I::!::zesnUlým prof. Orem. Emilem Ottem.
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Odpo'le'd:ní I~sty ze dne 15. pr,o's'i nce 1924překvaJI)iJ,y č'esko
slovel!1Jské práv1nktvlO oh'l"omuljící zvěsti~ že Ulhla sta září'CÍ' hvě~da
českosl'ove:nskéJho prá:vnilCtva, že nelJ1'í jli ž pr'Ofesora Dra. Emila
o. t t a. Oddaným otitelům zesnulého. TJle!byl10 sioe Mno., že již od
delší do b'Y vá'žně 'oh:mavě]" urtě!šolV:a'1i se však pevnou nadějí, že
ZIl1iá:má, o,bdivuhoclJná: síla Žlivlolu onlols ti zvítělZÚ nad cruOlwbo'U a zachrá:l1'í nám na'šehlO genia, když tě práJvě 'TI:yní j'eruo r,aJdy a ,pomoci
nej,vVce byl!o nám třeba'. Byll10ť UI!é'umOl, že pmf.esor Ott ještě před
nedávll1:empi\!ruě účastnil i se prad vk'O'mils i IP'rlO VJYibudováJnÍl sl} ednocené:ho p'rá:va ,p'riooe'sl1!ího, aJ bylo uJkolllJe1jšuHd!m z!jevem. že zesnuhr
twkřk' él doposl:edníl\1lO vzdechu ne ws t'áJI ve svém vědedkénn bádá'ní.
BOITUlŽlel" n:a'še Ina'dJě.j'e rozplYIl1fUJla se v 1n:~Vlec, nemálme již ,pr'o fes,ora
Otta. Chci! proto alespoň hrst skromrLý!oh vZlpomÍ!uek vhoditi na
rakev z'esn:ulého.
Pmfesor Dr. Emil _o. t t 'ruaJwdil se 30. dubna 1845 v Praze.
Dosáh'l1:UlV hodnosti dokt'Oťa práv vělll'oval se nJej:pTve SOUldJn1 s lužbě,
na;potom advokacir. A'ie j'Í'ž 2. snpnJa 1872 haJbil;J,llolv a,l se pm řízení
soud,ní, jmeJ1io,v án 18. února 1876 mimořádlným 11. dlllle 12. červellllce
1879 řádným profe.s orem souldníihlO řízení na práviJljické fakultě Karlova vysokého učení v Praze. Když počátkem 80. let předešlého
_století došlo k rozdělení právnické fakulty, přinesla výjimečně štědrá
ruka osudu české právnické fakultě do vínku sbor profesorů, kteří
takřka na rá:z učill1iU,i fakuHu vělhl:asTI,ým 'llóhůštlěm prá:vním. Byt to
kromě Randy, Zuckra, Brálfa a i. zle:jmooa i profesO'r o.tt, }enž vě
Ma:s fatkUilty za]iožiL a mě'f'O'Ui 'l1ed:O'ceu'itelluou l1ialPo máhlal udržovati
až dO' 30. září 1916, :kdy po v,íce než 441'e't é Uiottdsik é čimliosti' odcbr~l!l se na' ,o'(]poól1:ek Za s.vé a'kad,emiol<'é učiJtells!ké púsobn,o'sH byl
p'r ofesm o.tt 'OpětOlVll1lě dékanem vrávni,oké fakUilty, v l"'oce 1886,'7
p'aik rekt'Orem Ka,rJ,o'V'a vy:solkého uóell1ií' ·v Praze.
Pouště'je se do odvá:ŽIl1:ého polk ulSUi, zh!odl1iotiti a' l les: poň v hrubých o'b ry,sech či!\1JnO'st a v;ýiz'l1,arm zesnUilého, jls em věru ,na roz'p'él.cficlh, zda ví:ce mám zdúrazJ1lilti biJt,erár:níi, či, uót'elSlko'l1' činJ1lost prlc fesOlra: o.tta. Mým skroml1iým úsudkem jesrt, že ta i ona čilJ1ll1ost byla
_'Stejně vel'ko],epou, 's t'ej'l1ě uch'V'a'c ující.
