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„Na advokátní stav čekají 
v budoucnu nové výzvy.“

rozhovor

Martin Maisner:
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Když se řekne právo informačních tech-

nologií, co si pod tím představit? 

Především je to soubor předpisů z různých 
oborů veřejného i soukromého práva, který se 
nějak dotýká informatiky – počítačové tech-
nologie, autorských práv k počítačovým pro-
gramům, databázím a počítačové grafice, ob-
chodním smlouvám v oblasti informatiky, 
veřejným zakázkám v oboru informatiky, spo-
rům souvisejícím s informačními technologi-
emi, ochrany dat, kybernetické bezpečnosti, 
právních vztahů na internetu, počítačové kri-
minality a podobně. Je to tedy velmi pestrá pa-
leta právních vztahů, které se navíc dost prolí-
nají, což činí toto odvětví práva – alespoň pro 
mne osobně – mimořádně přitažlivým.

Informační technologie jsou záležitostí 

několika posledních desetiletí. Jde tedy 

o oblast, která je – i co se týče práva – re-

lativně mladá. Současně však jde o obor, 

který se vyvíjí přímo „raketovou rychlos-

tí“. Jak se za tu dobu tato oblast práva 

změnila? 

To je velmi dobrý postřeh. Právo informačních 
technologií je jednak velmi mladé, jednak se 
vyvíjí stejně dlouho u nás, jako ve světě. Na roz-
díl od jiných oborů (jako je třeba bankovnic-
tví) jsme byli na stejné startovní čáře ve stej-
ném čase. Zajímavé je, i jak právo reaguje právě 
na informační technologie.

A jak na ně reaguje? 

Zatímco v ostatních oborech práva legislativa 
reaguje na jevy a skutečnosti v reálném živo-
tě, tedy s určitým zpožděním, v oblasti infor-
mačních technologií často přijde nejdříve tech-
nologie, pak její užití v reálném životě a teprve 
potom dojde k právní regulaci. V IT je tedy le-
gislativní zpoždění vždy trochu markantněj-
ší. Chybějící aktuální právní úprava se tak na-

hrazuje smluvními ujednáními výrazně častěji, 
než v jiných oblastech podnikání. Což klade da-
leko vyšší nároky na všechny účastníky práv-
ních vztahů.

Kam se podle Vás bude ubírat oblast IT 

práva do budoucna? 

To si opravdu netroufnu odhadnout. Jak víte, 
i autoři sci-fi se trefují jenom občas. Techno-
logie samozřejmě masivně ovlivňují celý ži-
vot. Dnes běžně můžete vidět třeba dvojici 
mladých, krásných lidí, kteří tráví čas tím, že 
sedí na nějakém romantickém místě proti sobě 
a chatují, často mezi sebou. 

Ale přece jenom, nějakou představu, kam 

by se IT právo mohlo do budoucna ubírat, 

jistě máte...

Jsem přesvědčen, že velká pozornost bude vě-
nována především oblasti internetu, mobil-
ní komunikaci, obchodním činnostem na bázi 
e-shopu, všem formám duševního vlastnictví. 
A docela určitě se vynoří i další témata, která 
nás momentálně ani nenapadnou. Včetně no-
vých druhů počítačové kriminality.

Díky informačním technologiím se na růz-

ných místech kumuluje obrovské množ-

ství dat. Nabízí se tedy otázka, jak moc je 

to bezpečné, nebo možná spíš nebezpeč-

né.

Ono to tak úplně není. Data se kumulují ani 
ne kvůli technologiím, ale kvůli požadavkům 
na elektronizaci a digitalizaci celého našeho 
života. Problém je, že digitalizovaná data jsou 
skladnější a manipulovatelnější, a možnost do-
stat se k nim i dálkovým přístupem je věc, která 
u „papírových“ dat nebyla tak snadná. Efektivita 
práce s daty – zejména ve státní správě – přiro-
zeně směřuje k tomu, aby osobní data byla ulo-
žena centrálně, a ne pro každý resort zvlášť.

Vraťme se ale k té bezpečnosti dat...

