
I Dr. Ferdinand Pantůček. I 
Předčasná smrt p rvéhop'fesidenta nejvyššího, spráJvního sou

cUL! Dra. Ferdinanda Pantůóka by:l'a s mnoha míst oželena j1a.k.o ztrá
ta národní. 

Vzácné j'eho schopnosti a: vl,astnosU byly známy aoceňová
ny již dárvno ' před Ip'řevrartem. Na,svědčují. tornu 'jli,ž jeho, vně~,ší 

příběhy životní. ZtrávH asi 13 let ve službě justiční, z toho vMší 
po}oVl~cř v presidiu vrohního soudu: pražského, odkud r. 1919 tě'sně 
před příchodem presVdenta Wesselého :přelo'žen byl k zemskému 
soudu: pražskémuJ, aby lii1ž wj(Ju následudícího uda,t se vy;koalávání 
svého mandátu Iposlane:ckého na radě říšské (ll na českém sněmu 
zemském, který mu byl tehdejším politickým vedením spontánně na
bídl1U1t. Avšak již po, pěti l'eteoh opustil ónnost poiJitickou, v ní'ž 
dle vlastních svýeh sLov ill'ena1ezl vnitřního uspokojení a VI ní'ž tís
nila! jej oba,va, že zanedbá se ve svém soudoo:v:ském povo'lání. Byl 
povolán j'ako ,člen gremra k spráJvnímu so'udUJ vídeňskému, čímž 
zaháHI nejvýznamnější' období: svého' žilY,o,ta. Po ,převratu dostou
pilo jeho živ'otní dílo svého vrcholilI. Zaujal' ihned funkci jakéhos] 
korunního ,právníka nového státu, do jeho,ž služelb dával radostně 
a vMy pohotov,ě své v Mění, a: svŮ'j důmysl, SVOUJ zkušenost a e
nergii, jQmÍ'ž vládl v míře zcela mimořádné. Nenú dnes ještě na ča:se 
vylíčiti ,podrobně, jak obsáhlá a mnohostranná byla jeho spolupráce 
na budování' prvnkh základů právního řádu repuNikv, a jak vý
znamná byla i později jeho intelektuální účast na řešení přečetných 
otázek našeho života státního. 

Na venek .projevila se státnická schopnost jeho nejzřetelněji 
v tom, že stvořil takřka zázrakem správn.í tribunáL státu, jel1t>ž 
zřÍ'zel1í jak ideové tak organisační jest jeho dílem. Byl'o j~ž opě
tovně s obdivem oceňováno, že ,ne celé dva mě'síce po převratu 
nejvyšší správní soud byli již v plné, úplně normál'l1í činnosti'. Po
stJ.vení jeho jako prVlní'ho presidentai tribuná'lu lišilo se velmi pod
statně od postaven:í šéfů soudu vídeňského. Vídeňský soud dO'pl
ií.oval se v delších: období'oh časovýoh, jednotliví ·čl,enové jeho wů
stali povlovně do pevného kádru zkušených správních soudců , při

zpúsobuiíce se tradici a duchu trrbunálu. Členové na,šeho: nej.v:yš
šího správního soudu velkou většinnu vstupo'vali po' prvé do po,-
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volání správního soudce. Pantůček byl si dobře vědom, že největ
ším jeho úkolem jest učiti: a vychovávati. ČinU, tak v p'rvých Iretech, 
dokud zdraví jeho nebylo vážně otřeseno, s neumdlévajícím zájmem 
a oddanou horlivostí. Je přirozené, že již jako učitel členů soudu 
vtisk1 judikatuře ráz svého dUlcha. Avša,k jehoprá'vnioké názory 
vnikaly do judikatury i Hnou cestou, než radami a poky;ny udíle
nými j'eduOItlivým gremi'álům, které rád vtděl přťcháJzeti k nezávaz
ným diskussím O' záJsadnější'ch otázkáoh, které praxe soruldJní p,řin:i
šeIa. Bylo jeho zvykem, že jako předseda sen'áJŤu, ne:souhl~asi<l-li s 
návrhem referentovým, přiná'šel úplně, vypraco,vainý náJvrh v!I'astní, 
který skromným svým způsobem se-nMu předkládal. P,od váhou 
jeho argumentů umlkaly obyčejně všecky námitky, které snad se 
ozvaLy. Měl methodu prohádati při příl:ežHos,tňJ konkretntoh 'pfítp'a,dú 
celý souvislý obor právní a řešiti jaksi do zásoby a: SOIUlstavlně vše
oky problémy, nejen ty, kteTé již prakticky se vysky,tly, nýlbrž i 
ony, které jeho obdiV'U!hodná imagunace práJvnÍ'C~káJ vytUlšila a; které 
v budoucnostipřesu'ě se dostavily. Tento ja'kýsú k,odex právních 
zásad, třeba formálně nezávaizný, stával se OIbecným ma:jietkem 
soudu, z jehož mY51E'nkového obsahu pak iudikatura čerpala nenalé
za:jí;c tak snadno řešení tepšírho. Takorvýmto zp<Ů'sobem zal~ožH na, př. 
judikaturu k zákonům o pozemkového reformě a i. 

