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Randovo dílo bylo po všech stránkách ceněno a obdivováno současníky
a stalo se také pro budoucí generaci právnickou bohatým zdrojem dalšího
zkoumání. Problémy, které Randa ve svém díle rozvinul a řešil, spadaly do
rúzných právních oborů, především ovšem do civilistiky. Hodláme-li se při
pojití k oslavě Randova díla a pokoušíme-li se upozorniti na význam, jaký
má dílo Randovo pro zkoumání starého českého práva, děje se tak nejen
z úcty k Mistrovu dílu, ale také, abychom poněkud oživili ty problémy čes
kého práva soukromého, na něž Randa upozornil a na něž plná odpověď
v naší vědecké literatuře často dosud chybí. Nemůžeme nezakrýti, že Randovo
dílo není historiky a právními historiky našimi často dosti používáno na
škodu vědeckého zkoumání. 1 )
Randa svým vědeckým dílem připojil se ke škole historicke) Není sporu,
že pokročil tu o mnoho dále svou kritičností. Randúv obdiv platil především
právu římskému, z něhož vycházel při zkoumání všech právních institutú,
o nichž psal. Ale Randa nezapomínal i na právní vývoj pozdější a to nejen
na vývoj obecného práva, nýbrž i na vývoj domácích právních prvkú. Jak
Randa hleděl na historický výklad dnešního soukromého práva, zdúraznil
sám v řeči, kterou r. 1864 zahajoval ustavující valnou hromadu Právnické
jednoty: »Dřívější právní spisovatelé ... zneuznávajíce vnitřní souvislost
zákonodárství s právem obecným a se staršími právy zemskými, obmezovali
se na pouhý exegetický výklad zákonú právě platících, nazvíce kusých, kdežto
přece dúkladný a skutečně vědecký výklad nutně toho vyhledává, aby se
právo stávající z historických jeho základú dovozovalo.« Randa našel pro
tyto domácí historické prvky nejen slova obdivu, nýbrž ony se staly pro něho
zdrojem zdúvodnění jeho právních konstrukcí. A právě staré české právo
bylo pro něho tímto zdrojem. Randa obracel se k němu skutečně se hřejivou
láskou a nezústával pouze na povrchu, nýbrž šel i do hloubky pramenú a při
nesl svým výkladem pro vědu starého českého práva prospěch, který bude
dlouho ještě oceňovati další zkoumání Randova díla.
Již v prvém vydání svého slavného díla o držbě projevil Randa znalost
městského práva českého,3) které zajisté vábilo ho recipováním římskopráv
ních prvkú. Ale i zemské právo české našlo v Randově díle bystrého zhod') Význam Randův pro naši právní historii právem zdůrazňuje Kapras, Literatura

českých právních dějin. Památník Všehrdu. V Praze 1918, str. 23.

2) Srv. Kadlec Karel, Ant. Randa, Osvěta XXVIII. (1898), str. 642; Hermann-Otavský v Almanachu čes. Akademie XXV. (1915), str. 174; Krčmář Jan, Sborník věd
práv. a stát. XV (1915), str. 3.
3) Der Besitz ... Leipzig, 1865, str. 99, pozn. 10.
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no cení v pojetí držby a její ochrany.4) Otázka ochrany držby byla později doplněna studiem Ottovým o recepci římského práva v našich zemích,5) ale ani
toto vynikající dílo Ottovo v partiích o ochraně držby nemohlo změniti jasný
postřeh Randův, již dříve vyslovený. A proto jeho líčení o ochraně držby
v českém právu po recepci římského práva, zvláště vývoj possessoria a petitoria, ztlstává v dalších vydáních jeho díla o držbě nezměněno. 6)
Plně se věnuje Randa otázce právněhistorické ve spisu »Přehled vzniku
a vývinu desk čili knih veřejných, hlavně v Čechách a na Moravě«.7) Randa
se sice připojuje, pokud jde o líčení vývoje desk zemských, k starší literatuře.
Má zato, že institut zemských desk je starobylým domácím právním institutem, přece však staví se velmi kriticky k vzniku desk a nepodléhá starším,
často romantickým názorům, proneseným o této otázce. Jeho rozprava má
velkou cenu tam, kde hodnotí význam zemských desk pro dějiny soukromého
práva českého a kde tvoří v tomto směru úsudky a právní konstrukce zcela
nové. Jeho charakteristika zemských desk jako pozemkových knih proti měst
ským knihám, převážnou většinou jako knihám hypotekárním, nebyla dosud
v naší literatuře zhodnocena, ač jinak právě novější výzkum upozorňoval
na analogie městských knih a zemských desko 8)
Randa v těch částech své studie, kde vystihuj e význam zemských desk,
konstruuje hlavní zásady, 'podle nichž se zápisy do desk dál y9) a upozorňuje
na analogii těchto zásad s moderními pozemkovými knihami.~O) Mezi nimi
4) Loco cit. str. 250-251.
') Ott Emil, Beitr1ige zur Receptionsgeschichte des rom. canon. Processes in den
bohm. L1indern. Leipzig 1879.
') Srv. Der Besitz mit Einschluss der Besitzklagen (3. vyd.), Leipzig 1879, str. 146
až 149.
7) V Praze 1870.
8) Redlich Osw., Die 1iltesten Nachrichten uber die Prager Stadtbucher und die
bohm. Landtafel. Mitt. d. Inst. f. osterr. Geschichtsforschung XXXII. (1911), str. 165
až 171. Vojtíšek Václav, K počátkům městských knih pražských a desk zemských. Právník LX., str. 129-142. Přehled nové literatury podává Rauscher, Die Literatur der
tschechosl. Rechtsgeschichte im letzten Jahrzehnt der Staatsunabh1ingigkeit (1918 až
1928), Przewodnik historycznoprawny 1. 1930 a Novotný Václav, České dějiny 1., sv.
4, str. 347-8.
9) Srv. studii Randovu, O zásadách, na kterých ústav knih veřejných spočívá.
V Praze 1870, str. 7-9.
'0) Význam Randovy studie vysvitne, srovnáme-li jeho civilistický rozbor zemských
desk se studií Maasburgovou, Die Entwicklung des Institutes der oHl. Bucher in Bohmen. Prag 1877, tedy studií vydanou později. M. věnuje se jen zevnějším dějinám
zemských desko

