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LIST ČESKOSLOVENSKÝCH PRÁVNÍKŮ 

VŠEHRD 
Antonín Randa. 

K jeho stým narozeninám. 

ROČNÍK xv. 
ČíSLO 9-10 . 

ČERVEN 1934 

Univ. prof. Dr. Karel Her man n -O t a v s k Ý (Praha). 

Na 8. červenec t. r. připadá stoleté jubileum narozenin 
Randových. Sotva Jze v našich dějinách nalézti případ, kde by 
obroda a rozvoj kulturního odvětví byly úžeji sp:jaty s půsO'be
nÍlu určitého jedince, než jak' tonlU jest v českénl právnictví 
se vztahenl k osobnO'sti Randově. Sté v~Tročí Randova narození 
jest československé právJl1ické obc.i pravým svátkem a spolu ví
tanou. příležitostí k t01mu, aby si uvědOomila Randovo životní 
dílo a jeho v~Tznaln pro náš život právní. 

Při památném tomto jubileu obrací se k Randovi, jenž 
odešel na věčnO'st dne 6. října r. 1914, tisíce vděčných myslí 
v našem právnictvu: jednak osohnÍlni vzpomínkami ve zúžují
cím se kruhu nlladšíc'h jeho vrstevníků, zejnléna pak jeho pří
mých žáků, jednak oiivením palnátky jeho u příslušníkll ge
nerací jsoucích již miIno okruh jeho žactva a zvláště i tě-ch nej
lnladších adeptú právní vědy , kteří sl)Tcha.ií z úst svých učitelů 
časté O'dkazy k Randovu jménu a dílu a čerpají nad to i po
učení z~ stále Živého pranlene jeho uč.itelských výkladů lite
rárně uchovaných. 

Zahájena budiž vzpomínka tato stručnýnli životopisn!Ílni 
daty Antonína Randy. Narodil se v Bystřici nad Úhlavou dne 
8. července 1834. Pocházel z rodiny právnické: otec jeho Václav 
Randa - dříve advokát v Domažlicích - bYl tehdy v Bystřici 
justiciáreln, později pak od r. 1850 okresním představen\rm 
v Přešticích, kdež r. 1863 zemřel. Studoval gymnasium v Kla
tovech, poslední dvě třídy na Novomě,stskénl gymnasiu v Praze. 
Studia právnická konal na universitě pražské, kdež PO'v~Tšen byl 
dne 10. června 1858 na doktora veškerých práv. Zajímavo jest, 
že lnezi thesemi, jež nl1adému pronlovendu bylo hájiti, čteme 
nejednu z otázek, jež ho později .iako slavného právníka hojně 
zabývaly. Vstoupiv po absolvovan\Tch studiích r . 1856 do praxe 
soudní, .i'Inenován bvl v červenci 1858 auskultantenl, v Hsto
padu pak tého-ž roku aktuárem při okresním soudu na SUlí
chově. 

Již jako student spati-uje Randa svůj ideál v učitelské dráze 
akademické~ určitějšího tvaru nabývá tato myšlenka vlivem 
jeho profť'sorů Misehlera a Cham.bona. Prvnčjší obrací zřetel 
horlivého právníka na vědy pohltické, jimž tento věnuje úsilné 
studium a hledí také prakticky rozšířiti si obzor cestami dO' ci-
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ziny z části ve společno'sti Mischlerově. rozhodujíchn však pro 
budoucnúst n~ladého n~užp osvědčúje se vliv oblíbeného rO'm.a 
nisty ChamhO'na, sbližující ho s práven~ římsk~rln a tím spolu 
s ,<?borem budoucí jeho suverénní dOlnény: s ,eivilistikou. 
, FO'rmálně zaha juje, dráhu takto zyolenou jehO' habiľitace 
pro rakO'uské právo soukronlé provedená na základě psaného ' 
pO'jednání II Die Lehre vO'n dem BesitzC' nach 6sterreichischen~ 
Rechte « a potvrzená minístersk~rnl V~" llosem z 12. srpna 1860. 
Ve druhéril semestru r. 1861 začíná čísti o držbě . v prvénl pak 
pololetí 1862 koná již šestihodinné kolegium z práva .občan
ského. V ténlže roce ještě císař. rozhorlnu tlm. z' 16. května 1862 
dústává se mu jedné z nově zřízen~rch stolic českúch; totiž mi
mořádné prO'fesury práva .občanského, ohchodního ~a směneč
néhú. Řádné prúfesúry týchž oborů docházi však . teprve 
v r. 1868 (císař. rozhodnuthn z 6. února) nezús1av pÍ'i tonl 
ušetřen - ačkoliv zvučné již se těší pově:sti také v německé lite
ratuře - bohužel národnostni nepřízně se strany jednotlivých 
členů sboru, již byk)' teprve vyvážiti přímým vyzváním lni
nistra vyučúvání :Rye-hoO k fakultě o podání návrhu, jakož i ,úsi
lí:rn děkana tehdejSího prof. Habietinka o doeí.lení kOlnpete'l1tní 
schůze pro usnesenÍ. 