Měl-li jIž ve Vídni skvě'iou pověst vynitkaj.Ídho spráJvního 
soudce, 'byl v Praze nejen postavením svého. úřadu, nýbrž ~ kvali
tou své činnosti judikatorní největš'ím sprá'Vním souldcem státu, a 
snad, jak vážné hlasy tvrdí, nej,]iepším na,ším 'Praktickým prá,vníkem 
vŮlbec. -

Pro indivrduaHtu sOIUldoe nřc není ví,ce karakteristického než 
jeho poměr k zálNolJ1lu. Methody výkladu zákona! vYillykaj'í Se př'es

nému normování. Mu·oho záleží na tom, 'jak s'ou!dce s rŮtznými pro
středky :prá'vp.riJcké nermeneUlthiky zachází. Pantúček byl na první 
pohled .přísn:í'T legista. V'ždyoky vychází z normy, buduje na j!ejím 
tex'tu. Zní .pPOIto paradGxně, řellmeme-I,i , že nemM da-leko k v'Ollněmu 
nalézá!ní 'práva. DaI to. sám nejednoU' dGs'ti jasně na jevG, tak na př. 
ve svém pOjednání >O sousedském právu UL novel,y k občanskému 
zákonu, kdy výslovně doporučuje judikatuře, aby volila cestu ne
jleu přisného práva, nýbrž ] sIUlšno'sti. Bylo by sřce pracné, ale za
j,ímavé st'olpova.tř v iudikáJtech, na niohž mM po!dí'l, jaké byLy jeho 
z1sady o v:\rkladu zákona. Snad nebyl v tom vždy důsledný, snad 
daly 'hy se z'iisti~i' změny v ;náh'ledeoh, .ale je jisto, ž·e dával: před
nost formuli pružné 'před fOrmLl'H tuhou, nehoi bylo v něm něoo> z 
římského praetor.a ueb z angHckého k andéře, 'at snaha' jehOl smě
i'olVala v~dyoky k tomu, aby s·oud nalézal> práJvo 'pochopiteln'é po-z
umné mysli prostého občana. 

Si'lrný jehO' vEIv na dudikaturu mě'1 za následek, že soud v mno
hých zásadních otáJzkách přHímal i'eho náhJedy a že f.olfmulace v 

. nálezech obsažených jsou velmi často doslovně jeh o formulace. 
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Chtěl bych na několika málo příkladech ukázati, jak pronikavý 
hyl jeho vliv právě v otázkách velmi zásadních. 

Svůj názor o veřejných právech sousedských projevil i lite
,rámě ve své již citované studii o sousedském právu III. novely 
,(Správní obzor 1917, str. 136). Všechny normy řádů stavebních jsou 
mu samy o sobě jen předpisy policejními, které směřují k tomu; aby 
veřejný zájem stavbou nebyl dotčen. Ke konstrukci nároku souseda 
na ochranu dle zákona stavebního dospívá úvahou, že nebezpečí, 
jemuž úřad stavební policejně má čeliti, hrozí v prvé řadě bezpro
středním sousedům, a že zájem, který má celek na odstranění to
hoto nebezpečí, v osobě souseda zhušťuje se ve zvláštní interes 
,osobní, tak silný, že se jemu i ochrana právní propůjčuje a tím ka
rakter subjektivního v cestě instanční stihatelného práva uznává. 
Tuto formulaci skoro doslovně nalezneme v nálezu nejvyššího 
správního soudu č. 53 of. sbírky. Normy, ze kterých sluší veřejné 
právo sousedské odvoditi, jsou v nálezu tomto, který ostatně vyšel 
celý z pera Pantůčkova, karakterisovány tím, že jsou dány přede
vším, s ohledem na nejbližší sousedství, a že jen jako účelu vzdále
nějšího chtějí dosíci i ochrany všeobecnosti, t. j. ohledů veřejných. 