Randa vyzdvihl nejvíce zásadu veřejné víry a t. zv. »odporu«. Randa zdůraz-.
že, co do desk bylo vloženo, pokládalo se za neomylné. Zápisu mohlo
se pouze »odporovati« do tří let a osmnácti neděl. Důvěra ve veřejné knihy
byla tudíž v českém právu provedena dosti dokonale a Randa opětovně nalezl zde slova obdivu pro české právo, která, pronesena od vědce jeho rázu,
mají neobyčejný význam. S obdivem totiž prohlašuje: »Čeho se tedy učenci
a zákonodárci doby nejnovější ve všech skoro zemích středoevropských pracně domáhají, to již v nejstarší době za právo pokládáno v Čechách 1«11)
Líčení předpisů českého práva v těchto otázkách je možno doplniti ovšem
doklady, z nichž Randa nečerpal. Jsou to především zemská zřízení česká
16. stol., pak samy zemské desky, které ve zbytcích byly později vydány/2)
pak zemské desky moravské/ 3 ) a konečně také nálezy soudní, které rovněž
byly později uveřejněny.~4) Sotva však bude možno doplniti základní linie,
které mistrně ve své konstrukci Randa vystihl.
Randa vyzdvihl ve svém spise význam našich desk pro vývoj pozemkových
knih a obhajoval tak tento náš právní institut proti badatelům německým
a rakouským, kteří pomíjeli zemské desky a obraceli se k právním pramenům
německého práva. I v tomto zkoumání zůstane význam Randův zachován.
Randa věnoval se v uvedeném spisu také zkoumání městských knih čes
kých. Vystihl tak, že je nutno v souvislosti s historickým vývojem zemských
des k seznámiti se s otázkou vzniku a s uspořádáním městských knih našich
měst. Randa stojí na stanovisku, že vznik městských knih našich, které zřejmě
dokazují vliv německého práva, není v souvislosti se vznikem zemských desko
Třeba že Randa prozkoumával městské knihy, zvláště pražské, přímo z rukopisu a věnoval jim péči co největší, přece jeho zkoumání v tomto směru je
novější naší vědeckou literaturou překonáno. 15 ) To ovšem neznamená, že
Randův popis je i dnes bez významu. I k němu bude se nutno vracet.
Randa tuto svou studii prohloubil a propracoval a vydal německy v článku
»Die geschichtliche Entwicklung des Instituts der ·offentlichen Bucher in
Osterreich«,I6) v němž zvláště vyzdvihl zásadu, že všechny právní poměry,
ňuje,

")
")
13)
1856.
14)

Loco cit. str. 20, pozn. 49.
Emler Jas., Reliquiae tabularum terrae 1., II. Praha 1870-1872.
Chlumecky-Wolfskron, Die Landtafel des Markgrafthums M1ihren 1., II. Brunn
Zvl. Knížky nálezů soudu zemského a komorního, vyd. Čelakovský v Archivu

Českém XIX.