S daty je to dost složité. S dnešním trendem 
mít ke všemu přístup on-line máme sice výraz-
ně větší komfort, ale na druhé straně musíme 
do určité míry rezignovat na požadavek abso-
lutní bezpečnosti dat. A je tu ještě jeden fakt 
– firmy nebo státní správa si data, se kterými 
pracují, snaží chránit jak režimovými opatření-
mi, tak technologicky. Horší je to s fyzickými 
osobami – občany. 

Můžete být konkrétnější?

Lidé jsou schopni vyvěsit i ty nejcitlivější úda-
je na sociální síti nebo je nosit v nechráněném 
mobilním telefonu. A pokud o tom vůbec pře-
mýšlí, tak se tak nějak domnívají, že se o jejich 
keybernetickou bezpečnost někdo stará – po-
licie, ministerstvo vnitra, BIS nebo bůhvíkdo 
ještě. Což je samozřejmě hluboký omyl. Všech-
ny tyto instituce se sice kybernetickou bezpeč-
ností zabývají, ale jen v rámci své agendy – 
která komplexní a individuální kybernetickou 
ochranu jednotlivců nezahrnuje.

Takže...

Myslím si, že v této oblasti bylo hodně podce-
něno, a to zejména ze strany občanů. Pro svou 
osobní kybernetickou bezpečnost může nejvíc 
udělat každý sám – musí si to ovšem uvědomit 
a chovat se trochu rozumně....

Vzhledem ke složitosti samotného oboru 

IT a jeho rychlému vývoji jistě nejsou vý-

jimkou nejrůznější spory. Jsou něčím spe-

cifické? 

Spory v informačních technologiích jsou vždy 
specifické. Především tím, že skutkový průběh 
je někdy obtížně pochopitelný, dokazování se 
provádí dost často elektronickými prostřed-
ky a obchodní zvyklosti v oboru se špatně pro-

rozhovor

Vývoj informačních technologií pokračuje „mílovými kroky“, všechno 
se digitalizuje a elektronizuje. Do našich životů tak zasahují stále více 
a velmi masivně. A právo na to musí nutně reagovat. Jak se to daří? 
A co to znamená pro advokátní stav a justici vůbec? O tom jsme 
hovořili s JUDr. Martinem Maisnerem, PhD., MCIArb, předním 
a uznávaným odborníkem v oblasti práva informačních technologií, 
outsourcingu, alternativního řešení sporů a kybernetické bezpečnosti.
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kazují, protože každý obchodní případ je svým 
způsobem jedinečný. Dalším problémem je to, 
že čas při řešení sporu v IT je naprosto kritický. 
Pokud se má spor vyřešit v řádu let, v IT to po-
strádá smysl, protože nejen že to strany už urči-
tě nezajímá, ale zpravidla se už ani předmětná 
technologie nepoužívá. 

Jaké jsou hlavní příčiny sporů v oblasti IT?

Příčiny sporů jsou stejné jako v ostatních obo-
rech. Špatná smlouva, chyby v plnění, prodle-
ní, vady produktů a služeb. Jen se to vše dale-
ko hůře prokazuje.

Dá se říci, kdy do sporu jít, a kdy ne? 

Fakt, že existuje určitý objektivní rozpor mezi 
stranami a je možné postupovat právními pro-
středky, neznamená, že je to povinné. Navíc kaž-
dý v takové situaci by si měl především dobře 
rozmyslet, čeho chce dosáhnout – tedy formulo-
vat si nějaký konkrétní limit či výsledek, které-
ho by chtěl dosáhnout.  Teprve poté, co tak uči-
ní, může dospět k rozhodnutí, zda do sporu jít, 
nebo přijmout kompromis nebo nad celou věcí 
mávnout rukou, protože se to prostě nevyplatí. 

Toto tedy radí advokáti svým klientům?

Vím, že se o právnících říká, že své klienty 
do sporů ženou a pak si ty spory pěstují, aby 
na nich vydělali. To je ale opravdu spíše folklór. 
Problém je, že někteří klienti se chtějí prostřed-
nictvím sporu za cosi pomstít, nebo si zachovat 
tvář nebo i ukázat ostatním na trhu, že jsou sil-
ní, ostří hoši. Vždycky se snažím to klientům 
vymluvit a troufnu si říci, že jsem zastoupení 
ve sporu typu „hrabě Monte Christo“ nemusel 
převzít.

