
těna ' í'ada norem, které byly 
mě toho ještě v textu uvnitř 

~kteľá statistická a historická 
ta v a: i·.ozčlenění obyvatelstva, 
í'ehled ' klubů v obousněmov-

~: zákonů a o,statních obec
a dále rejsHík věcný, spojený 
následuje 'česko-německý ter-

'án se vzácnou důkladností a 
žádná z norem a žádná z ob
;ití (materiálie a judikatura), 
rozsáhlou. Množství z mate-
Pouze literatura je zde cito

tě dáno s,píše praktickou než 
lHu, a: také vlastní poznámky 
, - poněkud více do pozadí. 
ejúplněji celý právní materiál 
:eno. 
~ v díle pTvém nemohli sou
téne. I zde sice čteme - ze
rým kapitolám - myšlenky, 
otiskovaných norem (na př. 

im , Staate, der von mehreren 
he Geist«. »Das tschechische 
telIt in den neuen Staat ein
h, als es unter sich war «). 
l,ají zřetele čistě věcné. 

Z. N. 

ikonodárství a judikatury za
B. února 1936 (tedy dříve než 
lo otiskuje, zákon č. 15/1936 

fusích) bez 'poznámek a šest 
aiíové výhody a amnestie při 
:livkami Dr. J. Vůjtěcha, čís. 
:h daních) s poznámkami Dr. 
~ů některý'ch cenných 'papírů) 
r z 'Prodlení přímých daní a 
)dčí komise pro ceny staveb
, Č. 28/36 '(úlevy při placení 
ami Dr. J. BeTáka. Dále dva 
1 dosud vyšlých částek Sbírky 

-n-

ER FOR DEN FALL DER 
~S AL TERS. ~tiepelo."é v Li
huje text zákona ve znění vy
'ence 1934, Č. 189 Sb. z. 'a n,. 
likaturou; pak jsou připojeny 
jemnostní úmluvy o so,~iálním 
í pojišťovny, předpisy, týka
e věcný rejstHk, který usnad-

Dr. Jindřich. 

Tiskl B. Stýblo v Praze 11., 
2. 

Univ. prof. Dr. KAREL HERMANN - orAvsKÝ 
(narozen 2. května 1866) 

jako československý .. juge national" při zasedání 
Stá I é h o s o u dum e z i n á rod n í spr a ve d I n o s t i v H a a g u. 

(Foto fy Willy van Ockenburg v Haagu) 
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L I ST Č E S K O S L O V EN. S K Ý C H P R Á v N Í K Ů 
v 

VSEHRD R O ČNÍK XVII: 

čís L O 8. 

KVĚTEN 1936 

Univ. prof. dr. Karel Hermann-O'tavský 
sedmdesátníkem. 

Druhý květen letošního roku je no.šemu právnictvu svát
kem, neboť se jím dovršuje sedlndcsáte let života univ·ersitního 
profesora JUDr. Karla Hermanl1a-Otavského. Tohoto dne vzpo
lninálne vespolek jeho vyhl'Cměného pl'ofilu vědeckého, který 
se československému právnictvu stal vzoreln celých generaci, 
jež prošly jeho školou, ale v ten den si všichni bez rozdílu při
pomeneme také jeho nevšední individualitu, která nikdy se ne
uzavírala, zejména vůči sVÝln žákl'zm, svým mladším kolegům 
a vůbec všem, kteří s ním pňišli do styku. Profesor Hermann
Otavský vždy byl štědrým clárcenL' jeho vědecký duch nikdy 
nezná klidu, stále usiluje po nových drahách, hledá a otvírá 
stále nové obzory, ale také .ieho srdce jest otevřeno a jeho dob
rota a laskavost plnými hrstmi rozdávala a vždy se našla u něho 
l'uka pomocná. Dnes profesor Hel'mann-Otavský šťastným spo
jením nejlepších vědeckých i lidských vlastnosti přerostl da
leko průměr vědce. Jest .uznáván plným právem, jak si toho 
zaslouží, nejen doma, nýbrž i za hranicemi našeho státu, a my 
s pocitem opravdové radost·i, upřímně a srdečně, vzpomínáme 
v den jeho sedmdesátých narozenin svého učitele. 