Pocifuje neurčitost tohoto kriteria podal v nálezu z 26. listopadu 
1924, č. 20.660, nové vymezení. Praví zde doslovně: Zákon sám 

.arciť výslovně neoznačuje, která ustanovení jeho jsou věnována jen 
policejní ochraně veřejných zájmů a která buď vedle toho nebo vý
lučně sousedské právo za svůj obsah mají. Otázku tu nutno v kaž
kém konkretním případě zodpovídati si dle znění dotčené normy, 
která když jeví se jakýmsi luštěním onoho všeobecného zájmu 

, ohledně určitě vyznačeného konkretního pozemku, podává obsah 
subjektivního nároku majitele onoho pozemku jako souseda. 

Náhled svůj o právní povaze obecného užívání statku veřej
ného precisoval ve svém pojednání : Soukromá práva k vodám 
(Právník 1915, str. 554). V souhlasu s panujícím míněním uznával, 
že »oprávnění jednotlivcovo netvoří obsah jeho subjektivního práva 
v technickém slova smyslu. Každý jednotlivec jest jen částí celku, 
jest jen jednotkou onoho úhrnu osob, který jedině jest nositelem 
_práva k výkonu veřejného užívání«. Obecenstvo t. j. veřejnost, kte
rou si zřejmě představoval jako subjekt právní, jest dle jeho mínění 
zastupováno příslušným úřadem. Formulace tato přešla do nálezu 
č. 1029 ofic. sbírky A. ve znění, které nedopouští pochybností o tom, 
jak Pantůček, který byl autorem tohoto nálezu. na otázku pohlížel. 

O právech adjacentů veřejné věci vyslovil své mínění v nále
zu Č. 81 sbírky úřední, odd. A. Šlo tehdy o veřejnou komunikaci a 
majitel přilehlého domu činil si nárok na to, aby jízda povozy okolo 
jeho domu byla zakázána nebo aspoň obmezena. a odvozoval své 

. právo z toho, že do veřejného prostranství otvírá okna a že jízdou 
vozů jest dům vydán nebezpečí poškozenÍ. Nález odpovídá takto : 

.:Subjektivním právem souseda není jeho zájem na tom, aby uvaro-
5* 
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váno se bylo všeho, co může osobní bezpečnost obecenstva poško
diti nebo zdravotní stav ohroziti, poněvadž zájem tento není obsa
hem práva jednotlivcova, nýbrž zájmem veřejným, k jehož ochraně 
a zastoupení povolány jsou pouze úřady samy.... Úřad policejní 
může ovšem obecnému používání ulice k účelům komunikačním z 
důvodů veřejných blíže upraviti a je po případě podstatně obmeziti. 
Pro to však rozhodny jsou jen ohledy zájmů veřejných, jež jednot
livÝ účastník jako své právo uplatňovati nesmí. Žádati za to mohl 
by jen na podkladu zvláštního práva subjektivního. Zdali povolením 
stavby s okny do ulice se otvírajícími bylo konstituováno zvláštní 
oprávnění nechati okenní křídla etevřená trčeti ve vzduchovém 
prostoru nad veřejným statkem uličním a zdali bylo tím poskytnuto' 
jakési zvláštní kvalifikované používání veřejného statku, které se 
povznáší nad rámec obecného užívání, označuje nález tento, rovněž 
Pantůčkem samým koncipovanSr, za otázku velmi spornou, kterou 
však soud nemusil řešiti ex professo, neboť i kdyby bylo lze takové 
zvláštní právo užívací adjacentu přiznati, musilo by se konstruovati 
s omezením, že výkonem jeho charakter ulice jako veřejného statku 
nebude dotčen, t. j. že musí se díti jen ve shodě s výkonem užívání 
obecného, v ně niž jest zásadně obsažena i jízda povozy. V nálezu 
č. 1029 sbírky pokročil Pantůček k positivnímu vymezení zvláštních 
práv užívacích k veřejné cestě. Uznává za tako·vé právo »rázu ve
řejného« na př. »právo založené vVTokem stavebního úřadu, jímž 
určena stavební čára stanovící styk stavebního pozemku se statkem 
veřejným a jímž zabezpečen stavebníku přístup k zastavené ploše 
po této cestě jako veřejné, nebo jímž povoleno otvírání oken do pro
storu vzduchového nad veřejnou cestou a tím založeno právo k to
muto zvláštnímu používání veřejného statku. Za takové právo bylo 
by po případě snad i pokládati právo na zachování jedině možného 
přístupu na pozemek z veřejné komunikace«. 

