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Jaroslav Krejčí padesátníkem. 

Dne 27. června 1942 se dožil vynikajicí 'český právník, pan 
předseda proteiktorátní vlády a ministr spravedlnosti univ. prof. 
dr. Jaroslav Kr. e j čí, padesáti let. 

Dr. Jaros'lav Kr e jč í se narodil 27. června 1892 v Křemenci 
na Moravě. Studoval gymnasium v Uherském Hradišti a práva 
na české universitě v Praze, kde byl v roce 1916 promován na 
doktora práv. Po návratu z vojenské služby vstoupil do správní 
služby, kterou konal od roku 1918 u zemského úřadu v Brně a od 
roku 1920 v předsednictvu ministerské rady v Praze. V roce 1921 
byl jmenován tajemníkem Ústavního soudu, kteroužto funkci vy
konával vedle svého hlavního úŤadu ministerského rady v mini
sterském předsednktvu až do svého jmenování pÍ'edsedou ústav
ního soudu. Kromě toho byl od roku' 1928 jmenovaným členem 
zemského zastupitelstva pro zemi 'českou. Znamenité znalosti a 
rozhled jak v oborech vše<Ybecněprávnkkých, tak i v odborných 
otázká'chadministrativních spolu s obratností v jednání získaly 
dr. Jaroslavu Krejčímu pověst skvělého ministerského úř~dníka. 

Krejčí se od počátku své právnické dráhy věnoval též práci vě
deckéa záhy. byl počítán mezi nejpřednější české znalce ústavní
ho práv,a. Z tohoto oboru vedle nesčetných pojednání časopisec
kých napsal řadu samostatných spisů, z nkhž uvádíme: Moc na
řizovad a její meze (1923), Delegace zákonodárné moci ' (1924), 
Promulgace zákonů, její vztah k sankci, vetu, publikaci a ik soud
covskému zkoumání zákonů (1926), Nařízení contra legem (1927), 
Základní práva' občanská a rovnost před zákonem (1929), Zásada 
.právnosti státnkh funkcí a zásada zákonnosti správy (1931), Prin
cipy soudcovského zkoumání zákonů (1932) a Prá,:ní jevy v čase 
(1937). Vědecká tvorba J1arosLa\na Krej6ho se vyznačuje hlubo
kou teor,etkkou promyšleností, podloženou pevným základem 
právně-filosofkkým a naprostou ujasněností základních pojmů 
i vědecké metody. Literární činnost Krejčího je doplněna jeho 
činností publicistickou, do které patří založení časopisu Moderní 
stát v roce 1928, který Krej<čí od zlaložení rediguje. 
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Vědeckou činnost vykonával Jaroslav Krejčí též jako akade
mický učitel. Dne 7. března 1936 se habilitoval na právnické fa
kultě české university v Brně jako docent ústavního práva, pro 
kterýžto obor byl v lednu 1938 jmenován mimořádným profeso
rem na téže universitě. Také na universitní stolici si získal Ja
roslav Krejčí rázem všeobecnou úctu a vážnost. Provázela ho 
tam již pověst vynikajícího vědeckého pracovníka, jehož teore
tická práce je podložena neobyčejně rozsáhlými zkušenostmi 
pra1ktickými. 

Do vlády byl univ. prof. dr. Jaroslav Krejčí povolán 1. prosince 
1938 jako ministr spravedlnosti, kterýžto úřad zastává od té doby 
nepí'etržitě. Jeho neobyčejné schopnosti vedly k tomu, že byl jme
nován náměstkem předsedy vlády a posléze předsedou vlády 
protektorátu Čechy a Morava. Pro zdárné plnění této odpovědné 
funkce ho předurčily j~ho bystrost a rozhodnost, spojené se skvě
lou právnickou erudicí, s bohatými zkušenostmi ze všech oborů 
vládní činnosti a dokonalou znalostí všech potřeb obyvatelstva 
Čech a Moravy. 

Karel G e r 1 i c h 