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,Haj.aH do tétO' . 'P'osmrtné vzpomÍln ky odoUJ li:terámí ČimJ.IOS,t
profesora Otta jest mimo přípustný rozsah této vzpomínky a úkolem
vděčné a záslužné monografie životopisné, kterou bude zesnulému
V1dMné čs; prá!v:n Íotv:o povÍlll'no. Bvlť z.esnU!lý nejen z,a kl'wdatellem a
yybudov.a1:elem domádho :prá!va ,procesníhO', nýbrž touže měflOIU vynika'i ícím učencem práva kalJ101l1!iCik éhlO, Ip,rá'V'nich děljin, práva aUltorského atd. Sta,čv pmto, zmílním-li se a'léspoň o tř,ech dHeohpwfesora Otta, jež zjednala ml' místo mezi učenci jména světového. TríUimfá!\lní vjezd do bran právn~okÝ'ch aJUltorit z, aháůrrlli profesor Ott r,oq;sahově sioe 'n e přÍ'iIÍš velký:m, al,e o:bkSél'hově nedos,hži,te~nÝm clíI1le m
»Beitrage zUlr RecelP>tdJ011lsges chilchtie« , Toto d@o" v 'n ěmž na zákklJdě
i;išíěných Íl mkopuSnYch pramelJ1111 vy!íól zlpůlsobem, jenž byl mu
v l'a'stnÍm, recep'ci římsk,o-ka:non:ickélhlO 'p rocesu, z'P'Ůlsobil:o nej;en do..
ma, nýbrž i v ciz:ilné pravý rozmoh a z:alřadHo profesm.a Otta na
ráz mezi nejčellnější právnlÍ'o ké autorrt.y. Dall šÍm dUem »Oesohrchte
Ulnd Oru[]jdlehrenc:Les (jsterr. R'echt'sfi.ir:smg!ew:erfanlre'l1is (freLwhlHge
Oerichtsbél!r!keiÍJt)« OIbděIél'l p'rofeso'f Ott ,PŮdUi, kt:e:rá do té doby zúSta-kli ta'křka lla,de:m težeti. Neby'lloť až Ula! l1!ělkteré komentáře a neni
d:osud dílla, j!ež slO'Uista'vl1!ě prlolpracoval0 rozsáhllý éj: obti'žll1!Ý obOlr
mimokSiPlorného řÍrZťll1'Í>. Teprve 'profes'o'r Ott zbádwl v úpll1!ostV tuto
práVlJ1Í látku, vytkL záJklla dní prvky mimo'slpo'méhJol ří'2)ell1JÍ' a stmeIH
j,e v soustavu, j:íž není, ta'křlka rovné. Pomn:ílkem Ott,o vy nesmrtellfié
sláryy stal se jeih o »SousravIJ1:Ý úvod ve studium no'véhJo ří'Z1ell1JÍI soudního, 3 svazky, 1897-1901.« Za toto dílo, vyznamenávající se systematikou, vyhraně'l1iím .procesil1lÍ'Ch p,o,jmú a i!l1slt,ittud a Úipllným propraoová!nímcellé té ohromné změti ne}en l1!o'r em čistě Ip rocesuáilní'Cjh.
nýbrž i' všech práJvntch n:orem, s 'Pf/oloesnÍm právem sou:vÍsejí'CÍ'c;:h,
vděČí profesorU! Ott!ovi neJen procesnÍI naulk,a:, maj:ílcÍ: v diÍ'l e tom
vzor takřka neid osti:ž itelný, il1!ýbrž vdě6Í!\ "mU a vlÓ'ěčí mu též a to
hlavně 'praJkbcký život IPrávil1lÍ. mUlžn:o si Ulvě;diomihm]ly těžké c:hvíle, jež doikroči!ly naJ právní' praxi· 'prooes:nímĎ refmmami z lelÍ' 1895
a 1896. Rá:zem skácen Joselfi;ns'k ý o'beol1!Ý řád sO'lJjdnÍ' z f'OIku 1781,
jenž, arciť s četnými změnami, více než sto let byl zdrojem platného
procesního práva'. Nové procesní prá!V1o vybU!dovánl() na z'cela rúzných základech a ukládalo právní praxi. by nadobro opustila vyšlapané cesty a dala se po cestách zcela neznámých. V této tísni
naŠ'el se učen:ec, j;enž v době .nece1tých čtyř llet a dHv1e j:eš'tě, než
nové pro:cesní' zákony na:byl,y Úči'l1Il11os ti:, podal práivní 'V 'ra-xi dHo, jež
bez:p'e:čně vedl10 Ij'i na J1leznámou' oe:slÍu a prlo1váJzelo ji. 'p, řes úskaH této
l1!ové oesty. Profes'or OH neče:Jm:li, až :PlfáiVní praxe p'ro!pracU!jle nové
procesní právo, by pak tyl z jejích poznatků a přioděl se v roucho
kritika: ; pfOifesor Ott Š'e! na:p:ř'eda za ním škl: ;práVlJ1IÍ pra'xe. Kéž tento
zá:ř:nSr VZ1D<r najde ,hoj: n ě násJ.edl11iíiků!
