forme hornímu úradu oznámen 

'a 
b) musí býti úredne zjištena zákonem predepsaná povaha 

a další zákonem stanovené náležitosti nálezu . . 
ad a) Písemné oznámení nálezu, jež musí zároveň obsa

hovati formáIní žádost o propujčku (odpovídající staré pruské 
»Mutung«) (zgloszenie), podává se u okresního horního úra-

16)- .Srv. Ar nd t, Allgemeines Bergreeht, Halle 18\818, Y s a y, Allge
meines Bergreeht, Berlin 19IH)Ij'2iO, týž, Das Bergreeht: der wiehtigsten 
KultuTstaaten, BerHn 1'91119, Bra ss e rt, Das allgemeine Bergreeht, 1188'8 
a 119'1'4, Th i el man n, AUg. Berggesetz, li!Ul, S e:rr l ii t te r, A. B. G., 11914 
a j., Se hne ide r, Lehrbueh des Bergroohtes, Praha 118'72, Hab e r e r 1 

Zur Revision des a . B. G., Bel1gr. Bl. 1:906 a j. 
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du, v jeho.ž o.bvo.de byl nález učinen - a niko.Iiv tedy II vrch
ního. ho.rního. úradu, jak je to.mu v právu pruském. Telegra
fické nebo. telefo.nické o.známení je vylo.učeno.. 

Oznámení musí o.bsahovati tato. data: Jméno. a príjmení, 
prípadne firmu, adresu, prípadne sídlo. nálezco.vo., státní prí
slušno.st jeho., o.značení nero.stu, o.hledne nichž se žádá o. pro
pujčku ho.rního. vlastnictví, Po.dro.bné Po.Psání nálezište jakož 
i zpúSo.bu nálezu, uplatňuje-li nálezce p~dno.stní právo. ve 
smyslu čl. 37 (o. to.m níže) záro.veň do.bu nálezu, 'ko.nečne název 
žádaného. dulního. Po.le, jeho.ž ro.zsah a hranice pro.zatím ne
musejí býti uvedeny, (a bylo.-li o.známení Po.dáno. zástupcern, 
plno.u mo.c a adresu zástupco.vu), jako.ž i fo.rmální žádo.st o. pro.
pujčení ho.rního. vlastnictví. 

Veškeré tyto. fo.rmálno.sti musejí býti presne do.drženy. 
Neo.bsahuje-Ii o.známení jména, príjmení, adresy, prípadne sídla 
žadatelo.va, o.značení nero.stu, jež jSo.U predmetem nálezu a pro. 
než se žádá pro.pujčka ho.rního. vlastnictví, nebo. presného. Po.pisu 
nálezište a zpuSo.bu nálezu, nezakládá o.známení jako. bezúčinné 
o.chrany nálezu vubec. Neo.bsahuje-Ii oznámení o.statních prede
psaných dat (o.značení státní príslušno.sti žadatelo.vy, názvu, 
jaký má o.bdržeti dulní Po.le a v prípade zasto.upení adresy a 
plné mo.ci zástupco.vy), lze tyto. fo.rmální závady o.praviti v ne
prekro.čitelné dvo.utýdenní lhute. N eo.dstraní-li se v této. do.be 
vytčené závady, nezakládá o.známení jako. neplatné o.chrany ná
lezu ro.Vnež. Odmítnutím o.známení z fo.rmálních dUVo.du ztrácí 
kutéf Po.uze predno.st o.chrany svého. nálezu, Co.Ž o.všem v prí
pade konkurence více kutéru v témže terénu muže býti sankcí 
velmi citelno.u, nebrání se mu však, aby' na podklade do.tyčného. 
nálezu podal o.známení formálne vyhovující zno.vu. 

ad b) V tomto. smeru vá že zákon poskytnutí ochrany na 
úrední zjištení techto. podmínek: Oznámený nero.st musí býti 
nalezen ve svém prirozeném ložisku, v míste uvedeném v pri
hlášce jako. nálezište (nestačí tedy nález ve starých o.puštených 
haldách, jako. ve srn. § 76 rak. ho.r. zák.) , musí býti učinen 
pred po.dáním o.známení, musí ho býti do.saženo kutáním pro.ve
deným v místech, kde není zakázáno kutati, prípadne je-li 
na určitých místech kutání prípustné jen se zvláštním povo.le
~ím, musí býti potrebné Po.volení. pro.kázáno, ,hlavním predpo.-