Zmínil jste, že čas je při řešení sporů v IT 

kritický. Jak to jde dohromady se stan-

dardním soudním řízením, které moc 

rychlé není?

Dohromady to prostě nejde. Spory v informač-
ních technologiích – pokud mají být řešeny 
efektivně – musí být řešeny v řádu týdnů, ma-
ximálně v řádu několika málo měsíců, ale roz-
hodně ne let, jak je to v rámci klasického soud-
ního řízení obvyklé. Pokud má soud včetně 
řádných opravných prostředků probíhat něko-
lik let, ztrácí spor v podstatě význam a vyma-
hatelnost práva je výrazným způsobem ome-
zena.

Jaké se nabízí další možnosti pro řeše-

ní sporů, pokud se strany budou chtít vy-

hnout klasickému soudu?

Odpověď je alternativní řešení sporů.  Tedy roz-
hodčí řízení, mediace, adjudikace a další meto-
dy. Asi nejvýznamnější roli zastává prvně zmí-
něné rozhodčí řízení. A to i s ohledem na fakt, 
že jen málo soudců se v informačních techno-
logiích orientuje. V rozhodčím řízení je možné 
zapojit jako rozhodce i praktiky z oboru, což je 
velké plus.

Alternativní řešení sporů je i Vaší speci-

alizací. Kromě advokacie totiž působíte 

také jako rozhodce. Jak dlouho se již arbi-

trážím věnujete a co Vás k tomu přivedlo? 

K rozhodčímu řízení jsem se dostal zhruba 
před 15 lety právě prostřednictvím sporů v IT. 
S kolegy jsme hledali způsob, jak řešit spory 
v IT. Jak už jsem zmínil, řízení před obecnými 
soudy byla nejen neefektivní, ale i sami soud-
ci tenkrát o informačních technologiích nevě-
děli téměř nic a proto jsme zoufale hledali fó-
rum, kde by bylo možno spory řešit. Tak jsem 
se dostal k rozhodčímu řízení a přiznám se, že 
jsem se stal jeho velikým příznivcem a propa-
gátorem, a to nejen v oblasti IT.

Jako rozhodce jste zapsán nejen u Roz-

hodčího soudu při Hospodářské komoře 

ČR a Agrární komoře ČR v Praze, ale rov-

něž u několika arbirtrážních soudů po ce-

lém světě. Dokonce jste žádal o zápis v Di-

llí. Kde všude tedy působíte? 

Jsem zapsán jako rozhodce v Praze, Vídni, 
Londýně a Hong Kongu, probíhá proces zápi-
su v Singapuru a Bratislavě, zápis v Dillí jsem 
po zralé úvaze pozastavil.

Proč zrovna tato místa?

Každé z těchto rozhodčích míst má z hlediska 
řešení svou logiku. Vídeň a Londýn jsou reno-
movaná rozhodčí místa pro mezinárodní spo-
ry, jejichž účastníky jsou i české firmy. Fakt, že 
se bude rozhodovat v neutrálním prostředí, jim 
dává alespoň pocit, že se bude rozhodovat ne-
stranně. Lze totiž předpokládat, že rozhodci ne-
budou ovlivněni například mediálním obrazem 
kauzy (pokud se jedná o významný spor). 

Hong Kong a Singapur jsou jediná místa, kde 
lze předpokládat, že je možné smysluplně vést 
spor s čínskými firmami. Na Londýn a Vídeň 
totiž čínská strana určitě nepřistoupí. Naopak 
řešení sporu v Číně bych určitě nedoporučoval 
nečínskému subjektu. 

O zápis v Dillí jsem požádal právě kvůli případ-
ným IT sporům, ale s ohledem na nápad a sklad-
bu tamních sporů (zejména když jsem to konzul-
toval s našimi indickými partnery – advokáty) 
jsem dospěl k názoru, že to nemá moc smysl. 
A být tam zapsán jenom kvůli tomu , že to v ži-
votopise vypadá exoticky, to se mi nechce.

Být rozhodcem u několika arbitrážních 

soudů po celém světě, co to obnáší v praxi? 

Především bych rád zdůraznil, že rozhodčí spo-
ry neprobíhají denně a že se jmenováním u za-
hraniční rozhodčí instituce lze počítat jen něko-
likrát do roka. Takže pokud Vám nevadí trochu 
cestovat, zvládnout se to určitě dá. Někdy sice 
dá trochu práci, než se sladí termín u všech zú-
častněných rozhodců, ale to k tomu prostě patří.