Jako řádný prúfesor vstupuje Randa _. - když byl v mezi
dobí (1871) odmítl uprázdněnou německou stolici práva občan
ského - při rozdělení universitu na právnickou fakultu českou, 
jejížto chLoubou a přední ozdobou zihtává až do kO'l1ce svého 
žiti, a t.o až dú 1'. 1904 jako její aktivní člen a senior sbO'ru. Je
dinou jen krátkou přestávku vykaZUlp. tato v pravdě životní 
jeho dráha akadenlická, tútiž dobu, kdy Randa v říjnu 1904 -
právě ve svénl čestném roce učitelskélTI jako profesúr dúsáh
nuvší věku 70 let - povolán byl do 111inistel'stva Koerbrova na 
kře;slo ministra krra,lana; setrval však v úřadu trnntú jen do 
června 1906, načež vrátil se opět ku přání sboru na fakultu 
právnickou, trvaj'e odtud až do svého skonu ve svazku jejínl 
jako profesúr :honorární. 

Uvésti jest ještě úřady, hodnosti a funkce . jichž dostalo 
se jemu se zřeteleln k jehú vÝznamu a schopnoste[ll1. 

Z universitních hodností náleží sem úřad p,rorektorsk)' 
české university v r. 1882-3 (v prvnÍln tt) rocp. po rozdělení 
pra~ské university, za rektorátu Tm.nkova), rektorský v rocp 
1883/4, jakúž i děkanský úřad právnické fakulty v r. 1872/3 na 
nerozdělené ještě unjversitě, a v r. 1885/6 na universitě české. 
Byl povúlán dále v r. 1881 do sněul'Ovny panské, jakož i za 
čl'ena říšského soudu, v npnlžto ještě ke sklonku žití svého jm1e
nován byl místopředsedou; byl dále dlouhodobýn~ předsedou , 
historicko-právní komise zkušební, po řadu let též předsedou 
znaleckého sboru ve věcech práva autorského pro obor litera
tury, a zasedal také jako vynikající člen v kúmisi zřízené v roce 
1904 pro přípravu revise zákO'níka občanskéhú. VyznaInenán 
byl Randa také členstvínl a hodnostmi četných korporací vě
deckých resp. právnicky-odborn:{rch: Tak byl již od založení 
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11aší České Akademie jejím řádn)rm členeln od .císaře jmeno
van~;rln, dále po více než 20 let předsedou první její. třídy a po, 
sl1Irti zakladatele a prvního presidenta. Josefa Hlávky od r . 1908 
jejínl presidentenl. Byl dále řádným členem Král. české spo
lecnosti nauk v Praze, Akademie věd v Krakově, přespolním čle
nem pařížské Société de législation cnmparée) d10uholetým 
předsedou Právnické Jednoty v Praze, čestným členem Práv
nické Jednoty Moravské, Spolku českých pr,ávníkú » Všehrd «, 
čestn)""nl lněšťanem plzei1skÝln, dohrichovick)rHl, př'eštickýnl a 
hlánským, a j. v. Vo1bou za čestného doktora vyznanlenán byl 
H.anda o~d university boloúské a krakovské. 

(Randa badatel a spisovatel.) Sotva vstupuje mladistvý 
Randa na dráhu literárně -vědeckou, již obráží se ostře postava 
jeho s pozadí tehdejšího stavu rakouské civilistiky. Vystihne~lle 
pozadí toto nejlépe zajisté vlastnÍlni slovy RandO'vÝil-nil z jeho 
nekrologu o Josefu Ungrovi (v Právníku 1913). Pravíť taln: 
»Znáu"}o, v jak desolátníul stavu byla věda rakouského soukro
nlého práva v poloviei předešlého století. Po vydání našeho 
vzorného všeob. občanského zákona, jenž v podstatě spočívá 
na historick:;rch základech starších pramen-ll donlácích a obec
ného (hlavně říUl'ského) práva, pěstovali sice někteří starší vy
nikající právníci , zejména Zeiller, Pratohevera a pražsk:)r pro
fesor Dr. M. Schuster vědeckSr vSrklad na základě starší obecno
právní literatury. Však pozdější vykladatelé a universitní pro
fesoři převalně lněli za to, že text zákoníka, jak jest výh1"adným 
pranlenenl platného práva, také jest výhradnýíln p,ramenem 
právní oědu, přehlížejíce, že i kodjfikace .isou jen časovÝ1n prů
i'ÍZc::.nl ve v"vaji stále živě proudícího právního přesvědčení a 
nlocenských poměrů v národě. Neuvažovati, že věda a litera
tura Í'Ílllského práva zahrnuje oduševni kapitál p:o půltřetího 
tisíce roklI nasHádaný, a že py bylo neroznme111, opovrhovati 
tíUlto odhorn~Tm duchO'vým bohatstvím - uechf z pohodlnosti 
neb z falešného vlastenectví. Však dělo se, žel, tak II nás a na
stala doba suchopárné, po nejvíce povrehní a duchaprázdné 
exegese.« 

Za tíživého zajisté doJmu příkrého tO'ho.to kontrastu lnezi 
rozkvětenl vědy obecnoprávní a chudobou pravovědy do[mácí 
zasvěcuje se Randa práci vědecké, a to hned od pO'čátku s nad
šenou snahou po nápravě, povzbuzen v tonl směru i~ž za studií 
SVÝUl spisenl Josefa Ungra » Uber die wissenschaftliche Behand
lung des osteneichisehen genleinen Privatrechts «. Spis tento 
V r. 1853 vyš!}r, na kterýž Randu upozornil jeho profesor 1"0-
luanista Chalnbon, podává přednášku, již lJnger zahájil na 
pražské universitě svoje v)Tklady, záhy arciť zakončené odcho
dem jeho do Vídně. Živě a přesvědčivě dovozuje v ně,ln nntka
vou potřebu převratu ve vědeckém pěstění platného dQilllácího 
práva a vzbuzuje tÍln v Randovi do'jeln a úfinek asi podobný, 
jakého zakusil sám, jak vypravuje, četbou Savignyho, totiž 
rozhodnutí pro úkol životní. 