Shornfk vid právních a státn(ch XXXIV. 6 
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kladem. tri však jest, že nerost musí býti težiteIný, t. j. jeho 
jakost a pravdepodobné množství musí býti takové, aby jeho 
racioneIní hornická exploitace byla hospodársky možná. Téži
telností je zde mínena po vzoru pruské novely z 18. VII. 1907, 
Čís. 119 t. zv. težitelnost absolutní,17) takže není vecí horních 
úradu, aby se pouštely do úvah o skutečné soukromohospodár
ské rentabilite horního provozu (čl. 25). 

Zjistiti veškeré rozhodné skutečnosti pro posouzení otáz
ky, jsou-li splneny uvedené podmínky, jest povinnen okresní 
horní úrad. Po skončeném ohledání nálezu vydá proto okresní 
horní úrad výrok, v nemž budou obsaženy výsledky šetrení a 
o nemž treba nálezce uvedomiti. Funkce okresního úradu je 
zde čiste osvedčovací, kdežto posouditi skutečnosti tímto úfa
dem osvedčené jest vyhrazeno vrchnímu hornímu úradu, jemuž 
okresní úhtd jest povinen predložiti veškeré spisy o úredním 
šetrení, jež vykonal. 

Splnení horejších podmínek povahy nálezu však ješte ne
stačí plne k získání nároku na ochranu nálezu. Zákon totiž sta
noví v čl. 27 ješte další podmínky a to co do polohy nálezu. Pfi
hlášený nález nesmí totiž ležeti v území ,kde pro nalezený nero st 
bylo již nekomu jinému propujčeno horní vlastnictví, nebo 
v území, jež požaduje pro týž nerost osoba, jejíž ochrana má 
lepší prednost, prípadne na území, kde prísluší jiným osobám 
výlučné právo nabývati horního vlastnictví (na pr. v prechodné 
lhute ve vyhražených polích dIe § 34 násl. rak. hor. zák.) a 
náležište nesmí býti položeno ke hranicím jiného dulního pole 
na týž nerost již propujčeného tak, aby propujčka dulního 
pole vzhledem k zákonným predpisum o tvaru dulního pole 
nebyla možná. Tyto skutečnosti nejsou však na rozdíl od čl. 25 
predmetem samostatného rízení, nýbrž rozhoduje o nich vrchní 
horní úrad teprve ve vlastním propujčovacím fízení. 

Vyhovuje-li nález podmínkám ad a) ab), prísluší nálezci 
ochrana nálezu v tom smyslu, že mu zákon zaručuje pro další 
propujčovací rízení dulní pole, jež si nálezce zvolil v zákonných 
mezích podle své libosti jak co do polohy, tak co do výmery, jsa 

17) Srv. Hab e r e r, Zur Revision desa. B. G., Bergr. BI. 11907, 
A rnd t, Ber:ggesetz flir die preussischen Staaten, Frei-burg 19214, str. 23. 
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pfi top1 ' ,vá:2iá,Il : llliIpa-. v;šeobecné predpisy platné . pro dulní pole 
vubec , pouz~ pPJ~dem na dulní pole již propujčená na týž nerost 
a na; dul~í ,pole ,požadovaná nález ci,' jejichž ochrarl:a·'má p:ľÍzni
vejší poradí, než ochrana jeho vlastní. Naproti to-mu nemusí 
dbáti kutéru, ,~tetíbuď ješte nálezu téhož nerostu tnedocíIili, nebo 
kterí:sice tento nerostjiž také nalezli, leč požívajíco do och~a,:, 
ny ná,Iezu poradí nep:ľÍznivejšího, takže jejich klltby i terény, 
kde! 'provádejí ,syé , pr.á~e, moho u býti beze všeho zahrnuty do 
<lulního- pole požadovaného nálezcem p:ľÍznivejšího poradí. Pro~ 
pujčkou ~akto , požadovaného dulního pole p:ľichází ovšem 'pred: 
met práce a nákladúpo~tižených kutéru proste na znlar, neboť 
v propujčeném dulním poli 'nelze tretí osobe na propujčený ne
rost ani kutati, ani jeho propujčky obdržeti. . . 