Nemůže býti naším úkolem, aby tu byl podán vědecký 
přehled díla Hermanna-Otavského. Profesor Hennann-Otavský 
je rodák z Kostelce nad Černýlni Lesy (nar. 2. května 1866). 
Svá studia gymnasijní konal ve Slanéln, v Písku a konečně 
v Praze, kde také vstoupil na universitu roku 1889. Ještě téhož 
roku nastoupil soudní službu, v níž vytrval až do svého od
chodu na universitu. Zatím však st.udoval po dva senl.estry na 
berlínské universitě, kde se věnoval především studiu práva 
obchodního u konl.ercialistY světového jlnéna prof. Lewina 
Goldschlnidta a dále pracoval u profesorů Kohlera a Ecka. Již 
r. 1892 podal spis »0 právní povaze rektapapírů«, který se stal 
jeho prací habilitační, a netrvalo dlouho a vynikající vlast
nosti Hermannovy, které znovu prokázal studií, vydanou v Ber
líně (Die rechtliche Verantwortlichkeit des Versicherers fiir 
seine Agenten, 1896) , byly oceněny jeho povoláním za mimo
řádného profesora práva obchodního a snl.ěnečného (1897). 
Ordinariátu dosáhl roku 1904 a hned pro rok následující byl 
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zvolen za děkana své fakulty. Již jako mladý docent a pak jako 
profesor si brzy získal srdce svých posluchačů. Snad by nebylo 
nemístné říci, že se tu na profesoru Hermannovi projevila velká 
odplata za jeho opravdovou upřímnou úctu k jeho učiteli Ran
dovi, kterou se nikdy neskrýval , a neskrývá a tak jako si cti 
Hermann svého učitele ,. tak mu splácí i jeho žáci. Pro pro
fesora Hermanna-Otavského vstup na universitu znamenal po
čátek plné jeho činnosti vědecké. Jestliže se Antonín Randa 
jako první pěstitel na oddělené české universitě mohl věnovati 
vedle práva občanského jen vlastnÍInu právu obchodnímu, zll
stávalo velmi lnnoho částí obchodně-právních ležeti ladem. Ten 
úkol, nikterak snadný, vzal na sebe právě Hermann-Otavský . 
.Tiž při habilitaci se věnoval otázkánl cenných papírů a hned 
potom u nás po prvé zahájil studium práva pojišťovacího, 
obrátil se k právu autorskému (Der internationale Urheber
rechtsschutz, 1903 aj.), k právu patentnímu, směnečnému, do
pravnímu. Jeho žáci si jistě vzpOlllínají na vstupní ' přednášky 
z práva obchodního, kdy Hermann-Otavský vykládal základní 
pojmy a novýnl adeptúm vysvětlil poměr obchodního práva 
v širším a užším slnyslu. A tu lze bez nadsázky říci, že lnu pří
sluší skutečná zásluha, že u nás upozornil na celou šíři práva 
obchodního, že pro ně dovedl získat zájenl u svých žáků, takže 
tu vzrostlo duchovní společenství nlezi učitelem a jeho žáky, 
které by si téměř zasluhovalo označení » školy Hermannovy«. 
Při tOln nebudiž však zapOlnenuto, že toto Hernlannovo vědec
ké úsilí, zejnléna v oboru studia práv na statcích t. zv. nehmot
ných, přineslo i praktické užití. Neboť jestliže za bývalého re
žimu nebyla zvláště ochrana duševního vlastnictví v právním 
rádu rakouskéln na úrovni tehdejšího badání teoretického, bylo 
lnožno právě zásluhou Hennannovou pOlněrně snadno po pře
yratu napraviti nedostatky v našem vlastnÍln právním řádu 
československém. 

