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Robert Němec v aktuálním 
rozhovoru pro EPRAVO.CZ 
Magazine otevřeně hovoří 
o podobě novely zákona 
o advokacii, která spěje 
do finále legislativního 
procesu a které byl za ČAK 
hlavním vyjednavačem, 
o tom, jak se jím 
spoluřízená advokátní 
kancelář PRK Partners 
připravuje na budoucnost 
právních služeb a hlavně 
bilancuje svoji dosavadní 
činnost v představenstvu 
ČAK před blížícím se 
zářijovým sněmem

V uplynulých dnech prošla třetím 

čtením novela zákona o advokacii. 

Jaké jsou klíčové změny?

Vznik novely zákona o advokacii měl 
poněkud netradiční průběh. Návrh no-
vely vznikl na půdě České advokátní 
komory a byl předložen ministerstvu 
spravedlnosti a projednáván s mini-
sterstvem spravedlnosti. Nicméně, 
vzhle dem k tomu, že ministerstvo ne-
předložilo návrh novely jakožto vlád-
ní návrh, tak na základě dohody mezi 
Českou advokátní komorou a poslanci 
z ústavně právního výboru byla tato no-
vela předložena v podobě poslanecké-

ho návrhu, jehož projednání následně 
ministerstvo spravedlnosti podpořilo. 

Hlavní parametry novely, tak jak byla 
připravena ze strany České advokátní 
komory, směřovaly v zásadě do třech 
oblastí. V první řadě je to zlepšení vý-
chovy advokátních koncipientů a vy-
lepšení vzdělávacího systému. Druhou 
částí novely je posílení některých otá-
zek kontrolních činností advokátní ko-
mory a konečně umožnění přijetí ně-
kterých preventivních opatření, jako 
je například odebrání podpisové knihy 
nebo dočasný zákaz správy cizího ma-
jetku v případech, kdy jsou při kontro-
le zjištěny nějaké zásadní nedostatky.

Nicméně v průběhu legislativního pro-
cesu se do novely zákona o advokacii 
doplnily dvě další, řekl bych klíčové, 
oblasti. První z těchto oblastí je úpra-
va neoprávněného poskytování práv-
ních služeb. Stávající právní úprava 
je nedostatečná, protože trestněpráv-
ní sankce za neoprávněné poskytová-
ní právních služeb, takzvané vinklaře-
ní, se ukázala jako nefunkční. Orgány 
činnými v trestním řízení nebo soudy 
není, s ohledem na subsidiaritu trest-
ního práva, zpravidla shledáno napl-
nění všech znaků skutkové podstaty 
trestného činu neoprávněného podni-
kání a neoprávněné poskytování práv-
ních služeb tak často zůstává zcela bez 
postihu, ačkoliv ČAK důsledně upozor-
ňuje na toto jednání příslušné orgány. 
S ohledem na tuto skutečnost jsme se 
dohodli s ústavně právním výborem, 
ministerstvem spravedlnosti a mini-
sterstvem vnitra na jakémsi pilotním 
projektu, který v budoucnosti mohou 
následovat ostatní profesní komory, 
a to je úprava neoprávněného posky-

tování právních služeb jakožto zvlášt-
ního správního deliktu, respektive pře-
stupku.

Další důležitou oblastí, které se nove-
la dotýká, je oblast bezplatného posky-
tování právních služeb. Jedná se o čin-
nost, kterou dosud komora zajišťovala 
z vlastních prostředků, respektive ad-
vokáti na základě určení komorou byli 
povinni poskytovat bezplatně právní 
pomoc klientům, kteří si nemohli do-
volit právníka. V tomto novém systé-
mu by komora nadále měla plnit úkol 
organizátora bezplatné právní pomo-
ci s tím, že advokáti budou mít nárok 
na odměnu za poskytnuté právní služ-
by od státu. Jde tedy o jakési rozšíření 
systému ex-offo, který funguje v trest-
ní obhajobě, do dalších oblastí civil-
ního a správního práva. Obrovským 
úspěchem je, že se nám podařilo ob-
hájit nezastupitelnou roli komory a ad-
vokátů v systému zajištění bezplatné 
právní pomoci.

Je něco, co považuješ za chybu nebo 

co tě mrzí, že se nepodařilo do té no-

vely dostat?