Tak dostává se Ungrovi, inaugurátoru nového hnutí v ze-



356 

mích našich a autoru proslavených soustavných dělo právu 
rakouském (části všeQbecné a práva dědického), v Randovi dů
stojného druha, usilujícího s nínl o zúrodnění právovědy do
mácí vědou práva obecného, o použití Inethody školy historické 
k soustavnénlu vědeckému zpracování práva našeho za zřetele 
k základu a souvislostenl jeho dějinným. 

Nejvzácnějšhn plode-m snah těchto jsou Randova sou
stavná díla o držbě a 'O právu v lastnžckénl , monumentální to 
úhelné kaIneny naší literatury civilistické, jeŽ zjednaly autoru 
(»druhý Sá.vigny «) uznání a slavnou pověst dottna i v daleké 
cizině. 

Důstojně k nim řadí se i další jeho spisy: z práva dědžc
kéllO (o nabývání dědicLvO jakož i z obli.gačního o náhradě 
škody, látce to významu i v přítOlnnosti ještě stále se stupňu
jícího. 

Avšak nejen všeobecné právo soukromé, t. zv. občanské, 
nýbrž i zvláštní, »specialní« obory právní ' nalezly v Randovi 
vynikajícího mistra. Jeho systém práva ·obchodního - v po
stupných vydáních vždy prohlubován a rozšiřován - zaujímá, 
třebas ani celé látky nezahrnuje, nejpřednější místo mezi sou
staV1Ilými spisy 'O rakouském právu obchodním; maje záro'Veň 
ráz učebnice i příručky pro praxi se hodícÍ, vešel již takořka 
v kr~v právníků česk)Tch, docházeje pak později v překladu ně
meckém nemenšího uznání i v kruzích širších. Zvláště pak, 
pokud jde o důležitý problém obchodního a směnečného práva, 
tQtiž o právní povahu cenných papírů, proslavil se Randa kon
strukcí t. zv. theoJ'Že vlastnžckého nal->úvání, jež získala si do·ma 
i v cizině četné příznivce. Avšak i v dalším oboru speciálním, 
totiž v pl'ávu vodním, byl Randa vynikajícím znalcem a jeho 
soustavné vylíčení tohoto práva 1)řijato bylo se svrchovanou 
chválou zejména také v odborn~Tch kruzích zahraničních. 

Přečetné jsou dále drobnější Randovy práce, ať saInostatně 
ať v časopisech a sbornících vy.šlé jako úvahy, posudky a refe
ráty. T~měř veškeré právnické časopisy rakouské, z českých 
arci v popředí '»Právník «, a četné z něnleck:\rcb říšsk)Tch honosí 
se jeho příspěvky. A také tyto drobnější práce nesou lvi stopu 
klasičnosti jeho velkých slavených děl. vyznačujíce se dokona
lým proniknutím positivní látky, volbou plodných hledisek kon
struktivních, vzornou disposicí a logikou, rozsáhlým zřetelem 
k literatuře a judikatuře "fr posléze, last not least, »Randovým 
slohem «, nl1uvou to a skladbou při plné přesnosti prostou a 
jasnou. 

Za markantní rys Randovy vědecké práce vúbec a literární 
tvorby zvláště dlužno prohlásiti jeho vědeckou pravdžvost. 
Psychologicky kotvila , jak za to nláme, v nadšené jeho úctě a 
lásce ku právu a spravedlnosti, jak zd11razněna Krčmářem v po-
smrtné vzpomínce na fakultě (Sborník věd práv. a stát. X'V . 
str. 1 násL); konkretně osvědčovala se neobyčejně přísnou 
autokritikou, zejména při nových vydáních jeho děl, jakož i ' při 
úpravě diktátů pro přednášky fakultní; z četných pozměn a 
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přípisků v rukopisech patrna tu nejbedlivější revise obsahu 
i formy. 