A nyní, k u'Čiltelské Či'l1IJ110st;i, pr'o.f.e:s:Olfa Otta. Lze-I,i ,p'ři stručném
nástinu Ottovy literární činnos,ti 'P,řelllechaItÍ slloiVo úV2.ihám JYZle theoretickým, hlásí se při zmínce o Ottově učitelské činnosti vším právem :O sllo vo srdce a vděčnost. My všioh:l1Ii, ~dož byl.ii jsme poslu-
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oruači právnické faJkUllty KalrJQIV13! vyis otkého 'U!oenJ', jsme žáky a odchov,a:no] ,profesof,él! Otta. A hJ.ásílme se 1" tomUJ s olpra:Vido'VlOI\1I pýchou
a s poóty nehYl1!ou!CÍ vděórťO'sti. Zůst,ává ll1áJmJ [lIezé\ipomenu telným
úoh~a:t'nÝ zPůls'ob Ottlo výoh přredmáše:k. T,enuopoz:l1!arÍleik jie st tím cenněji šúm, lSe profesO'r Ott p'ředtnláše~ Ol prá~l1!ím obO'ru, jelll'ž jeslt jie-dním
z nej:obtí'žnějšÍlCh a povaJžurje 'Se namllOz.e za práJvní 'obm nejsUlcho'párně' jší. Profesor Ott dorvedlt však ve své gerutáJlll1!osti IP'ř,esrvědčiti
nás o 'torm, že nen~ vůrbec 'Suohopárné právní normy, V'Yls,tirbJl1!e-llu se
zj:ev rpraktiÍJckého života, jenž jiesrt prárvní, lJJormou rpodClhycen. S tímto
credem nlaučili isme se od Otta h'Jeděl vi 11a: prráJwlí 11O'rmy pb studiu
a hLedíme k 'nim dO'sud. Ottrorvi byLa v:ě:da modlou., byl'a ú6eIlen-1J živ O'ta. Z:n:esvéoováJ1llr vědry Clhlialpeokými nápady studentů byl:o OttJo'v~
urrážkou toho, co by!ro mu 'nejsvě'vějšÍ'm, a nedivnO! IP'l"OtJO', že tk těmto
vÝl'iltiídkůrm chlaipedké 11ezr:al1osÍli neměl shtO'vá:nrÍ' 3! by1 protO' », o bčas
nými'" návštěvníky :přednášek považován za prřír!liš Ipří'sného. Byt
VlšaJk mUJžem z]:wtélIo sr'doe a zkUJŠ'ebním komisařem, jemuq, ruerbylo
r'ovného. Byl otrc em 'kažJdé[l'QI p~lného stuJdienta, třebaž,e se s prokázaJnrým d!obro'd:i'nÍ'mJ !l1IevychJ.outbaL Zůstal svým bývarl ým :pos[;UlohaJčů:m otcoVlským rl'řÍ'tekm, ~ když dárvTIro lP'řešH do životaJ. SlledorvaJl
s opra'Vidovým záJjmem os'Uld svýdll býva!;ÝCih pOlsl'uchaJčů, raJdi'l jim
a radoval se z každého jrt ch úsp,ěc:hlU.
Prohřešil bych se Ua' ptřÍ!slorvle' čné slkromnrostů 'Proťesol ra Otta.
k>dybych podjali se výpočtu všech j;eho ols ohn:íoh vy.nikaJjlú0Í,ch! piíedností a vyz'naJmená:nr, jrc:h'ž sre mu dosta,I,o. Pro Mo'ravslwu právruc'kou j'edruo,t u z,ůsta:ne lP'Ý'ohou, že mohla 'p rofesora: Otta Číl1.;a'tt mezi
své česÍlné čl1enry. Mým vroUlCÍm přáním .jest, by lJ1Járod náš poděd1i'!
po svém velik ém synu jeho ryzols t 'PovaJlw, jehlO 'I1Jez.i:štnost, l1!eLlmdlévaj'Í'CÍ píli', 'S'm'YIsl · PfIO povinnrO'st a p'řvmo vbož'llIou úctu k zákonu ar prá\Tinimu řáJdu.
Vz&oný a d:raihiý uÓÍ!eh a v;z ore náš, spi Ik,IIĎdl1Jě v rodné půdě, jÍ'ž
skropil Jsi znojem potu práce nadlidské!
1

Dr. V á ž n ý, II. 'p resid'enrt Nej'vyššího soudu.
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