Klienty jste zastupoval u arbitráží i u dal-

ších soudů. Mimo to jste členem celosvěto-

vé skupiny expertů v oblasti mezinárod-

ních arbitráží MULTILAW ARBITRATION 

TEAM. Můžete tedy srovnávat. Liší se ně-

jak přístup k rozhodčím řízením u nás 

a ve světě? 

V mezinárodním měřítku má rozhodčí řízení 
daleko lepší jméno než v České republice. Je to 
možná způsobeno ohlasem tzv. devadesátých 
let, kdy se v rámci divokého kapitalismu obje-
vovaly různé pokusy „soukromých“ rozhodčích 
soudů, rozhodčích nálezů vydaných v ad hoc ří-
zeních za podivných okolností a podobně. Přes-
to, že se jednalo jen o několik případů a že  v té 
době došlo i k velmi podivným případům na čes-
kých soudech, pochybnosti se pořád objevují. 

rozhovor„
Spory v informačních
technologiích – pokud mají být 
řešeny efektivně – musí být řešeny 
v řádu týdnů, maximálně
v řádu několika málo měsíců...
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Kromě tohoto fenoménu se rozhodčí řízení liší 
národní úpravou, tedy především některými 
procesními specialitami, někdy určitými odliš-
nostmi v rámci pravidel té které rozhodčí insti-
tuce. Nicméně základ obsažený v Newyorské 
úmluvě o uznávání a výkonu cizích rozhodčích 
nálezů z roku 1958 je všude stejný.

Vraťme se k tradičnímu soudnictví. Mys-

lím, že se nemýlím, když řeknu, že napros-

tá většina společnosti očekává, že sou-

dy budou rozhodovat rychle a efektivně. 

Jenže realita je zatím stále opačná. Řeše-

ním, resp. jedním z pilířů řešení, by měla 

být elektronizace justice, tedy tzv. eJusti-

ce, coby jedna z částí eGovernmentu. Co 

již v rámci elektronizace justice fungu-

je a co dalšího se očekává do budoucna? 

A může podle Vás přinést elektronizace 

kýžený efekt?

Elektronizace justice samozřejmě pokračuje 
a podle všeho je to nezvratný proces. Je ov-
šem pravda, že digitalizace spisů a elektroni-
zace justice prvoplánově žádné velké zrych-
lení nepřinese. Rychlejší řešení závisí na tom, 
jak budou pracovat soudci, eventuálně jest-
li jim část agendy ubude například proto, že 
se typicky obchodní spory jako nezaplacené 

faktury a reklamace vad budou řešit v rámci 
například rozhodčího řízení, které je násobně 
kratší a efektivnější.

Jak se elektronizace promítá do prá-

ce advokátních služeb? V čem Vám prá-

ci usnadňuje, a kde naopak vidíte možná 

úskalí? Přece jenom pracujete s velmi cit-

livými daty.

V rámci advokátních služeb je elektronizace  
a digitalizace obrovský přínos. Lze pracovat 
s elektronickými dokumenty, zpracovávat tex-
ty daleko efektivněji, pracovat s elektronickou 
verzí zákonů a judikatury, komunikovat s kli-
enty dokonce i z mobilních telefonů a podobně. 
Lze dokonce digitálně podepisovat  přes půl ze-
měkoule....

Pokud se týče úskalí, tak ochrana dat a in-
formačních systémů advokáta je samozřej-
mě zcela zásadní. Advokát v rámci povinnos-
ti mlčenlivosti data svých klientů musí chránit 
nejen před hackery, nepovolanými osobami, 
ale i před zvědavými státními orgány, finanč-
ními úřady, nebo orgány činnými v trestním ří-
zení – všechny tyto instituce mají tendenci žá-
dat i získávat informace i když k nim ze zákona 
nemají přístup. 

A co ve vztahu ke klientovi? Může se tře-

ba on-line podívat do svého spisu u Vás, 

aby mohl sledovat změny v rámci svého 

případu?