Pokud bych se na to díval z hlediska ná-
vrhů, které se týkají advokátních kan-
celáří, které poskytují služby v oblasti 
obchodního práva, tak jsme se snažili 
do novely zákona o advokacii prosadit 
ustanovení, které je obvyklé ve většině 
vyspělých jurisdikcí a které umožňu-
je takzvaný informovaný souhlas kli-
enta v případě potenciálního konflik-
tu zájmů. Jedná se zejména o situace, 
které vznikají při transakcích mezi vel-
kými korporacemi, kdy v průběhu po-
skytování právních služeb může dojít 
k formální kolizi zájmů, přičemž všich-

Je třeba hájit základní principy 
advokacie, jako jsou nezávislost 
advokáta a důvěrnost vztahu 
mezi klientem a advokátem
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ni klienti o takové situaci vědí a na zá-
kladě informovaného souhlasu sou-
hlasí s tím, aby kancelář pokračovala 
v poskytování služeb. K těmto formál-
ním kolizím někdy dochází v oblasti 
M&A nebo v oblasti financování, kdy 
je efektivní a účelné, aby jedna advo-
kátní kancelář poskytla komplexní 
právní službu pro více účastníků jedné 
transakce. Materiálně zde k žádnému 
konfliktu zájmů nedochází, ale velmi 
formálním výkladem zákona bychom 
k němu mohli dospět. V kárné praxi 
ČAK interpretace problémy nečiní, ale 
solidní advokátní kanceláře se nechtějí 
vystavovat tomuto riziku, a proto měly 
zájem, aby toto bylo postaveno najisto. 
Domnívám se, že spíše vzhledem k ur-
čitému neporozumění této problema-
tice, byl tento novelizační bod v prů-
běhu legislativního procesu z návrhu 
vypuštěn, protože zákonodárci měli 
obavu, že by mohlo docházet ke zneu-
žívání tohoto ustanovení v neprospěch 
klientů, což je v zásadě vyloučeno, ne-
boť návrh se týkal jen tzv. kvalifikova-
ných klientů, což jsou zpravidla velké 
společnosti s interním právním odděle-
ním, které jsou schopny danou situaci 
kvalifikovaně posoudit.

Vrátil bych se k tomu vinklaření. 

Myslíš, že toto řešení je konečné, 

že to vyřeší problém?

Já si myslím, že žádné legislativní ře-
šení nikdy není konečné a není samot-
ným řešením problému. Bude to vy-
žadovat poměrně velkou aktivitu ze 
strany České advokátní komory, ale 
i ze strany všech advokátů, případně 
soudů, a dalších státních institucí, kte-
ré pokud na neoprávněné poskytová-
ní právních služeb narazí, by měli in-
formovat Českou advokátní komoru 
nebo přímo ministerstvo spravedlnos-
ti, aby došlo k zahájení správního nebo 
přestupkového řízení. Uvidíme, jest-
li se tato úprava v praxi osvědčí, urči-
tě se nedomnívám, že jakákoliv právní 
úprava může nějaký společenský pro-
blém sama od sebe odstranit, ale je 
to nepochybně dobrý začátek na ces-
tě k tomu, aby právní služby byly po-
skytovány pouze subjekty, které jsou 
k tomu oprávněny, mají k tomu náleži-
té vzdělání, odbornou praxi, odpověd-
nost a pojištění.

V poslední době se vedou aktivní 

diskuse o budoucnosti advokacie. 

Jaké komora připravuje kroky?

Diskuse o budoucnosti advokacie se 
samozřejmě vedou na různých platfor-
mách, fórech, konferencích a podob-
ně. Dneska už jistě nikdo nepochybu-
je o tom, že advokacie, stejně jako celá 
řada jiných oborů lidských činností, se 
bude muset přizpůsobit moderní digi-

tální době. Nepochybně se dá očeká-
vat, že moderní technologie začnou 
být v právu více využívány a budou vý-
razným způsobem ovlivňovat způsob 
poskytování právních služeb. Naše ad-
vokátní kancelář je členem meziná-
rodní asociace nezávislých advokát-
ních kanceláří Lex Mundi. V letošním 
roce probíhala celosvětová konferen-
ce této organizace v Praze a my jsme 
byli jejími hostiteli. Na tuto konferen-