Ale profesor Hernlann-Otavský není jen vědec, je též v'S'
borný učitel a proto poskytl svýnl studentům vzorné učebnice, 
které vyšly již v mnóha vydáních a praksi zase dal pevný ·pod
klad v komentovanénl vydání obchodního zákoníku. Jeho ná
rysy obchodního i směnečného práva jsou tím lepší, že nejsou 
přetíženy do nepi~ehlednosti . A Hennann by měl býti vzoreln, 
když bude uvažováno, jak má býti studováno na právnické fa
kultě. Jeho stálé odkazy na zákonný text, neustálý kontakt 
s posluchačstvem právě pomocí zákoníka, zdůrazňování, že 
právník vždy a všude vychází od nonny, to je skutečný proto
typ právníka, jak mu učí Hennann-Otavský. 

A přece nová doba popřevratová přÍlno přetížila nell1ěři

telnou energii Hermannovu tÍIn, že si lnladý stát vyžádal od 
něho spolupráci lněrou svrchovanou. Povolal ho zvláště za 

,předsedu vědecké kOlnise pro přípravu nového obchodního 
zákona, vyžádal si jeho pOll1oci v lllnoha funkcích domácích 
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i zahraniěních, kde zvláště náš stát zastupoval jako » juge na
tional « na Stálém soudu mezinárodní spravedlnosti v Haagu. 
.Jest ovšem pravda, že se mu dostalo za tuto práci i poct, ale 
i tyto pocty profesor Hermalln-Otavský považuje za své povin
nosti Tak se sluší zmíniti o jeho řádném členství v České Aka
demii, stejně tak o jeho dlouholetém starostenství v Právnické 
jednotě pražské, která pod jeho vedením si uhájila čest vrchol
né naší instituce právnické, dále o jeho předsednictví v .Jed
notě pro vědy pojistné; v československém odboru Association 
litt,éraire et artistique internationale v Paříži, v českosloven

s'kém národním komitétu sjezdového výboru pro srovnávací 
pravovědu a o předsednictví na druhém sjezdu čs. právníků 
v Brně t1CJ25). 

Fakulta zvolila ho po druhé děkanem na rok '1922/23 a 
pražská universita měla to štěstí, že byl jejínl prvním rektorem 
za republiky na rok 1918/1919. ,Za jeho rektorátu došly po
slední dny Rakouska, v něm měla celá universita obezřelého 
vúdce ve chvíli státního převratu, za něho se vrátila naše uni
versita k původnÍlnu svému jménu Karlovy university, v rek
torském jeho roce byly však také navázány první styky vě

decké se spřátelenou cizinou, od které nás po celou dobu vá
lečnou odděloval nepřekročitelný řetěz zbraní a ještě horší 
útlak národní. A právě v těchto chvílích se projevila plně vy
hraněná osobnost Hermannova. Dovedl vždy nejen radit, ale 
kde bylo třeba i pomáhat. Tu nesmí býti nikdy zapomenuto 
sociálního cítění Hernlanna-Otavského, že když vydal první 
českou soustavu soukromého práva pojišťovacího (1921) , která 
byla poctěna velkou cenou České Akademie, vzdal se této ceny 
a peníz vénoval jako desititisícový základ fondu pro záchranu 
studujících práv, jejichž zdraví je ohroženo. 

Nebudiž vykládáno ve zlé, jestliže se na tomto místě zmÍ
nÍlne o poměru profesora Hermanna-Otavského vůči spolku 
československých právníků » Všehrd « . Charakterisuje to jistě 
nejlépe, že se kdysi vyjádřil : » Všehrd - to jsou moji hoši! (f 
A studenti se mu odvděčili ve svých slab~rch silách udělenínl 
čestného členství a pojmenovánÍlTI fondu, který založil, jeho 
jménem. Ostatně studenti dobře vždy odhadli v nělTI výborného 
učitele a - což je znánlkou velnli charakteristickou _ . sice exa
lninatora, který dbá solidních vědOlTIOStí, ale který kandidáta 
se snaží na odpověď uvést. 

