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ROČNÍK VI. V PRAZE, V PROSINCI 1924. ČÍSLO 7. 

I Prof. JUDr. EMIL OTT I 
zesn'Ld dne 15. t. m. Z těch nadšených nutž{t: kteří po rozdělení Karlovy university roku 1881 ujali 

se p?"áce vědecké na české fakultě právnické, zb.ývá již jediný prof Dr. Storch. Ve shonu a ruchu po

p'I";ev'ratovém zapomnělo se nCL prof. DYCL Otta jako na mnohé tiché naše učence, kteří beznáročni hledali 

jen v stndovně cest, jimiž by připravili potřebnou vědeckmt zá7cladnunašeho náyodního bytí a politické 
,/ ' hospodářské s'Íly, aniž čekali; jakékoliv odměny, Prof Ott byl muž nevšední, ttčenec nad jiné vynikající, 

jména, světového. kteJ'ý 'I: mez'i 8'V?fmiuniversitními kolef/Y za'L~jímal ?)ýjúnečné postavení. Ve svén~ oboru 

8pojoval nesmírJ'l.mt píli a slidomitost se svychovanýnt 1'o,zhledem 1) positivnírn p1'ávu, v literatuře i v praxi. 

JSCL hluboce Ct upřimně nábožensky založen, neznal kornpromisil a neznal také )Jprijímání osob ((. Jeho 

přednášky přúno fasc'Í1wvcdy svojí koncisní formou a d"'Olslednou pyornyšleností/ proti jeho vědeckJí1n vý
vodúm n?'kdo s'i neoclvážil polemisovat'!; bez velmi obsáhlé přf1Jravy. Byl p{'ísný k sobě a také 'přísný 

7c jinýrnJ' tam 'však, kde se př,i, zkoušce přesvěd6il o poctivé prác'i posluchačově, dovedl pomoci obětavě. 

Je-li však někte'J"ý z }JJ'ávnickýcll ,stav",Ot povinen 'vzpomínatli jen vděčně vykonané Eráce nad. 

1'akví prof'. Dr. OttCL, pak jest to noiá1~ský stav, kte1"ý měl v ně1J~ v nejtěžších dobách svých trvalého 
a neochvějného ochránce a slf,vělého obhájce. Toto jeho pf'ízni'vé stanovisko k notá1f.ské1nu stavu plynulo 

z hluboké7lo stud'l:a historického; přesvědčil se jak na právu římském, tak zvláště na právu církevnín~, 

jak clůležita jest pro právní M',-?ot každého národa; kautelární jttrisp1"udence, jejíhož vykonavatele stělesňoval 
mtt stav notářský. Proto také od počátku svého působení na české právnické fCLkultě každoročně přednášel , 

posluchačů11~ práv ,;0 notářství(( přednáška1ni specielnÍ1ni a jest jen ldovaú, že tyto jeho 'Ltniversitní 

přednášky nejsOt~ vydány tl:skem. 

Byl 'věrným služebníkem , svého státu p{'ecl převrate11~, ale svůj kladný Cl; oddaný pOměJ' ke státu 

lnf.enesl do života IV 'republice. Do poslední takřka chvíle zachoval si čilost ducha, eneJ'gii Cl; nezlO1nnost 

charakte1'M CL byl by jistě vykonal neocenitelné služby svému ná1'odu a státu v těžkých dobách prvního 

"ývoje, který prožíváme. Nedovede11~e ani odhadnout?' ztrátu, která nás postihla jeho . smrtí. 
I 

Sklán'i1np se hluboce a 'vděčně před rakví tohoto svého učitele a přítele a zachováme 1nu pamět 

'nehynoucí ! 
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