P~avdivost tato půs'Obila také, že -- ačkoli sIIlJě:rero a rá
z~m své činnosti náležel a také hlásil se ke škole historické -
přece nebyl konservativcem uzavírajícím se zásadně vlivu smě:ru 
lllodernich. Stejně zůstával arci vzdálen jak přepjatého histo
rislnu přezírajícího přítomnostní hodnotu a úk'Ol práva, tak 
i nového učení o volné1n práva nalézání: - zajisté však 
m.il1ohem větší měrou , než shoduje se s normální, možno-li tak 
říci, úrovní historické školy, dopřával při úsudcích svých, ze
jm,éna v pozdějších létech, místa i nlOmentltm ryze teleolo
gickýíll1. 
. Dokladeln - není to jediný, ale v~Tznač.ný - buďtež tu 

slova pronesená Randou v »Právníku ,f. ] 913 (str. 154) ve článku 
věnovaném. pojmu t. zv. vyšší moci (vis maiol') v právu ra
kouském. Pravíf ta:m: »P.N pružnosti toho pojmu záležeti bude 
vždy na rozvážném, věcnélll - ke vš,enl hospodářsko-sociálním 
poměrům a k účeh'lm . zákona přihlížejícÍln -- uvážení soudcov
ském, zdali v jednotlivém případě uznávati lze případ casus 
(vis) majoris čili nic. Zbývá jen, ahy rak'Ouský soudce - vzdá
len jsa extrem.ních tendencí moderního hesla: ,freie Rechtsfin
dung' - zvykl si vykládati zákon tak volně a účelně, jak činí 
soudce francouzský! « 

Jaká láska k pokroku vane ze slov těchto psaných km,etem 
781etým! A llložno ihned dodati: jaká i duševní svéžestl TotO'f 
pak jest ÚkaZelTI osvědčujícím ještě jednu význačnou přednosť 
Randy jako pracovníka vedeckého. Od mládí až dO' nejvyššího 
věku rozvíjí ohdivuhodnou přímo píli a energii pracovnÍ, i mlad-
ŠíUl sotva dostižnou, a teprve snlrt zastavuje páSlllO jeho ne
únavné vědecké činnosti . Ano ještě zcela krátce před svým 
SkOnell1 zasílá Randa příspěvek redakci )/ Pnivníka «, jenž pak 
v nejbližšinl sešitě z 15. října 1914 .liž panlátce jeho věnovaném 
dochází uveřejněni jak'O poslední jeho práce literární; jest to 
referát o iVells pacherově spisu zabývajícínl se sporem 'O prin
cip zápisu ve knihy pozelnkové ZajÍlna vou shod'Ou udál'Ostí 
vrací se věhlasn~T badatel posledním tÍlnto svým literárním 
projeveilll v týž užší obor právní, z něhož před 54 léty vyšel 
prvním svým ti~těným článkem »Der Tabu larnesitz « v vn. sv. 
časo,pisu » Osterreichische Vierteljahrschrift,,( : připadá to jako 
uzavření ro'zsáhlého kruhu obepínajícího skvělý obntz více než 
půl stoleté práce vědecké! 

[ skromný tento po'sudek literárně-vědecké Randovy čin
nosti byl by kusým, kdyhychom neuvedli ještě úzký její vztah 
jednak ku praxi a k zákonodárství. 

Rozsáhh'r a bedliv}' zřetel ku praktickému provádění práva 
jest Randově literární tvorbě příznač-nýnl: 1)'11 spatř'Oval ze
jnléna v .iudikatuI·e - jak vviádřeno jest v Ottově vzpOlnínce 
v první třídě naší Akademie (Věstník Č. A. 1914, str. 292) -
»zrcadlo, v němž nedostatky a 111ezery práva panujícího jasně 
se zjevují «; praxe byla mu v tom snlěru zku~ebným ka'll1enem 
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pro »správnost « dedukcí" theoretických ~ habituální k ní zře!el 
pevnou hrází proti nebezpečí formalistické pravovědy. Arci za 
tento zisk z praxe čerpaný se- jí Randa královsky odměl1oval. 
Sotva lze v literatuře rakouské nalézti spisú, ' jež hojněji a · pro
nikavěji p llsobíly také na praktický život právní, než-li Ran
dovy. V~T,stižně byl v tom směru Randa apostrofo-ván za příle
žitosti svých 70. narozenin v dopise vídel1ského vynIkajícího 
advokáta (a spolu zasloužilého- spiso-vatele v oboru společenstev 
a společností s r. o .) Dra Em. Stro-sze" jako »strújce m ostu mezi 
!heorií a praxÍ«, jako pravý »pontifex ,luris « ( ), Právník« 1904, 
str. 488). 

Avšak i k rozvoji zákonodárství j (;s t Randa v úzkém pro
duktivnín~ vztahu. V četn)'lch záko-nech nalézáme stopy jeho 
vlivu uplatněného ať vědeckými úvahall~i de lege fer-enda v jeho 
spisech, a1~ pracemi připravujícími resp. posnzujícÍlni osnovy 
zákonů, ať posléze přínlon účastí na jednáních ve sněn~ovně 
panské resp. v jejích v",Tborech a km.YlÍsích. 

(Randa učitel.) Znali a vídali jsme Randu vedle jeho po
vo-lání akaden~iekého v různých vynikajících úkol1ech a hod
nostech: jako člena učených korporací, jako skvělého repre
sentanta vědy při slavnostních příležistostech, jako řečníka ve 
sboru zákonodárném, jako politika a státníka -- ale obrazem 
nade všecky tyto VZáCl1)-ln a drahÝl1~ ziistává v paměti naší 
Randa učitel . 