rozhovor



www.epravo.cz I EPRAVO.CZ Magazine I 2/2017 I 31

epravo.cz

ci byli jako řečníci pozváni uznávaní 
odborníci a experti na budoucí vývoj 
advokacie. Stejně tak i na jiných kon-
ferencích, které se odehrávaly v Čes-
ké republice, se setkáváme s názorem, 
že advokacie bude celosvětově pro-
cházet určitými inovacemi, změnami 
a že advokáti se na ně budou muset 
připravit. Jsem rád, že i na půdě Čes-
ké advokátní komory se podařilo vět-
šinu kolegů přesvědčit o tom, že tento 
jev je v zásadě nevyhnutelný a pokud 
se mu advokáti včas nepřizpůsobí, 
může to mít pro ně poměrně negativ-
ní následky. Česká advokátní komora 
v této souvislosti vytvořila pracovní 
skupinu, která se věnuje poskytování 
právních služeb prostřednictvím tak-
zvaných on-line platforem, případně 
poskytování právních služeb na inter-
netu. V této souvislosti připravila ma-
teriál, který v současné době prochá-
zí diskusí napříč jednotlivými orgány 
České advokátní komory. S potěšením 
mohu konstatovat, že v zásadě všich-
ni zúčastnění chápou, že advokacie se 
musí na tyto nové trendy připravit a že 
Česká advokátní komora jakožto regu-
látor musí vytvořit takové podmínky, 
aby advokáti nebyli znevýhodňová-
ni v soutěži s jinými subjekty. Jednou 
z možných cest, kterou se advokát-
ní komora reálně zabývá, je inspirace 
takzvaným francouzským modelem, 
kdy Národní asociace advokátních ko-
mor ve Francii (pozn. advokátní komo-
ry jsou ve Francii organizovány na re-
gionální úrovni), provozuje vlastní 
on-line platformu, jíž se mohou zúčast-
nit všichni advokáti a prostřednictvím 
této platformy nabízet své právní služ-
by klientům. Součástí služeb posky-
tovaných touto platformou, jsou také 
další služby poskytované přímo ad-
vokátům, jako například zabezpečené 
úložiště dat, takzvané cloudy.

Jak se na budoucnost připravujete 

v PRK?

PRK je advokátní kanceláří, která se 
dlouhodobě zabývá předpokládaným 
vývojem právních služeb a na tyto tren-
dy se snaží reagovat. Zatímco v minu-
losti byli advokáti zvyklí věnovat se vý-
hradně klientské práci, tak v současné 
době nabývá na významu investice 
do oblasti know-how a investice do roz-

voje nových technologií ve spolupráci 
s odbornými IT firmami. PRK se dlou-
hodobě snaží rozvíjet své know-how 
v oblasti informačních technologií a je-
jich využití v oblasti práva. Druhou vý-
znamnou oblastí, která s tímto trendem 
souvisí, je zvýšený důraz na interní 
vzdělávání advokátů a posilování inter-
ního know-how, protože jedna z největ-
ších změn, která v oblasti poskytování 
právních služeb probíhá, je zvyšující se 
tlak na efektivitu poskytování právních 
služeb. To znamená v první řadě obrov-
ské investice do vlastního know-how, 
uspořádání vzorů a precedentů a efek-
tivní práce s nimi.

Advokáti museli v důsledku legis-

lativních změn aplikovat mnoho 

nových procesů a aktuálně nove-

lizovaná právní úprava praní špi-

navých peněz na ně klade nové ná-

roky. Jaké jsou nové povinnosti 

advokátů?

Opatření v oblasti zákona proti legali-
zaci výnosů z trestné činnosti a finan-
cování terorismu jsou jednou z nej-
méně populárních regulací, protože 
veškeré povinnosti, které jsou na ad-
vokáty v této souvislosti kladeny, jsou 
v přímém rozporu s tradičním chápá-
ním advokáta, jakožto důvěrníka klien-
ta a jakožto osoby, která v první řadě 
zachovává důvěrnost vztahu mezi 
klientem a advokátem. V souvislos-
ti s těmito právními předpisy je dnes 
na advokáty kladena poměrně velká 
odpovědnost, kdy při určitém typu po-
skytování právních služeb musí prová-
dět velice pečlivou identifikaci klienta, 
zdrojů financování, které klient použí-
vá na určité transakce, musí vědět, kdo 
je konečným vlastníkem klienta, musí 
provádět pravidelnou kontrolu těchto 
informací a v konečném důsledku, po-
kud by dospěli k podezření, že transak-
ce by nemusela být v souladu s těmito 
právními předpisy, tak mohou, respek-
tive musí, odmítnout poskytnutí po-
žadované právní služby a v krajním 
případě musí prostřednictvím České 
advokátní komory oznámit Finančnímu 
analytickému úřadu podezření na nele-
gální transakci. Jak jsem již říkal na za-
čátku, veškeré tyto povinnosti jsou 
v rozporu s přirozenou filozofií advo-
káta, kterou je svému klientovi pomá-