, Dalekosáhléoprávnení k volbe dulního pole pro exploitaci 
nalezeného ner.ostu, jež jest podstatou ochrany nálezu, je však 
časove omezeno potud, že volba dulního pole musí býti vykonána 
nej déle do šesti , mesícu od oznámeni nálezu. Kdežto ozná
mení se podává II okresního horního úradu (čl. 23), musí 
volba dulního pole býti učinena u vrchního horního úradu. Po
dání notifikující zvolené dulní pole musí oťsahovati pod neplat,
ností polohu, popis hranic a výmeru požadovaného dulního pole 
a býti doloženo rádne instruovaným situačním nákresem dul
ního pole, vyhotoveným úredne oprávneným dul ním meričem. 

SestimesíGní lhuta predepsaná k výkonu volby dUlního 
pole je neprekročiteIná a nemuže býti prodloužena. Jedine 
k odstranení vad situačního nákresu a nikoliv tedy i k odstra
.nenL formálních i , materiálních vad jiných lze povoliti do'da
tečnou lhutu dvoumesíční, jež podle uvážení úradu muŽe býti 
prodloužena j~šte , o další dva mesíce. ' 
, Nedodrží-li ,nálezce techto lhut, má to pro nej daleko:

J 

sáhlé násl~dky, materielne-právní. Nejen že ztrácí poradí své 
ochrany,: nýbrž, postižený nálezce nemuže již kutby, v níž uči
nil nález, . jen~ byJ predmetem propadlého oznámení, ' nikdy 
využíti pro , propujčku, , neboť ve smyslu čl. 36 nemu že býti 
týž nález , pa · i nový nález 'téhož nerostu provedený v téže 
kutbe pred:rnetem zákonné ochrany ani propujčky horního vlast
nictví ve pr,ospe~h ,nedbalého nálezce. Zmeškáním lhut ve smy
slu čl. 33 ztrácí tedy kutér zcela všech práv, jichž doposud 

6-1< 
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nabyl a nemá možIiosti ani v budoucnosti nabýti pro sebe 
z téže kutby própujčky. Toto omezení je tedy výdatným korekti
veIh dalekosáhlé ochrany, jež jinak zákonu 'vyhovujícímu ná
lezu prísluší. 

Nárok na ochranu ve smyslu výše uvedeném muže uplat
ňovati zásadne jen kutér, jenž ve své kutbe nález učinil. Jen 
výjimečne lze využíti i nálezu cizího, jde-li v cizím dulním 
poli o nález nerostu, jenž s nerostem, pro který bylo dulní 
pole propujčeno, je v takové souvislosti, že z duvodu hornických 
muže býti pouze s ním dobýván. Je-li tomu tak, musí se ná
lezce vzdáti svého nálezu ve prospech majitele dulního pole, 
jestliže majitel dulního pole uplatní včas naň nárok. Otázku, 
Iná-li nález ce proti majiteli dulního pole nárok na náhradu 
útrat nálezu, zákon nereší, ze srovnání s čl. 54 b~ však vyplý
valo, že ano. 

Pro ochranu nález cum poskytovanou jest velmi duležitá 
otázka poradí, ve kterém se jim ochrana pfiznává, neboť pri 
konkurenci více nálezcu zajímajících se o stejné území musejí 
nález ci s horší prioritou ustoupiti nálezci s prioritou prízni
vej ší. 

Pfi posuzování priority rozhoduje zásadne doba (den a 
hodina), kdy oznámení nálezu došlo k príslušnému okresnímu 
hornímu úradu. Tato zásada je však prolomena dalekosáhlými 
Výjimkami ve smyslu čl. 37. Je-li totiž nálezcem majitel dul
ního pole, jenž učiní ve svém dulním poli nález' jiného nerostu, 
než jemu již propujčeného, dále jde-li o nález vlastníkuv na 
vlastním pozemku a konečne vubec o nález učinený rádným 
kutérem (i když není majitelem dulního pole nebo vlastníkeql 
pozemku), jehož kutání odpovídá všemzákonllým predpisum, 
neposuzuje se prednost od presentace oznámení u okresní ho 
horního úradu, nýbrž od doby (dne a hodiny», kdy nález byl 
skutečn~ učinen. Tato výhoda platí však jen za predpokladu, že 
nález byl oznámen do 14 dnu (proti 7 dnum dIe pruského 
zákona) od doby, kdy skutečne byl dosažen a doba nálezu byla 
v oznámení jeho výslovne uvedena. Doplniti oznámení tímto 
údajem, jenž byl v oznámení opomenut, není prípustné. 