Z,ajím,ayo jest a dokladen~ bystrého postřehu ve sboru pro
fesorském právnické fakulty pražské v r. 1861, že ve zprávě 
z 11. června ro-ku toho podané ke státnín~u ministerstvu na
vržen byl na n~iInořádnou profesuru občanského, obchod-ního 
a sn~ěnečného práva s přednášecí řečí českou prin~o- loco: 
»soudní aktuár Dr. Antonín Randa « s odůvodněnínl', že již jako 
habilitovan}T soukro-mý docent česk}Tn'l jazykeln přednáší »und 
zudeln eine Personlichkeit hat, die geeignet ist, die Studierenden 
an sich zu zi.ehen und ZLU 'yV--issenschaftlichkeit anzuspornen. « 

A tuto Randovu učiteJskou přítažlivost - konstatovanou zde již 
v prvénl selmestru jeho přednáš,ek - mohli a n~ohou VělfU po
tvrditi všichni, jimž dopřáno bylo vzdělávati se jeho slovem; 
zajisté že v paměti ziistalo jÍim zvláštní kouzlo jeho výkladů, 
jehož specificum není snadn.'o vystihnouti. Přednes jeho nebyl 
ohnivÝl1~,ni pathetickÝln , 'nevzrušoval posluchačstva, ; sp.ge vy
značoval Se Randa na katedře povzneseným klidem s náde
chen~ vlídnosti v 'Oku i: hlase: arci nebyl to výklad chladny, 
míjející mysli žáků, - naopak, vanula z něho láska ku před
mětu a nadšení pro vznešenou ideu práva a spravedln0'sti. Takto 
prozářiti dovedl Randa i látku na pohled ' nezajín~avou a vzdá
len jsa pouhé »jurisprudence pojmové«, poučoval po-sluchače 
šťastně volen}Tm.i příklady z·e života o těsné souvztažnosti práva ' 
s pO!lněry hospodářskými a sociálními, prohlubuje tín~ před 
jich očima obraz právní . normou podávaný ' ještě ve třetí di
mensi: v pI1l1 ~' tvar plastick}T. Tf,m jímal posluchače v duševní 
spolučinnorst, takže látku vyslechnutou bezprostředně vpraco-
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vávali, získávajíce jí pevně· založeni~ podklad pro práci další. 
A obdobně, se záměnou prostředí, bylo tomu při Rando

v)"ch přednáškách v Jednotě Právnické; byly to jako sváteční 
večery shrOlnažďující četné členstvo, praktiky i theoretiky. Za
časté z"lá.ště i kratší příležitostné výklady a kritické poznlÍ'nlky, 
jež, s oblibou p,odával se stolce př"edsednického , navazuje na ko
nanou pfednášku a debatu, působily na vděčné posluchačstvo 
jakoby ' zlat~T j3CtuS missilium ie štědr)Tch rukou slavného 
učitele 

Úkol svůj učitel,sk~T Randa vysoko cenil; lát.ku pro Dřed
nášky pI:"ipravoval co nejsvědol11.itěji , zpi'acováva.ie a zdokona~ 
lu'ie ji v obsahu i fonně, rok od r'Oku. Ke studentstvu lnul vřé
l~Tm citenl, v pravdě otcovškou . příchylností, a ča,sto o.svědcoval 
k nělllu své dobré a soucitné srdce. A,rci požadova.l na studu
jících píle a návštěvy přednášek : o pozornosti jich a pochopení 
přesvědčoval se někdy otázka~ni; vybízel zvláště také ke" studiu 
zákona, jakož i k osvojení si znalosti jazykll cizích, zejména 
nělnčiily, spatřuje v tOlln důležitou v)Tzbroj právn'íků naš.ic.h pro 
příští jich ' povolání, důležitou , specielně i s hlediska našich 
českých zájmů. 

Nalezli jSlne v Randově exe:lnpláři jeho přednášek obchod~ 
ní ho ptáva při zakončení textu pozmánlku jím psanou, patrně 
jádro doslovu, jakým se loučíval s právníky čtvrtého roku vy
soké učení opouštějícími. Má tot'O znění: » Račte v budoucnosti 
zachovati lásku k vědě, svědomitost, ' Dlu::nost kal'Clktel'u, ovšem 
i náležitou rozvážnost, - vlastnosti , ktné přN.lkeDl zdobí pra
vého právníka. Tím co neivice pl'ospěiete i vlasti a ' národu. « 
- Ptosté tO. v .~ak cenné vÍatinnn z rukou věhlasného učitele 
a otco1vského přítele. 

(Randa buditel a ol'fjcl11isátor.) Užíváule tu epitheta »hu
ditel « po vzanl Krčmářově v plnénl smyslu názvu našich vel
k)rch ' buditelů (Sbo-rník věd práv, a stát. XV., str. 6 násL). 
Je správno hledě,ti k době Randnvě -- aSDoú v · p,rvních jejích 
desítiletích - jakožto k národnímu obrození našemu v životě, 
právnickénl. Vlna probuzení zachvátila právnictví pOtJ.něrně 
pozdě; úkazy před Randou jsou Osamocené pokus.y obětav~Téh 
jednotlivců : »i česká věda právní n1.á svoje Thálny«. 
, Randou nastává tu obrat. Již jako mladý učitel p'ráv, sly
noucí svýnl vzdělánÍ111 a rázem. ďosáhnuvší zvučné pově'sti li
te;rární , zaujímá l11ezi českými' právníky čelné místo. A brzy 
dostavuje se již organisace. Kol něho seskupuje s'e kroužek 
mladších i starších V'zrůlstající o absolventy university, kteří své 
vědoinií iako' právníci čeští - povzbuzeni slovem i příkhidem 
o.blíbeného. učitele - odnáš'ejí si i v život praktický. 