hat a zachovávat mlčenlivost. Nicméně 
advokáti musí pochopit, že je zásad-
ní rozdíl mezi poskytováním právních 
služeb a případným napomáháním kli-
entům v nelegálních aktivitách. Podob-
ným procesem prošly i banky a další 
finanční instituce, a to i v tradičních ze-
mích, které ctí bankovní tajemství. Po-
vinnosti advokátů v oblasti AML je pak 
třeba chápat zejména jako ochranu sa-
motných advokátů proti tomu, aby se 
sami nevystavili riziku trestního posti-
hu. Pokud se někdo nechá zneužít jako 
tzv. bílý kůň, nemůže se následně divit, 
když se dostane do soukolí orgánů čin-
ných v trestním řízení. Nikoliv přebí-
rat roli státu a stát se jakýmsi sběrným 
místem informací o klientech. Nicmé-
ně jakkoliv chápu důležitost boje pro-
ti praní špinavých peněz a financování 
terorismu, musíme být v této souvis-
losti velice obezřetní, může snadno do-
jít ke zneužití tohoto systému. V legis-
lativním procesu se například nedávno 
objevila novela daňového řádu, v jejímž 
rámci ministerstvo financí navrhova-
lo, aby informace, které advokáti o kli-
entech získají v souvislosti s plněním 
svých povinností v oblasti AML, posky-
tovali na vyžádání finančním úřadům! 
Tomuto návrhu se nám naštěstí ales-
poň v prvním kroku podařilo zabránit, 
ale obávám se, že v současném trendu 
omezování práva na soukromí a ome-
zování důvěrnosti, budeme těmto tren-
dům čelit čím dál tím častěji. Vždy je 
třeba hájit základní principy advoka-
cie, jako je nezávislost advokáta a dů-
věrnost vztahu mezi klientem a advo-
kátem.

Končí čtvrtý rok tvojí činnosti 

v představenstvu ČAK, jsi místo-

předsedou komory pro legislativu, 

blíží se podzimní sněm a je na čase 

bilancovat. Jak hodnotíš toto ob-

dobí?

V první řadě musím říct, že práce 
v představenstvu pro mě byla novou 
a velmi zajímavou zkušeností. Poznal 
jsem celou řadu velmi zajímavých ko-
legů a jsem velmi potěšen, že ačkoliv 
se všichni věnujeme různým způso-
bům výkonu advokacie a naše diskuze 
jsou často bouřlivé, na zásadních prin-
cipech, na kterých advokacie stojí, se 
vždy shodneme. Další zajímavou zku-
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šeností je, že na půdě České advokát-
ní komory fungují některé rozhodovací 
procesy poněkud složitěji, než v sou-
kromé advokátní kanceláři, kde jsme 
zvyklí relativně snadno dospět k roz-
hodnutí a relativně rychle to rozhod-
nutí implementovat. Lhůty mezi při-
jetím rozhodnutí a jeho implementací 
na advokátní komoře jsou mnohem del-
ší, což není kritika advokátní komory, 
ale je to fakt, který vyplývá ze skuteč-
nosti, že advokátní komora se pohybu-
je ve veřejném prostoru, kde procesy 
prostě trvají delší dobu. Dobrým pří-
kladem pak může být již diskutovaná 
novela zákona o advokacii, kde návrh 
novely byl přijat už v minulém předsta-
venstvu nebo dokonce na začátku jeho 
funkčního období a teprve ke konci na-
šeho funkčního období snad bude v le-
gislativním procesu schválen (pozn. 
v současné době byla novela schvále-
na v poslanecké sněmovně a její pro-
jednávání je na programu příští schů-
ze senátu).

Další specifický aspekt výkonu funk-
ce člena představenstva je, že zpočát-
ku se člověk spíš seznamuje s tím, jak 
jednotlivé procesy na ČAK fungují a je 
spíš trošku zdrženlivějším pozorova-
telem, než propagátorem revolučních 
změn.