Pódle toho bude tedy rozhodovati presentäce ' pro prednost 
ochrany jen ' tehdy, jestliže nálezce huď V o'známení nálezu 
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opomnel uvésti qob~ , nálezu, jestliže 14denní dobu k prihlášce, 
zmešk~1 nebo ~e. ~u nepodarilo prokázati, kdy nález učinil. 

Jinak bude ro~hodnou doba nálezu. 
, Poznamenal jsem již, že pro prednost jest rozhodující ne

jen den, nýbrž i hodina presentace prihlášky nebo učinení ná
lezu. Budo1.l proto v praksi zajisté velmi Ndké pNpady, že by 
mohlo dojíti ke kolisi dvou nálezu, požívajících stejného po
radí. Pro p:ľíp~d, že by k takové kolisi skutečne došlo, reší 
zákon vec zajímaye tak, že konkurenti musí se do 3 mesícu 
dohodnouti, ježto jinak se nereservuje společne požadované 
území nikomu z nich. 

4. O pojrnUr horního vlastnictví a jeho nabývání. 

A. P oj ern. 

Horním vlastnictvím (wlasnosé górnicza) rozumí zákon 
po vzoru evropských horních 'zákonu souhrn oprávnení, vyplý .. 
vajicích z vlastnictví t. zv. diilních polí, jejž zákon považuje za 
nemovitou vec. Horní vlastnictví je na tento sviij hmotný sub
strát, dulní pole, úzce vázáno, nemiiže bez neho viibec existovati 
a je s ním predmetem zápisu do verejných knih (horních, po
zemkových, hypotečních), jakož i predmetemdalší disposice, 
jako zejména právních jednání mezi živými a na pNpad 
smrti. lS

) 

B. Z p u s o b i los t n a b Ý v a t i hor n í h o v l a stn i c t v í. 

Nabývati horního vlastnictví je zpiisobilý každý, kdo je 
zpusobilý nabý~ati nemovitého vlastnictví. Podle zákona 
z 24. III. 1920, Čís. 178 ve znení dekretu presidenta republiky 
z 16. III. 1928, Čís. 306 jsou cizinci nezpusobilí nabývati ne
movitostíbez svol~ní ministerské rady. Je proto obdobne ome
zeno i nabývání horního vlastnictví, jenže místo svolení mini
sterské rady: nastupuje zde souhlas ministerstva priimyslu a 

18) Srv. H a :p ,e re r, Zur Revilsion des a. B. G., B. BI. 190'7, Pet r a
sch e k, Die rechtlich'e N atur des Bergwer.k~eigentumes, Vídeň 190'5 a 
literatura v techto pojednáních cit., Wei z s ä eke r - Z i ID mer, System, 
str. 10'9. 
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obchodu v dohode s ministerstvem vnitra, vôjenství a zahra
ničí. Omezení netýká se dédicu, kterí byl-ipovóláhi :k dedictvÍ 
buď ab intestato nebo testamentem z okruhu · dedicu intestát
ních. Rovnež nepotrebuje cizinec zvláštního povolení k nabý
vání horního vlastnictví, obdrželi-li již povolení ke · kutání. 
I v prechodné lhute platí pro cizozemské majitele výhradných 
kutišť značné úlevy. 

Další omezení zákona platí po vzoru § 8 rakouského a 
§ 195 pruského horního zákona pro úredníky horního depar
tementu ministerstva prumyslu a obchodu, vrchních a okresních 
horních úradu a státního ústavu geologického. Tyto osoby ne
mohou nabývati horního vlastnictví v celém území polského 
státu ani originárne ani derivativne. V originárním nabyvání 
horního vlastnictví jsou stej ne omezeny manželky techto úred
níku a deti, jež jsou v jejich -moci otcovské. U derivativního 
nabývání horního vlastnictví právním jednáním mezi živými 
platí pro zmínené bIízké príbuzné techto úredníku omezení jen 
pro obvod úradu, u kterého · jsou úredníci zamestnáni. Toto 
omezení vzniká dnem, kdy vstoupí úredníci do zmínené služby 
a trvá ješte do 6 mesícu po vystoupení z techto oboru státní 
služby. 

