
100 LET OD SMRTI ANTONÍNA RANDY

Krátce před vydáním tohoto čísla Právníka uplynulo století ode dne, kdy JUDr. Antonín
rytíř Randa zemřel v Dobřichovicích v úterý 6. října 1914. Vzhledem k Randovu významu
pro náš časopis nemohl Právník přejít toto centenarium v tichosti. Od prvního ročníku
Právníka náležel Antonín Randa k významným a věrným přispěvatelům periodika
a setrval v tom až do konce svého života. Náš časopis projevoval Randovi jako koryfejovi
zdejší právní vědy náležitá uznání již za jeho života. Počínaje Randovými šedesátinami
připomínal jeho významná životní výročí i dosažené úspěchy. Ale zakrátko po tom, co mu
Právník uveřejnil v červenci 1914 laudatio k osmdesátým narozeninám, přinesl zprávy
o jeho smrti a vzpomínkových slavnostech pořádaných u této příležitosti Českou Akade-
mií nebo Právnickou Jednotou.

Právník připomínal Randův význam pro českou juristickou nauku při různých příleži-
tostech i poté, co se uzavřel rok, ve kterém byla Randova tělesná schránka uložena k věč-
nému spánku do rodinné hrobky na Královském Vyšehradě. Rozsáhle hodnotil přínos
Antonína Randy u příležitosti stého výročí jeho narození, monografické statě věnoval
Randově osobnosti Viktor Knapp v letech 1954 a 1994. Účelem tohoto čísla Právníka není
oslavovat nejslavnějšího českého juristu-vědce rozsáhlejšími texty věnovanými opako-
vanému připomínání díla a životních dat dostatečně známých. Proto Antonína Randu
připomínáme jen krátkým úvodním příspěvkem zaměřeným na trvající podněty jeho
vědeckého díla a rovněž ukázkou Randova rukopisu, která zároveň poukazuje na skuteč-
nost, že slavný právník nebyl spjat jen s pražskou univerzitou a její právnickou fakultou,
ale také s předchůdkyní naší Akademie věd.

Hlavním obsahem tohoto čísla jsou stati akademiků, kteří vstřícně reagovali na výzvu
redakce k zaslání příspěvků zaměřených na aktuální právní otázky spojené s odbornými
tématy, kterým se věnoval ve své tvorbě i Antonín rytíř Randa. Redakce při této příleži-
tosti děkuje Randově nadaci za součinnost při přípravě tohoto čísla a finanční podporu
ve výši 12.000 Kč, kterou redakce použila k odměně autorovi nejlepší ze statí přihlášených
k publikaci na základě uveřejněné výzvy. Kvalitu textů zařazených do soutěže posoudila
komise, jejímiž členy byli JUDr. Lenka Bezoušková, Ph.D., prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš,
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.,
prof. JUDr. Olga Ovečková, DrSc. a prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. Tato komise také
rozhodla o vítězném článku.

Redakce věří, že trvající význam rytíře Randy pro českou právní vědu a inspirativní
vliv jeho díla bude oceňován i nadále.
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