Velmi určitě vyslovil svůj názor o legitimaci obce ve věcech 
stavebních, a to v nálezech č. 1610 a HHOofic. sbírky, odd. A. 
Oprávnění obce plynoucí z jejích kompetencí policejních mají pova
hu oprávnění úředních a obec vykonávaiíc svou funkci úřední ne
může se dovolávati subjektivních práv proti úředním úkonům úřadů 
jí nadřízených. V druhém z citovaných nálezů ještě určitěji praví, 
že i když stavebním úřadem jest orgán obecní, ,nemá orgán tento 
jiné funkce než jako první instance správní. Popírá kategoricky, že 
by »správní oprávnění v působnosti oné zahrnutá měla povahu sub
jektivních práv obce a že by tedy obec vůči vyšším instanCÍm měla 
právo žádati, aby správa ona vykonávána byla určitým způsobem 
odpovídajícím vůli obce«. PantůČ"ek byl si toho vědom, že odpírá 
svou formulí obci i legitimaci hájiti proti vyšší instanci její právo 
na kompetenci ve věcech stavebních, a přijímal důsledek tento jako 
nepochybně správný. 

Významná: a pro praxi soudní směr·odatná jest jeho formule o 
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otázkách prejudiciálních. Propagoval ji ne vždy se stejným zdarem 
již za doby vídeňské. V nálezu č. 108 úřední $lb. na'šeho soudu odd. A 
byla: jím formuJiorvá:na' a; po,té v judikatuře soudu mnohokráJt opako
vána asi takto: Rozřešení' prejudrcielní otáizky, k němUIŽ úřa,d správlTI'Í 
dospě,l, nelze pojímatĚ jinak ne'ž jalw< logický závě'f, který si úřad 
správní utvoříl (X ,['olzhodiném poměru práwlním, 11enž ,pr'o vlastní 
otázku jeho j'UTisdikce jevú se jen s,o'lllčá,stkoU! skutkové 'P'o!varhy, tedy 
jeví se v podstatě jen jako z.jlňštěnÍ' ,onoho procesního materiálu, na 
jehož p,odikladě má se stMi vYřízení, otázky hlavní. J e-Jii pak rozře
šení prejudiCÍ'eln~ otázky (na p'ř. prá'V':a! soulkromého) učiněnol před
mětem sHžnosti na nejvyšší správrnr s,oud vznesené, nemúže soud 
1ento úsudek správním úřadem utv'ořený ve věci samé přezko'llll1lá
vati. Brání tomu netoliko předpis § 3 Ht. a) zákona o správn'ím 
soudě, nýtbrž ~ předlpis § 6 ,odst. 1 tohoto záJkona, jenž zásadně na
řizuje, aby zjištění v naříkaném rozhodnutí obsažená byla položena 
za podklad i' r'ozholdnulH nejvyššího spráNního soudu. Je pr'oto, nej
vYššímu správnímu soudu mložno do~čené zodpovědění ,otázek pre
judic.iál,nkh, které ,jako otáz.ky hlavní se kompetencí žalovaného 
úřadl! vymykají, pře'zkQluma'ti pO'lllze a jedině s hl'ed;Ílska; § 6, odst. 2 
cit. zákona, 1.. j. soud smí' toNk,o zkoumaÍlÍI, zda úřad sp'ráNní, nevy
cházelpři svý,ch zjištěních z ,pfedp,okladu spiSy nedo]ložených neb 
obsahu spisu odpomiídch, .či z.da: ,p'ři sebrání, potřebného' materiálu 
nesběhla se něj'aká podstatná vada formálnL 