C. H m o t n Ý pod k l a d hor n í h o v l a stn i c t v í. 

Hmotným podkladem horního vlastnictví, na než je svou 
existencí vázáno a pouze s nímž muže býti predmetem právních 
jednání, je dulní pole. Jím rozumí zákon území, v jehož obvode 
prísluší hornímu vlastníku výlučné právo vyhledávati a dobý
vati propujčený nerost svobody hornického podnikání požíva
jící. 

Toto území, jež musí býti uzavreným celkem, jest vymezeno 
na povrchu pfÍmočare, pokud to pomery dovolují, co do hloubky 
pak kolmými rovinami do nekonečna. 

Co se týče výmery dulního pole, pripouští polské horní prá
vo proti rakouskému právu, jež po novele z r. 1926 pfizná
valo nejvýše výmeru 90 ha, a pruskému právu, stanovícímu 
výmeru nejvýše do 220 ha, výmeru zásadne do 250 ha. Jde-Ii 
však o nálezy v kutbách provádených s povrchu a tedy nikoli 
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v kutbách podzemních, zvyšuje se výmera podle hloubky ná
lezu a to pfi hloubce od 500 do 750 m do 500 ha a pri hloubce 
pres 750 m do 800 ha. 

V ustanoveních _ o forme dulního pole následoval polský 
horní zákon sv uj vzor, právo pruské, jež stejne jako právo 
ruské, saské, bavorské, 19) francouzské, italské, fecJré, .srbské 
a pod., nepredpisuje určité formy, proti na pr. právu rakous
~ému, rumunskému, bulharskému a pod. Po vzoru práva prus
ského je ponecháno stanoviti tvar dulního pole vrchním 
horním úradum. Vrchní horní úrady mohou . v~ak pripu
stiti pouze takovou formu dulního pole, jež se hodí pro samo
statnou a pravidelnou exploitaci propujčeného nerostu. Jako 
významný moment pfi posouzení této otázky zdurazňuje zákon, 
že . nálezište nesmí býti príliš blízko hranic cizího dulního pole, 
propujčeného pro týž nerost. 

Pojistným ventilem proti zneužívání zásadní volnosti co do 
tvaru pole jest stej ne, jako je tomu v právu pruském nebo 
bylo v právu ruském, minimáIní a maximáIní vzdálenost nále
zište, jež vždy musí býti uvnitf dulního pole, od hranic poža
dovaného dulního pole, která činí nejméne 100 m u všech dul
ních polí, nejvíce pak 2000 m pfi dulních polích o výmere do 
250 ha a 4000 m pfi dulních poIích o výmere vetší. Výjimky 
z techto predpisu o maximáIní a minimáIní vzdálenosti povo
Iuje vrchní horní úfad jen tehdy, jde-li o výjimečné okolnosti 
dané pomery nezávislými na vuli žadatele opropujčku. Pri pro
pujčce v prechodné lhute podle nálezu ve výhradných kutištích 
ve smyslu čl. 285 predpisy o maximáIní a minimáIní vzdálenosti 
byly suspendovány. 

Z práva rakouského prevzalo polské horní právo instituci 
t. zv. prebytku (§ 71 násl. rak. hor. zák.). Je-li totiž mezi duI
ními poli propujčenými pro týž nerost nebo mezi dulními poli, 
hranicí státní nebo terény, kde dosud platí horní regál, ve 
smyslu nekterých privilegií dosavadního práva p~uského, pro
stranstvÍ ze všech stran uzavrené, kde není ješte propujčeno 

19) Zák. z 1!3. VIU. 11916, ·srv. Not h a a s - Mie s ba ch, Bayeri
sches Berg!gesetz a literatura tam uvedená, Zeitschrirft fiir Bergrecht, 
roč. 5'2 a 56, Y s a y, Das Bergrecht der wichtigsten Kultur.staaten. 
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horní vlastnictví pro dotyčný nero st a které nevyhovuje predpo": 
kladiim samostatné propiijčky diilního pole, mohou se o propiij
čku tohoto prostranství ucházeti jen majitelé sousedních diil
ních polí. Pri volnosti ve tvaru diilního pole bude ovšem jen 
zfídka príležitost použíti techto ustanovení. 