Upřímnou naši I'adost, že 2. května se profesor Hennann
Otavslcý. dožívá , sedmdesáti let, kalí jediná myšlenka, že toti ž 
náš právní řád neúprosně odnínlá l-etošním studijním I·okem 
.1ubilanta universitě. Ale věNm.e, že se pI'ávě v případě jeho oso
by nalezne jiné východisko. Jest ovšem nyní povinností jeho 
odchovanců, aby nClhI'adilii profesoru Hermannovi-Otavskému 
úctou Cl oddaností to, co jiTIl po tak dlouhou dobu štědře ze 
sreZce I·ozdával. A byt to bylo heslo stále opakované, přece ne-
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nalezneme v této clwíli nepochybně žádného lepšího, než ' aby
chom prali profesoru Hermannu-Otavskému podle sta1'obglého 
zvyku universitního všeho toho, Q. B. F. F. F. Q. E .I 

1'. b. 

Redakce Ipřtpojuje něco málo ze. V'zpomínek na prof. Herma'llna- Ota~
ského. 

Mecenáš. 

Prof. Dr. Karel Herm.ann-Otavský jest typem vysokoškol
ského učitele, který žije se školou a jejÍln životem celou svou 
duší. Jeho jasné přednášky určitě jsou posluchači četně na
vštěvovány, dal studentstvu učebnice, jeho způsob zkoušení, při 
kterém neslevil ani čárku dokonalému teoretickélnu vzdělání, 
jsou toho druhu, že student není deprimován a zkoušející hle
děl vždy nalézti v kandidátovi to, co unlí, a nikdy mu nechtěl 
dokázati to, co nezná. 

Prof. Dr. Karel Hermanh-Otavský však svoji lásku ke stu
dentstvu projevil nejen teoreticky, nýbrž i prakticky. Proje
voval vždy zájem o život studentů, jeho zástupci nalezli v něm 
vždy ochotného podporovatele svých snah a prof. Hermann
Otavský dovedl také SVllj zájeln vtěliti v praktický skutek. 

V roce 1922 byla vědecká práce prof. Dr. Karla Hernlanna
Otav8kého odměněna vědeckou cenou ve výši Kč 10.000.-_ 
Jednoho dne byli zástupci »Všehrdu« pozváni k němu a tu jhn 
k jejich největšímu překvapení a zároveň radosti bylo sděleno, 
že poctěný se rozhodl, že neponechá si tuto cenu pro sebe, ný
brž že částku tuto věnuje k založení fon~u, který by lněl za 
úkol, aby podporoval léčení členů »Všehrdu «, postižených tu
berkulosou. Prof. Dr. Hermann-Otavský vyslovil názor, že 
vidí, že tuberkulosa jest nejzhoubnější nemocí, kterou zejména 
v poválečných dobách trpí studenti, že jest to nemoc, která 
v nejčastějších případech brání v řádném postupu ve studiu, 
že jest to neulOC sociální, která nlá velké důsledky pro celý 
život postiženého, a že právě za studií, obvykle v svých začát
cích, kdy by se lněla nejvíce léčiti, bývá nejvíce zanedbávána. 
Prohlásil náln, že si tedy přeje, aby částky, kterou nám daro-
val, bylo použito k tomuto účelu. . 

Přáli jsme si hned, aby částka tato sloužila jako základ 
k fondu, který jsme chtěli nazvati jeho jménem. Svědčí opět 
o skromnosti dárcově, a jest důkazem jeho povahy, že profesor 
Hennann-Otavský si rozhodně nepřál, aby fond tento byl jeho 
jnlénerri nazván. 

Když se ve výboru» Všehrdu« jednalo o tomto daru, bylo 
pevně rozhodnuto, že fond, který se měl zaříditi, musí býti na
zván »fondem Hermanna.-Otavského «, třeba proti vůli dárce, 
ježto myšlenka, jaká byla projevena tímto darem, si nutně vy-