") V. Vojtíšek, O nej starších českých městských knihách, pražské a novobydžovské.
Sborník 1. (1930), str. 189-214.
") Grunhuts Zeitschrift VI. (1879), str. 81-119.
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vztahující se k nemovitostem, zvláště koupě, darování, zástavy, odkazy atd.,
musily býti zapsány do des k pod jejich neplatností. Zdůrazňuje, že zápis do
desk neměl pouze procesuální význam, nýbrž že měl materiálně právní charakter. 17 ) Tím neobyčejně vyzdvihnul význam zemských desk proti součas
ným městským knihám, zvláště v právu německém. Proti tomuto názoru
Randovu postavili se jednak Czyhlarz 18 ) a pak Krasnopolski,19)
Randa použil z velké části svého pojednání o zemských deskách při zpracování svého spisu o vlastnickém právu. Již z prvého vydání tohoto spisu je
tak patrno. 20) A v tomto spisu dále rozvíjí a zdůrazňuje své tvrzení, že
v zemích českých v jejich zemských deskách vytvořil se materiálněprávní
charakter deskového vkladu. Randa obhajuje zde své tvrzení proti Czyhlarzovi a Krasnopolskému. Upozorňuje, že jeho tvrzením není řečeno, že by
vlastnictví se nabývalo bezvýjimečně jen vkladem do desk. Připouští nabývací způsoby i mimo vklad do desko Tvrdí však, že od dob Karla IV. se
upevnilo pravidlo, že zcizení a darování na případ smrti jen vkladem do desk
mohla býti materiálněp~ávně pojištěna. 21 )
Ale i na jiných místech svého spisu o vlastnickém právu Randa zmiňuje
se o vývoji českého práva a vystihuje na př. podstatu vlastnického práva
u Slovanů a také u Čechů, u nichž je budováno právo vlastnické na podkladě
kolektivním v rodině. 22 ) Dovolává se také sousedského práva v městském
právu českém. 23 )
I v dalších vydáních svého práva vlastnického Randa pečlivě doplňuje
své právněhistorické vývody24) a opírá svůj výklad o rakouském »vydržení
17) Loco cit. str. 95-96.
18) Dr. K. R. v. Czyhlarz, Zur Geschichte des burgl. Besitzes im bohm.-mahr. Landrecht. Grunhuts Zeitschrift X. (1883), str. 263 násl., zvl. na str. 269.
19) Grunhuts Z. X. (1883) v kritice o spisu Schiffnerově a pak v pojednání Erorterungen aus dem osterr. Rypothekenrechte. Grunhuts Z. XI. (1884), str. 43, zvl. str.
527 n.
20) Das Eigenthumsrecht nach osterr. Rechte mit Berucksichtigung des gemeinen
Rechtes und der neueren Gesetzbucher. Erste Ra1fte. Leipzig 1884.
21) K Randovu názoru se připojil a dále ho zdůvodnil Čelakovský Jar. v pojednání
"O deskách krajských a zemských v zemích českých" (původně v O.N.S.). V Praze
1893, str. 5.
22) Loco cit. str. 12, pozn. 20.
") Loco cit. str. 109, pozn. 32.
24) Srv. Právo vlastnické dle rakouského práva v pořádku systematickém. 6. vyd.
V Praze 1917 (Red. opatřil dr. Vojtěch Kasanda): O pojmu vlastnického práva str. 4,
pozn. 6; O horním právu str. 113 a j.
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tabulárním« právě staročeským právem a institutem »odporu« v deskách
zemských. 25)
Skutečně, kdykoliv se Randa dotkl starého českého práva, mistrnou rukou
charakterisuje jeho vývoj, byť by neměl po ruce plně, jak vydání pramenů,
tak také předběžných speciálních studií, kterých byl v době Randově z tohoto
oboru ještě větší nedostatek, než je tomu dnes. Tak na př. ve svém spise o nabytí dědictvF 6 ) charakterisuje Randa povahu dědického práva českého v nejstarší době jako akrescenci podílů zemřelých členů rodiny a předstihuje touto
svou konstrukcí i pozdější naši vědeckou literaturu. 27 )
Konečně nutno pro dějiny našeho práva vyzdvihnouti význam té části
Randova díla, která je věnována dějinám práva vodního. Byly to nejen pří
spěvky k vodnímu právu/S) ale i značná část jeho vlast.nick~ho.. práva',29)
Randa také v třetím vydání svého vodního práva poskytuje VYVOJl vodmho
práva v zemích českých důležité místo a doplňuje tak zastaralé vývody Jičín
ského.30) Přináší zde nové doklady pro královský vodní regál i pro otázku
svobody velkých a splavných řek. Randa shledává zde doklady i z jednotlivých listin 13. stol. a z následující doby a dokazuje opětně svou lásku k právní
historii a k domácím našim právním pramenům. 31 ) I zde musíme přiznati, že
Randovy vývody nebyly dosud v tomto oboru zkoumání překonány a byla
by zde vhodná příležitost k dalšímu zkoumání. 32 )

") Loco cit. str. 152-154, 159, 213.
.
28) Der Erwerb der Erbschaft nach osterr. Rechte, Wlen, 1867, str. 16.
.,
") Kalousek J os. O staročeském právě dědickém. V Praze 1894. O akrescencl zmlnil jsem se v Dědickém právu podle českého práva zemského. V Bratislavě, 1922,
str. 31.
28) Beitrage zum osterr. Wasserrecht (2. vyd. 1878).
2') Eigenthum § 4, str. 51 násl.
30) Jičínský Karel, Vodní právo. V Praze 1870, str. 56 násl.
31) Das osterr. Wasserrecht, Prag 1891, str. 16.
32) Dějinám vodního našeho práva věnoval dosti místa ve své učebnici profesúr
S t i e ber, Dějiny soukromého práva ve stř. Evropě. V Praze 1930.
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