V ustanovení § 3, Ht. e) záJkona o sprá:V'I1Í'm soudě, jímž ra
kouský zákon vylU!čoval s ko'gnice správníhol soudu věoi volného 
uvážení, vždycky viděl toliko mb ustaTwvení, § 2 tohoto zákona 
a 'bránrll se hO'Lvžev!l1atě proti tomu, (lIby z § 3, Ut. e) byly čerpány 
aHmi,nační důvody dá'l'e Ido'ucí, k čemuž dáva,ly se víldeňské senáty 
nejednou svésti. Protro a' jenom proto VY'PUlstil v recepčním zákoně 
z 3. listopadu 1918, č. 3 Sb. z. a n. ustanovení ,§ 3, lit. e) rakouského 
zákona. V jednom z prvních n'á}ezů našeho soudu dal do,ce.i'a ne,po
ohybným způsobem n3:ljev'o, ,co mU! znamená škrtnutí § 3, IH. e). -
Praví zde, že práV10 ne,itvyššího s'oudU! správního, p'odwbiti své mOCI 

na;lézací i záležútosti volné úvahy neolbsahuje v sobě oprávnění po-
10žĚti na místě v;Qilného UlváJžent úřadu a:dmin~strativního své vlastní 
Vlolné uvá'ženÍ nebo zkorumat účelnost vydaného ro,zhodnu~í. Rozsah 
kognice S'prálVníhlO soud vymezen j'est předpisy §§ 2, 6 a 7 zákona 
z r. 1'873, t j. soud mMe toliko zkoušeti, zda; rozhodnU!tí netrpí ně
j.aJ~o'u PTOt'Í'zákonuost1, nebo nějakou podstatnou vadou řízení: Zkou
maje zákonMost ná'tezů ve věceoh volné úvahy, mŮ'že tedy soud jen 
zkoru.mati, zda úřa:d správní Jl'evY'boč~I z volné prlostory, kterou mu 
záJkon vyhradH, t. j. zda nepřekročil ony hrani;ce, které mu zákon 
výslovně nebo aspoň sv.ou intencí, jakož i podstata věci vy
tkly, obzvláště zda úřad nedal se při svém rozhodnutí vésti 
ohlecly Hnými než které má zákooný p'ředpis 'na zřetelř. Ve směru 
formá'lním náleží' pak soudu dle § 6 zkoumati, zda naříkané rozhod-



- 72 -

nutí dostatečně vytklo ohledy, které úřad správní za rozhodné po
kládal, a zda skutkové okolnosti, jež rozhodnutí za podklad sloužily, 
jsou ve shodě se spisy a nálležitě zii'štěrny a j'sow-Ii tak úplné, že 
úřad správní, mohl jimi své rmholdnutí, nátemtě zdůrv:odrniti. Touto 
formulí považoval; za: vyřízený ,problém vo,lnélho urvá,ž,ení pro justi.oi 
správního soudu a praxe soudU! vskutku s f.oifmU!H tOUlUO vystačila .. 

Bylo by mo~no dllo'uho pokr(llčovat~ v UJká!z,kách, jak pmnika
vÝm zPůls'olbem ná'zory Pal1tŮlčkolVYurčorvaly směr j,UldikaltlUJrY sOUldu". 
a to nejen v otá1zká!ch porvahy záisadní', ný'brž i ,p'ři výkladu p'řeče1-
ných zá!k,olnů s'peoiJáJlní'ch. Tím jest již ta'ké nazna,teuo, iak nesmímý 
je jieho podH na tvolření: pifáva v našem státě, ineboť preiudiká!t soudu 
má nejen váhoUJ své existence, nejen významem siVého autora, 
nýbrž L dl'e positivních předpisŮ! j'ednadho řádu správního s,oudiu 
veliký vliv a vÝznam, který dle intence iedll'adh'o' řádu může býti 
odstraněn jen usnesením plenárním. K tomu však odhodlává se soud 
jen s jistým váháním, aby častým kolísáním neohrožoval stálost ju
dikatury a ,tím i důvěru veřejnosti k nejvyššímu tribunálu. 