Proti právu rakouskému (§§ 64 násl. r. h. z.) a po vzoru 
práva pruského nezná zákon obligatorního vyznačení hranic 
diilního pole na povrchu. Jen vyžadují-li toho ohledy na verejné 
dobro nebo žádají-li to vlastníci sousedních diilních polí nebo 
na svých pozemcích vlastníci pozemkii, miiže okresní horní 
úrad nafíditi vyznačení hranic na podklade vymerení, prove
deného oprávneným horním mefičem nebo oprávneným pfí
sežným mefičem, na náklad majitele dolu, jde-li o vyznačení 
hranic z moci úrední nebo k návrhu majitele pozemku, resp. 
na náklad majitele dolu, který o vyznačení žádal. 

D. O na b Ý v á n í hor n í h o v l a stn i ct v í. 

Horního vlastnictví lze nabytí vždy jen nabytím jeho hmot
ného podkladu t. j. dUlního pole. Dulního pole lze pak nabýti 
bud' originárne (propujčkou) nebo derivativne t. j. právními 
jednáními mezi živými nebo na prípad smrti. 

a) Propujčka. 

Originárne lze nabýti dulního pole pouze propujčkou. 
Tu treba pripomenouti, že oznámení nálezu a zjištení jeho 

náležitostí, jakož i včas vykonaná volba dulního pole, jak bylo 
popsáno ad 3. tohoto oddílu, není pouze prostredkem k dosa
žení resp. realisaci ochrany učineného nálezu, nýbrž je stej ne 
jako v Prusku a jinde, kde zustalo pfi systému t. zv. »Mutung«, 
zároveň obligatorní etapou propujčovacího fízení. Propujčovací 
fízení nen1uže býti zahájeno jinou formou než oznámením ná
lezu a jeho úredním ohledáním, takže tato etapa, prevzatá ze 
starých horních rádu a pruského práva (Mutung a Fundes
konstatierung), tvorí obligatorní spojovací článek mezi kutá
ním a propujčkou. 

Dusledkem toho jest, že všechny formální a materielní 
predpoklady oéhrany nálezu jsou zároveň i formálními a mate-
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riehiími predpoklady prípustnosti vlastního propujčova

cího Nzení a udelení propujčky. Nejsou-li tedy splneny (na 
pr. nevyhovuje-li nález zákonem predepsaným podmínkám, ne
byla-li volba dulního pole formálne správne včas provedena a 
pod.), nedojde k vlastnímu propujčovacímu Nzení a propujčky 
nelze udeliti. 

Je-li prvá etapa propujčovacího rízení kompetenčne delena,. 
jak již uvedeno, mezi okresní a vrchní horní úrad, jest ve 
druhé jeho etape výlučne pNslušným vrchní horní úrad. Tato 
druhá etapa, k níž dojde po úspešném ukončení etapy prvé, 
t. j. po uspokojivém výsledku ohledání nálezu a včasne vyko
nané volbe dulního pole nálezcem, zahajuje se tím, že vrchní 
horní úrad vyhlásí ve státním úredním liste došlé oznámení 
nálezu a popis hranic a výmery požadovaného dulního pole. 

Tato vyhláška má velký materielní význam pro sousedy 
a zájemce, kteN mají námitky nebo nároky proti požadované 
propujčce. Ty to jejich požadavky mohou totiž býti v propuj
čovacím Nzení meritorne projednány jen tehdy, byly-li v pre
klusivní lhute jednoho mesíce od uverejnení vyhlášky u vrchní-
ho horního úradu uplatneny. Výjimkou jsou pouze nároky, 
odvozované z dNvejší propujčky, které stejne, jako tomu bylo 
ve smyslu § 70 rak. hor. zák. a § 36, odst. 2. prus. hor. zák., 
propujčkou novejší nemohou býti tangovány a mohou proto 
býti v promlčecí lhute uplatneny kdykoliv. Veškeré ostatní 
náinitky, a to jak z duvodu horního práva, jako odpor proti 
nálezcove poradí, platnosti oznámení nálezu, proti požadova
nému tvaru a rozloze dulního pole, v prechodné lhute v oblasti 
rakouské z duvodu vyhrazených polí pro výhradné kutište a
pod., tak z duvodu pomeru soukromoprávního, na pr. z duvodu 
demarkačních smluv a pod., musejí býti pod preklusí uplat
neny v uvedené lhute. 