Pokud se týká mojí místopředsednic-
ké funkce, tak ta zkušenost je relativ-
ně krátká, protože do funkce místo-
předsedy pro oblast legislativy, jsem 
byl zvolen až ve druhé části funkční-
ho období. Takže nějakou dobu trvalo 
seznámení se s touto oblastí, navázá-
ní kontaktů se zúčastněnými orgány 
v oblasti legislativy, ať už je to minis-
terstvo spravedlnosti nebo parlament. 
Bohužel společně s funkčním obdobím 
představenstva advokátní komory zá-
roveň končí volební období Parlamen-
tu České republiky a některé pracov-
ní kontakty budeme muset navazovat 
znovu. Nicméně věřím, že navazování 
těchto kontaktů bude rychlejší, už pro-
to, že postavení České advokátní komo-
ry v rámci legislativního procesu a její 
význam je naprosto nezpochybnitel-
ný s ohledem na velikost našeho sta-
vu, nezastupitelnou roli v oblasti práva 
a odbornost, kterou Česká advokátní 
komora disponuje.

Svůj mandát budeš obhajovat. 

Jaké máš priority?

Myslím, že v této oblasti nevyslovím 
žádnou revoluční prioritu. Já se sku-
tečně domnívám, že Česká advokátní 
komora by si v první řadě měla zacho-
vat samosprávu a nezávislé postave-
ní na státu a měla by obhájit postavení 
advokátů jakožto jediných odborných 
subjektů, které jsou oprávněny k po-
skytování právních služeb v plném 
rozsahu. K tomu, aby Česká advokátní 
komora toto postavení dlouhodobě ob-
hájila, je zapotřebí celá řada věcí. Je to 
v první řadě důraz na výchovu a vzdě-
lávání advokátních koncipientů, ale 
i samotných advokátů, důraz na náleži-
té pojištění, na efektivní výkon kontrol-
ní a kárné činnosti. S tím vším souvisí 
také aktivní úloha komory v legislativ-
ním a mezinárodním procesu, proto-
že veškeré otázky, kterým advokacie 
čelí, nejsou nějakými lokálními problé-
my, ale jsou to problémy nebo otázky, 
kterým čelí advokacie na celém světě. 
Není třeba vymýšlet vymyšlené v situ-
aci, kdy obdobná řešení nebo obdob-
né zkušenosti mají advokátní komory 
a advokáti v zahraničí. ČAK má přitom 
vynikající předpoklady pro spoluprá-
ci s ostatními komorami v mezinárod-
ním měřítku. Patří k obrovským úspě-
chům české advokacie, že prezidentem 
IBA (pozn. Mezinárodní asociace ad-
vokátních komor) je český advokát 
JUDr. Martin Šolc, a místopředsedou 
a horkým kandidátem na prezidenta 
CCBE (pozn. Evropská asociace advo-
kátních komor) je místopředseda ČAK 
JUDr. Antonín Mokrý. Čili v této oblas-
ti by rozhodně mojí prioritou bylo po-
sílení spolupráce a komunikace s dal-
šími advokátními komorami zejména 
v rozvinutějších západoevropských ju-
risdikcích. Pokud jde o oblast legisla-
tivy, tak tam si myslím, že je potřeba 
pokračovat v aktivním zapojení Čes-
ké advokátní komory do legislativní-
ho procesu, kde má fungovat jako ja-
kýsi hlídací pes dodržování ústavnosti 
a lidských práv. Advokátní komora 
rozhodně potřebuje posílit svoji pozi-
ci v oblasti IT, aby mohla sama advo-
kátům nabídnout lepší a kvalitnější 
servis v této oblasti. V neposlední řadě 
je to celostavovská snaha o zlepšová-
ní mediálního obrazu advokacie nebo 

zlepšování pověsti advokátů. Myslím 
si, že jedním ze základních předpokla-
dů, aby komora v této činnosti mohla 
být úspěšná, je širší zapojení advoká-
tů do činnosti advokátní komory. Tak, 
jak se nám podařilo v průběhu posled-
ních dvou volebních období mnohem 
více zapojit do činnosti orgánů advo-
kátní komory zástupce z velkých ad-
vokátních kanceláří v Praze, tak by 
se měly do činnosti advokátní komory 
mnohem aktivněji zapojit nové mladší 
generace advokátů. 

