
nost, nesmí pravoplatný ro'Zsudek zrušiti neb zbaviti účin- . 
nosti. Musí Jej nechati ned!Otknutý.H) Zda, kdy a jaký účinek 
má poton1 ten rozsudek, je už jiná otázka, která vypadá z 
rámce techto úvah. - Částečný r01zsudek ve smyslu § 389 osp. 
se nemuže státi v kompensovatelné části sám o sobe 'nikdy 
pravoplatn~Tm. Je jen prozatírnním opatrením, které dopomá
há žalobcovi provis'Orne k exekučnín1i titulu. Soud jej musí 
v konečném rozsudku, který tep rve se môže státi pravoplat
ným, respektovati jen potud, že jej potud, pokud sahá pro
tipožadavka, buď ponechá v platnosti nebo jí zbaví. O ža.:.. 
lobním nároku jím tedy není rozhodnuto ani do té n1íry jako 
v mezitimním rozsudku. Je to situace obdobná té, j aká na
stane, když je proti kontumačnímu rozsudku podán odpor. 
Že odpor nezbavuje soud práva resp. povinnosti ' rozhodo
vati o našich otázkach, to plyne nepochy bne z 1. odst. § 464. 
Nelze tudíž ani v prípade částečného r Qlzsudku podle § 389 
soudu upríti toto právo. Platí to však jen o jeho komp~n
sovateiné části. Jeho nekompensovatelná část má charakter 
konečného rozsudku, který by mohl pro nedostatek poradu 
práva neb nepríslušnosti zbaviti účinnosti a rízení na nej 
se vztahující zastaviti jen odvolací resp .- dovolací soud, bylo-
li proti nelllu podáno včas odvoláni resp. dovolání. 

, (PokračovánO. 

Za p;cof .. D:reID. Dob:rosla"1lem. H.r~jčíID .. 
Dne 24. července t. r. zemrei rektor Magnif. Masarykovy 

university v Brne, prQlf. JUIDr. ·Dobroslav Kre j , č í. V zesnu
lém ztrácí československá veda vynikájlcfho odborníka st<1-
tistiky. Komenského universita vde'čí zesnulému za obetavé 
prispení učitelskou činností na její právnícké fakulte v le- , 
tech 1923/24 až 1931/32, kdy na ní predriäš~l a konal cvičení 
ze svého ob0ru. 

Široký rozhled, s nehož se 'zve'čnel~T obíral problémy sta
tistiky, phvedly ho záhy k práci v národohospodárské polí
tice, zejn1éna zeme-delské. Literárni činnost Krejčího byla 
bohatá. Zanechává nálll více než jedno sto pqblikací, z nichž 
velké publicity nabyly jeho Základy statistiky (I. ,vyd. 1920. 
II. vyd. 1923) a Učebnice zemedel'Ské politiky (1928). Jeho 
rOZlbory a teoretické úvahy ve Zprávách :zemského statis
tického úradu král. Českého (které rídi! od r. 1905 do r. 1918), 
podávané s nesmírnou péči a pílí, a rada jeho -monografií 
z doby púsobení na Masarykove uni;versite zustanou trva
lými hodnotami v českoslov.enské vede statistické. 

,Zesnulý byl človekern zlatého srdce, hlubokého sociál
Túh0 cítení, které uplatňov.al soustavnou 'a ,neúmornou prací 
v sooiální pe'či o studentstv:o, 'o lllládež a o zmrzačelé. ' 

24) Pro rak. právo stejúe HOl'ten, Kommentar zur IN str. 205; FLerich, 
Unzulässigkeit str. 98-99. . 
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