Zajímati bude zajisté, sdělfme-li tuto příklad Ra,Ji.dova bu
ditelského slova s katedry učitelské zachovaný na lístku jím 
ps'an'éln v r. 1867. J,sou 't.o zahajovací slova pro přednášku 
b- právu o.bčanskénl. Znějí takto : » Budu 17 ám přednášefil po 
česku. Již okoln ost tato ;est Dli dostatečnúm ' rLiko.iě!mstvim, že 
horlivosti it pilnosti vědu právrt občanského pěstovati budete. 
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Pl'ávníci čeští sluli v Rakousku vždy dobrou pověstí; nemalý 
počet výtečných praktičních právníků, nejvyHich soudců, stát
níkil, pÍofesol'l1. a učenců vyšel (l vycházi až posud ze sboru 
právníků českých. BYlo tomu tak, pokud právníci čeští po fla
tinsku a německu se vyučovali: nebude tmnu zajisté ;inak, bu
dete-li pěstovati vědu v · řeči mateřské. « V přípisku asi později 
přičiněném dodává v souvislosti s vybídkou ke studiu zákona 
a také i ně'mecké literatury toto: ) Věda právnická nabývá v no
věiším čase vždy více rázu kosmopolitického; tu nelze přestati 
na zřídlech domácích. Vás zvláště, pánové . volá nová doba 
k nesnadné, ale čestné práci: na Vašem pokoleni záleží, aby se 
dokázalo. co národ neveliký, ale čilý a nadaný na poli práv
nickélll duševní energií tvořiti dovede. « 

FOTn1.álně , na venek se osvědčuje v té době česká obec 
právnická založením arozvoje1m Právnické .1 ednoty v Pl'aze. 
A také tu jest Randa úsilně a obětavě č.inn:(rm,; Iza-s,edá již od 
počátku (r. 1864) v jejím př~dsednictvu, koná četné přednášky 
a horlivě účastní se rozprav ve schŮZÍch Jednoty; působí k vy
dávání starých českých památek právních, k výpisu cen na 
česká vědecká díla, k uplatnění vlivu Jednoty na reformy zá
konodárné jakož i k účasti v akcích o jazykovou rovnopráv
nost. Opět a opět se ozývá Rand ův :hlas se stolce předsednic
kého dlHklivě zvoucí člensltvo a zvláště dOófost práVll1ický 
k účasti ve společné práci. 

Zásluhy vynikající si získává Randa zejména o založeni 
a rozvoi »Právníka«, časopisu Jednotou vydávaného. Třebas 
ne formáhiě v redakčním svazku. jest Randa přece v popředí 
onoho kroužku pracovníků, jichž úporné oběta vo.sti děkuje 
»Právník « svůj vznik jakož i rozvoj v prvních těžkých letech, 
i zlistává mu vě,ren až do konce. ' Mnohp své výklady, jichž 
kruhům ši,ršÍm teprve pozděii ve fOIDlě knižní se dostává, činí 
již dříve přístupnými čtenáHlm » Právníka « a horlivým úsilím 
zjednává i další zdalné : ba vynikající spolupracovníky. Tak 
stává se ):· Právník « - po dlouhou dobu jediný český časopis 
právnick:(r - důležit:(rm činitelem pr'o kontakt českých práv
níků mimo Prahu působících s pražským ústředím a vědou 
českou, vstupuje tím spolu v řadu nejvážnějších odborných 
orgánů rakouských, sledujících jak pokrok vědy domácí tak 
i rOZVOl praxe: spravedlivě směl Randa v zahajovací řeči prv
ního nrávnického českého s1ezdu v r . 1904 nazvati Jednotu 
Právnickou a »Právník « mocným předvoiPm k docílení plného 
práva našeho na starobylém učení pražském. směl také říci, 
že obě tyto instituc.e posloužily značně zvelebení soudnictví, 
veřejné správy i advokaturv v zemích českých. . 

Randovi vděčí )Právník« za více než 70 rozpravných člán
ku a ořečetné posudky i referáty. Ano i salno smuteční číslo 
z 15. říina 1914 přináší literární příspěvek z jeho pera jakoby 
poslední pozdrav orávníkllffi českýln vyznívající nadšenými 
slovy pro starobylý náš ústav desk zemských. 

Ku vzneš·enému cíli tíhla již za Randova mládí srdce čes-
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kých právníků a vůbec uvědomělých kruhů našeho národa: 
k dosažení plného práva na staroslavnélll vpsokém učení na
šem podle slnv zakladací Karlovy zlaté hully universitní: »ut 
fideles nostri regnicnlae ... per aliena m,endicare suffragia non 
coacti paratam in regno sibi mensam propinationis inveniant.« 
Jak známo, splněny snahy ty po úporných zápasech - když 
byl s ně'mecké strany odmítnut návrh na rovnoprávně utrakvis
tickou nrganisaci jednotného vysokéh:9' učení - v r. 1882 roz
dělenÍln pražské Karlo-Ferdinandovy university na dvě: čes
kou a ně·meckou. A 'p 'rávě v přípravách a zápasecb, jimiž to
hoto výsledku docíleno, náležejí Randovi zásluhy nehynoucí. 