Klient je o obsahu svého spisu vždy informo-
ván přímo a aktuálně. O tom, že by  klient mohl 
mít dálkový přístup k svému elektronickému 
spisu v rámci informačního systému jsme již 
uvažovali, ale popravdě řečeno žádný z našich 
klientů zatím neprojevil zájem o takové aranž-
má. Dávají přednost tomu, že stav řízení nebo 
transakce zodpovědně hlídáme a aktuální in-
formace poskytujeme  s příslušným odborným 
výkladem a doporučením.

Nad kvalitou právních služeb bdí Čes-

ká advokátní komora. Vy zde zastáváte 

post člena kontrolní rady. Jak vnímáte 

její roli jakožto regulátora v současnos-

ti? 

Roli České advokátní komory nechápu  jako 
roli regulátora, ale jako samosprávu význam-
né profesní skupiny. Do samosprávy nepatří 
jenom dohled nad kvalitou právních služeb, 
ale i výchova mladých kolegů, provádění pro-
fesních zkoušek a samozřejmě je úkolem ve-
dení České advokátní komory působit i na zá-

rozhovor
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konodárce v případě tvorby a schvalování 
zákonů, které ovlivňují výkon advokacie.

Jak by podle Vás taková výchova mla-

dých kolegů měla vypadat, resp. měla by 

se nějak změnit?

Výchova a vzdělávání se nemůže týkat jen mla-
dých kolegů. Jsem zastáncem celoživotního 
povinného vzdělávání advokátů (což je dnes 
ostatně běžné v řadě vyspělých zemí – každý 
aktivní advokát tam musí každoročně absol-
vovat určitý povinný počet školení). Nemám 
na mysli zrovna pravidelné přezkoušení, ale už 
jen to, že se každý z nás advokátů prostě musí 
vzdělávat po celý svůj život, si zaslouží nějakou 
rozumnou regulaci.

Já sám se domnívám, že by vzdělávání mělo být 
zaměřeno více na praktické stránky, takové ty 
„soft skills“ a také na pravidla profesionální etiky. 
Etiku a morálku je třeba pěstovat a kultivovat.

A co profesní zkoušky? 

Profesní zkouška by měla prokázat, že kandi-
dát – koncipient má dostatečné znalosti, aby 
mohl samostatně vykonávat advokacii. U pro-
fesní zkoušky tedy zjistíte znalosti a úroveň vy-

jadřování, možná i částečně jeho názory. Sama 
zkouška je tedy jen jedním z testů – dalším je 
povinná koncipientská praxe, kde by se měl 
koncipient projevit jaký opravdu je a kde má 
také jeho školitel možnost ho nějak formovat 
jak po odborné, tak po lidské stránce.

Zmínil jsme zákony, které ovlivňují vý-

kon advokacie. Je stávající stav vyhovují-

cí nebo by měla podle Vás dostát tato le-

gislativa nějakých úprav?

Myslím, že už jsme na tom byli hůře. Samozřej-
mě, že je vždy co zlepšovat a bude třeba legis-
lativně reagovat na nové výzvy. Za urgentní 
považuji vyřešení právě otázky související s in-
formačními technologiemi, bezpečností klient-
ských dat, odpovědností advokáta za kyberne-
tické zabezpečení a otázku, jaké jsou možnosti 
poskytování právních služeb po internetu – 
tedy pokud vyřešíme všechny optázky s tím 
související. 

Na závěr dovolte otázku ohledně budouc-

nosti celého advoktáního stavu. Jak ji vi-

díte?

Na celý advokátní stav čekají v budoucnu nové 
výzvy vyvolané jednak novými technologiemi, 

kybernetickou bezpečností a také společen-
skými změnami. Působím jako člen Kontrolní 
rady České advokátní komory a vím, že se těmi-
to výzvami Kontrolní rada seriózně zabývá, ale 
advokacie je profese, která stojí na konzervativ-
ních hodnotách a k převratným změnám se sta-
ví velmi opatrně. Patřím k těm advokátům, kte-
ří jsou velmi konzervativní, pokud se týče etiky 
jak v obchodních vztazích tak ve vztazích s kli-
entem. Ale pokud se týče technologií, nových 
obchodních modelů a způsobů jak poskytovat 
právní služby, jsem spíše vizionář a rozhodně 
bych nerad, aby se česká advokacie uzavírala 
novým trendům. •
....................................................................................
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