Poměr Panlt)Ů!čkův k ,publilcřsdokému pfsemnictVlí byL vždy 
velmi zdrželivý. Když byl' pov'ollárn k ví<deňs:kému sprálvnhnu soudu" 
vyzbrojil se sice podrobnou znalostí celého díla Pražákova a budil jí 
od samého začátku U' vídeJňskéh'o souldu nemalý obdiv. Když ~)ak 
počal zabývati se, jsa' k tomU' nU'oen svým referátem, práv:em vod
ním, ovl'áldl do podrobností' speciá:lnf Htera,tuifU' tohoto olbom. Pro 
všeobecnou litera:tum správního práva neměL však valného, zájmu, 
což ,ostaně již dikce jeho jU!diká:tůdokazude . Odůvodňovali to tím, 
že jeJh'O OIpMné pokusy nalézti v literatuře poulÓení, byly oby,čejně 
bezvýsledny, a: že nakonec nezbývalO' mu, než alby ralzi!: si' svoji 
cestu sám. Svou Vllastní činnost literární' rád 'ozna'čoval jen jlako 
ja:kési další rozvinuU své činnosti S<QIudwvské, a j:eho če1né aJ velmi 
cenné práce z'ejm<é'na z 'Pf á!v a, vodního" 'iehož' hy} uznáiVaným nei
I'epším znakem, v'kUltkU' vznika.]y z podnětu případů soudnkh, jím 
prakticky řešených . Snažil se ,při' tom ovšem vždy poda~tr ohraz 
soustavný a co možná vyčerpávajícÍ. Výklad jeho je vždy průzračně 
iasný, jak v koncep.ci, tak ve výrazech. Témě,ř všechny leho pracce 
lze uvésti jako vzorné příklady úplné a látku naprosto vyčerpáva
jíCí mOTIlografie. Zvláště bych ukázal na ieho pO'je'dná-ní o' vodních 
družstvech, které bylo uveřejněno ve Správním obzoru, roč. 10. 
Vypočítávati zde všeoky jeho 'práce literámí z olbom p'rálva správ
ního, neměl,o by dnes účel1u1, 'když 'byly práivě tyto dny uvedeny 
a také odborně oceněny lioetzlem v leťošním Právníku, sešit 5. 

Za svého mládí za:býva'l se civilním soudním řádem, a již 
tehdy, v úzké souvisl'oslt] s j.eho praktickým p'OIVoláním, vzn~kly 
velmi ceněné spisy o Organisaci a příslušnosti soudní dle nOvých 
z áJko nll pwcesnÍ<Ch (1897), Něco <O nás.J'edcích procesní neposlušnostI 
(1898) a mnoho prací drobnějších . Podobně k jeho činnosti poHti'cké 
poJí se jeho po:jednánÍ o právu jazyk'ovém v české revui (1903. 1907), 
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v Právnických rozhledech (1903) a jinde. Přispíval též do němcc
k$Tch časopisů právruckých jako: GerichtszertUlng, Juristische 13liit
tel. Byl také původcem řady č/lámků ve Všeobecném slorv:rltíku práv
ním dra F. X. Veselého, jakož, 1 v Rechtlexikonu, vydaném drem 
Bělským, drem Duschenesem a Barettou. VětšinoU' vztahuH se člán
ky tyto k civilnímu procesu. V Ottově' Ill'a.učném slovníku 'Po1chá,zÍ 
od něho článek Ol konku'rsu: mimo .jiné člá'n'ky znamenané ZTI>a'čkou 
Pčk . . 

S jeho pokusem habilitacním souvisí prvý jeho tištěný spis Se
kvestrace soudní dle práva rakouského 1893, která v něm. překladě 
poctěna byla výborem advokátní komory dolnorakouské jakožto ku
ratorem nadání dra Leopolda Antonína a Marie Dierlových. Pantůček 
dárvno ,přestal litovati, že 'kho habilrtaČtní pokus, k,terý o staiÍ'ně' ne
vzniikl ani v jeho Mavě, ný:brž k 'Dód'nMu RandQlvu:. ztwsk,ooí:al'. me 
vlastních svých slov by~ tomu povděičen, že osud zath~či1 jejl na 
dráhu jinoul, kde došel vě1ších úspěchů než ja'kých moM ,očekáva,H 
v ka'rieře akademické. Nkméně jeho -tehdejší nezdal' zŮ6tal vždyoky 
jédnou z největších bolestí jeho života. Dnes, kdy dramatis personae 
této tl'a,pné historie nejsou iiž mezi žirvými, lze ří'd, že byl!a t,O' po
divná ironie oSUldU! a sm<d vedle toho i tmchu za:sahování osob 
třetiích, 00 rozvedlo dva: velké české právníky, kterým přes h1'lllbo
kOll různost založení z počátku nechYbělo mnoho, aby se navzájem 
velmř sblížili, jistě' na veHkýprospěch české vědy 'P'rávnioké, v níž 
'byl by se Pantůček při s:kvěllýc:h svých schop110'stech a při úž,asné 
své pih a houževnat.osti hyl zcela jistě' upl'atinH způsobem vynika
jícím. Co ztratila, česká věd:a, zí'skala správní ju,s,Uce a na, konec 
český stát, k jehož nejpřednějším srpollubudovM.elům bUldou musit 
dějiny našeho ,národa Pantúčka vždycky počítati. 

Dr. Emil ti ách a. 