Z valné míry jeho příkladem a povzbuzením tvořil se 
kroužek učitelských sil oq.hodlaných věnovati se vědě české, 
takže z žáků Randov}Tch připraven byl při rozdělení university 
pohotový sbor učitelú pro právnickou če~"kou fakultu; prof. 
M. Talíř jediný ve sboru fakulty té nebYl jeho žákem. Randa 
byl dále předním z pracovníkÍl, jichžto činnost i ciJzinou oce
ňovaná odzbrojovala zlehčovatele vědy české a skvěle proka
zovala kulturní sílu a snahu českého národa. Avšak i přímý;m 
působením klestil Randa cestu právu našemu na vysoké učení 
a odstraňoval, seč by], pochybnnsti a předsudky v kruzích roz
hodujících, přesvědčuje úspravedlivosti a nutkavosti toužeb
ného tohoto požadavku. Z veřejn~Tch jeho vystoupení zl1:stane 
v tom snlěru trvale památnou .kho řeč konaná ve sněnlovně 
panské dne 19. února 1882. 

Také však na vysokém učení pražskénl šťastně iiž navráce
ném národu českém!u přičiňoval se Randa s úsilínl a úspěchem 
o jeho znlohutnění a rozkvět . Platí to o universitě v celku 
i o jednotlivých fakultách. Blíže budiž tu jen v příčině práv
nické fakulty vytčeno , že vybudování jeií jest v rozsáhlé míře 
dílem Randovým. ZejIlléna po stránce rozmnožnvání sil učitel
ských uvésti jest, že také tuto plnou nlěrou zasloužil si názvu 
»Prnfesso'renmacher «, jehož dostalo se mu v německé žurna
listice za dřívějších zápasú a kterýž pI~áveln obrácen byl v epi
thetou ornans prnfesorem 'Heyrovským v oslavném přípitku 
za příležitosti p rvního českého sjezdu právnického (»Právník« 
1904, 357) zvláště se zřetelem k dalšímu cíli Randou již v r. 
18E.6 dťIrazně vytčenému a i později vřele zHstávanému: poža
davku druhé české universitu na Nf oravě. 

Již tě.lnito zásluhami o navrácení a vybudování university 
zasáhl Randa v náš rozvoj osvětový daleko přes vlastní okruh 
života právního; ale i v jiných ještě sl11ěrech shledáváme svět
lou dráhu jeho činnosti organisační zabíhající do širších oborů 
českého, života. Náleží sem obzvlá,ště dúležitý ústav naš'eho do
mácího národního hospodářství: totiž české záloženstv( Při 
naprosté nedostatečnosti právního . základu našich záložen 
v době starší a lINlohých mezerách, jež vykazuje pozdější zá
konná úprava z r. 1873, byly pfÍIno neocenitelny služby, jež 
Randa svou odbornou radou, důkladnými spisy pa,mětními a 
posudky ) jakož i sV}Tnli intervencelni a plodnou iniciativou pro-
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kázal konsolidaci záložen po ,právní jich stránce podstatně pod
miňujíCÍ' i hospodářsk:)! jejich úspěch; i tvoří Randa spolu 
s »otce.m « záložen česk:)Tch Františkem ŠiInáčkem a po.zdějším 
předsedou Jednoty Záložen prof. J.osefem :StupeckÝln trojici 
mužů nejzasloužile.iších o naše záloženství, jež jest, jak praví 
se V orgánu Jednoty Záložen » Věstníku Záloženskénl « (1914, 
čís. 8), v dalšÍ1n trvání a rozkvětu svém nejskv,ělejší'm jeho 
památníkeln. . 

(O Randově osobnosti.) V:)Tznačn~Tln jejínl r ysem zdá se 
nám - též ve vzpomínce Ottově dotčená - iemnost povahy; 
osvědčovala se již v zevnínl vystupování noblesou a vlídností, 
ve styku literárníll1 --- i při polemikách -- klidn:)TI11 ušlechtilým 
tóneln, v životě vůbec laskavou ochotou k pomoci, zejména 
vHdnou podporou vědeckého snažeIií nlladších. Sám jsa dob
rého, až lněkkého srdce a nl'ysli smířlivé předpokládal podobné 
i u jiných; konflikty se mu příčily; jako ve vědě, osvědčoval 
i v životě snahu po. synthelSi, po smíDném vyrovnání p'fotiv -
někdy snad více, než toho drsný život dopouští. 

Tato jenmost povahy byla úrodnou plldou pro vznik . a 
rozvoj jeho vynikajícího pl'ávního smyslu. Nebyl tento jen 
předností jeho ducha, zručností intelektu, nýbrž i produktem 
citu: jeho lásky k dobru a k spDavedlnosti, a pronikal, dávaje 
trvalý snlě'r jeJlo vůli, veškeren duševní jeho život. I stal se tím 
jelmný Randúv slnysl pro právo, ona jeho »ars boni et aequi « 
.- ač 'nabyta teprve v životnÍln povolání - rovněž význačným 
rysem jeho osobnosti. 