Toto omezení interesentu v odpurcove právu proti pro
pujčovacímu rízení jest velmi citeIné, uváží-li se, že není pre
depsáno jejich individuální uvedomení. V tomto smeru opustila 
novela pruské právo, jež ale spoň ti »mutéru«, kte:fÍ mají lepši 
poradí než žadatel o propujčku a svých práv v propujčovacím 
rízení nehájili, pripouští, aby ješte i po vyhotovení propujčo
vací listiny uplatnili do 3 mesícu soudne své prednostní právo. 



90. Dr. František Ustupský: 

Vlastní projednání propujčky provede . se, jako tomu bylo 
v právu pruském, rakouském (§ 54 nst r. h. z.) a jiných, pri 
ohledání na míste samém, k nemuž . treba pozvati žadatele 

.0 propujčku, a ostatní interesenty, jimiž jsou zvlášte ža
datelé o propujčku, jejichž . žádost muže kolidovati s požado
vanou propujčkou, vlastníky dulních polí, jež spadají zcela 
nebo z části v oblast dulního pole, jež jest predmetem pro
pujčky, vlastní~y · sousedních dulních polí, vlastníky sousedních 
chránenýchminerálních zfídel a konečne všechny osoby, jež 
podaly námit}{y v jednomesíční lhute po žádosti o propujčku. 
Toto individuelní pozvání nemá ovšem zvláštní ceny pro osoby; 
které nepod:;tly ve výše již zmínené mesíční lhute námitek, neboľ 
pozváním k místnímu šetrenÍ' neoživuje právo uplatňovati pre
kludované námitky. 

Pfi ústním jednání, jež se provede i v nepfítomnosti ža
datelove a interesentu podle obsahu spisu, prozkoumá se pfí
pustnost propujčky s hlediska horního práva, verejných zájmu 
j akož i podle námitek, prednesených v mesíční lhute výše 
zmínené. 

Podle výsledku místního ohledání rozhodne pak vrchní 
horní úrad o propujčce dul ní ho pole a zároveň o uplatnených 
námitkách. Proti rozhodnutí o soukromopráv"ních nárocích 
možno nastoupiti porad práva," lhuta k zahájení sporu není 
však predepsána a môže proto spor zahájen býti ve lhute 
promlčecí. 

Po právoplatnosti pfíznivého rozhodnutí o udelení dulního 
pole vydá vrchní horní úrad žadateli propujčovací listinu. Pro
puj čovací listina jest aktem čiste osvedčovacím po vzoru práva 
rak ou ského (§ 63 r. h. z.) a nejsou proto proti propujčovací 
listine jako takové pfípustny opravné prostredky. Nepfijal 
proto polský horní zákon zásadu pruského práva, podle nehož 
lze odporovati propujčce ješte po vydání propujčovací listiny 
do 3 mesícu žalobou (§ § 35, 36 pruského horního zákona). 
Nároky z duvodu starší propujčky mohou ovšem i po vydání 
propujčovací listiny býti proti propujčce mladší uplatneny 
v promlčovací lhute sou dne. 

Též propujčovací listinu treba vyhlásiti ve státním úred-
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ním liste na útraty žadatelovy a propujčené diilní pole pak 
vyznačiti v horní, pozemkové nebo hypoteční knize. 

b) Jiné nabývací zpusoby. 

Derivativne lze nabýti horního vlastnictví právními jed
náními mezi živými i na prípad smrti, týkajícími se dulního 
pole. Pro tato právní jednání plati predpisy občanského práva 
o nabývá nemovitostí. 

Právní jednání, dulního pole -se tý.kající, treba oznámiti 
okresnímu hornímu úradu do 14 dnu a oznámení doložiti dokla
dy, oduvodňujícími duvod nabytí dulního pole (§ 122 r. h. z.). 
Opomenutí včasného hlášení je trestné. Horní úrady nemaji 
ovšem ingerence na platnost takových právních jednání a není 
zásadne k jejich účinnosti zapotrebí žádného úredního schvalo
vání. Jen jde-Ii o scelování a delení dulních polí nebo výmenu 
jeho částí, jest zapotrebí svolení vrchního horního úradu, jenž 
však svého povolení odperíti nesrní, není-li proti transakd ná
mitek s hlediska verejných zájmu a nedojde~li delením k .po
rušení predpisu platných pro dulní pole. 

(DokončenL) -