Na snadě by bylo z toho, co pověděno, souditi, že Randa 
nebyl mužem silné energie. Byl by to velk:~T O1nyl. Naopak 
Randova povaha vyznačuje se energií zcela neobyčejnou. Ne·· 
tane nám p,ři tO'l.n namysli, že dovedl - shledav to podle si
tuace účelnýnl - vystoupiti v životě veřejnénl »fortiter in re « 
p'lnou vahou své autority, nýbrž málne na zřeteli onu obdivu
hodnou, snad jedinečnou vůli a sílu k pl'áci, jakouž od lnládí 
svého. až do skonání věnoval se svému dílu. Randovo dílo ži
votní jest vpravdě t,riumfem pracovní energie: nechť je pozo-ru
.leme z ' nejširšího hledi,ska vědecké jeho činnosti vůbec, nechť 
se stanoviska jeho veřejných úkolů a úřadů v,e stát,ě, nechť po
sléze pod zorným úhlem našeho národního života. 

A tento nejužší z naznačen)Tch tu koncentrických kruhů 
Randova působení vykazuje se nad to v prvnÍln období svém. 
energií pracovní rázu zvláštního, našiIn do-bánl již neznámého. 
Jest to období, j ež vrcholí dosažením českého vysokého učeni 
a zaslouží býti nazváno buditelským ve smyslu již svrchu do·
tčeném; vyznačuj'ef se vskutku úkazy heroislnu, jakéž vzbu
zuje v. národě, jenž zachoval si ještě zdravé jádro, právě doba 
útisku a utrpení jakoby k záchraně jeho. Tak vidíme Randu 
odhodlaně nésti trpkosti a protivenství pro české své s'mýšlenÍ 
(na př. na společné univensitě pokusy pasivního odporu v pří
čině jeho ol'dinariátu, orpětovné n1Ínu'tí při volbě rektora) , vi
díme ho napjatým úsilím získávati pracovníky a organisovati 



363 

je ke společné práci, obětavě ' působiti ,slovem i skutkem ku zve-
lebení českého záloženství, vidíme ho s horečnou pílí a energií 
tvořiti českou knižní i časopiseckou literaturu právnickou, ja
kož i zakládati a pěstiti české vědecké středisko- spolkové. 

Také v období druhém, od splnění universitního- požadav
ku, našeho Randa nezná takO'řka oddechu a prázdně, arci však 
-přibýváním pracovníků a dělbou práce uvolňuje 'se domácí 
jeho úpo-má činnost organisační ve pfO'spěch rozšířené působ-· 
no-sti jednak vědecké vllbec, jednak ve zvláštních funkcích a 
hodno-stech naň vznesených. 

I objevuje se nám tudíž pracovní tato energie třetím pod
statným. rysem Bandovy osobnosti a vpravdě herO'icko-u strán
kou jeho povahy. Spolu se skvělými schopnosŤlni d~cha\ byla 
zbraní k vítěznému dobytí úspěchů, jichžto po'žehnání jest ná
rod náš, a bude ještě i v dálné budoucnosti, líčasten. 

o« 

Redakce uvažujíc, jakým ' způsobem důstojně vzpomenouti stého vý
ročí narození slavného českého právníka Ant. Randy, obrátila se o radu 
k p. prof. Hermannu-Otavskému. Jest jí velikou radostí, že p. prof. Her
mann-OtaLJský uvolil se upraviti znovu ocenění Randy, které napsalI". 1915 ~ 
do Almanachu České Akademie. A jest jí zároveň i ctí, že předchozími 
stránkami, které ani po odstupu dvaceti let nepotřebují změn, může vzdáti 
hold památce Antonína Randy. Tím více však děkuje i autoru této vzpo. 
mínkové studie, p . prof. Hermannovi.Otavskému za laskavé svolení k otisku 
i za jeho úpravu. 

~ 

Vlastníkovy služebnosti. 
J08. Ke per t, Brno.) 

(DokončenÍ. ) 

( Vznik, zánik a právní konstrukce vlastníkovy služebnosti. 
Kritika autorů. Poměr vlastníkovy služebnosti k vlastnictví.) 

Vlastníkovou služebností v právu československém nazvali 
jSfl1.e stav, v němž se octne služebnost pozemková, přečkavší dle 
ustanovení ~§ 1446 a 526 druhá věta 0". z. o. kon/usi (p·řes obec
nou zásadu R~ 1445 resp. 526 věta první). 

Skutková podstata vzniku vlastníkovy služebnosti se skládá 
z těchto bodlI: 1. existuje normální pozemková ~lužebnost mezi 
dvěma pozemky; 2. tato' služebnost je ' zapsána do 'pozemkových 
knih; 3 . . ylastnictví obou pozeluků se sjednotí (jakÝlukoli způ
sobem) v jedné osobě. 

Vlastníkova služebnost pak zaniká všem; způsoby, jinliž 
uhasíná služebnost normální. Jen místo konfuse nastupuje její 
opak, zcizeni .. ,;ednoho z ObOLl pozemkr."l. Zde zaniká služebnost 
»jakožto vlastníkova« a vzniká současně služebnost nomnální 
(druhá věta ~u 526), jak musíme říCi, kdJž jsnle tři stadia 
~em 526 vyznačená, přesně rozlišiti (před konfusí - za kon- / 