Známe se řadu let. Dovolím si pár 

osobních otázek. Jsi nejznáměj-

ší představitel velkých pražských 

kanceláří v orgánech komory. Jaké 

to má výhody?

Budu to brát jako kompliment. V této ob-
lasti nesporně největší výhodou je prá-
vě to, že se mi podařilo společně s další-
mi kolegy do činnosti advokátní komory 
zapojit velké kanceláře. Jejich nespor-
nou výhodou je skutečnost, že disponu-
jí velkým lidským a odborným potenci-
álem. Zejména v oblasti legislativy se 
mohu obrátit na širší odborné spektrum 
se žádostí o posuzování legislativních 
návrhů, jejich oponenturu nebo naopak 
podporu našich stanovisek v legislativ-
ním procesu. Musím říci, že právě ze 
strany velkých domácích i mezinárod-
ních advokátních kanceláří se mi v mi-
nulosti dostalo skutečně velké odbor-
né podpory, za kterou bych touto cestou 
rád chtěl poděkovat.

Jakou nejdůležitější věc ses naučil 

na právnické fakultě?

Mirku, vzhledem k tomu, že na práv-
nickou fakultu jsme chodili spolu, tak 
oba dva víme, že právnická fakulta 
v roce 1990, kdy jsme na ni nastupova-
li, procházela naprosto zásadní změnou 
po demokratických událostech v roce 
1989. Několik prvních let jsme se, spí-
še než platnému právu, věnovali oblasti 
právní historie a římskému právu a řekl 
bych, že právě tyto znalosti, s ohledem 
na jejich nadčasovost, asi založily ten 
nejlepší právní základ našeho myšle-
ní. Další užitečnou věcí, kterou jsem 
se na právnické fakultě naučil s ohle-
dem na tehdejší systém zkoušek je, že 
jsem schopen během poměrně krátké-

rozhovor
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ho období nastudovat obsáhlou a širo-
kou problematiku, následně ji prezen-
tovat a rychle uvolnit místo pro další 
informace

Mimochodem, nepochybuji o tom, 

že odchází-li absolvent fakulty 

do advokacie, díky renomé kance-

láře PRK, určitě touží po tom, zís-

kat místo ve vašich řadách. Jací 

jsou ti dnešní absolventi?

Obecně si myslím, že dnešní absolven-
ti mají kvalitnější vzdělání. Minimál-
ně v oblasti jazykových dovedností je 
dneska naprosto standardní, že absol-
vent právnické fakulty přichází s doko-
nalou znalostí minimálně jednoho svě-
tového jazyka, ale často je to znalost 
více jazyků. Většina absolventů při-
chází i s určitou zkušeností ze zahra-
ničí, kdy v průběhu studia nebo hned 
po studiu absolvovali zahraniční stu-
dijní pobyty a programy, ať už v rámci 
Erasmu nebo v rámci postgraduálního 
studia. Myslím si, že to, co studen-
tům právnické fakulty nadále trochu 
chybí, je lepší kontakt s praxí, i když 
i v této oblasti se v poslední době při-
nejmenším pražská právnická fakulta 
velice výrazně posouvá, a to nejenom 
díky praktickým kurzům, jako jsou na-
příklad „Moot court“ rozhodčího říze-
ní, ale i zapojením studentů do možné 
praxe advokátních kanceláří. Česká 
advokátní komora společně s PFUK vy-
tvořila program stáží, v rámci kterého 
si studenti mohou vyzkoušet, jak prak-
ticky funguje advokacie, ještě v průbě-
hu studia v rámci nepovinného před-
mětu.

Jaký největší právnický nesmysl 

jsi v poslední době slyšel?

Asi s trochou nadsázky by se dalo říci, 
že největším nesmyslem jsou tvrze-
ní některých mágů o tom, že počíta-
čové technologie a inteligence nahra-
dí právníky. Myslím si, že to je projev 
zcela zásadního nepochopení fungo-
vání práva, které je kombinací růz-
ných věcí. Za prvé je to jakási výro-
ková pravdivost, kdy jedna plus jedna 
jsou vždy dvě, která je do značné míry 
společná mezi právem a informační-
mi technologiemi. Jinými slovy, prá-
vo možná lze do jisté míry přirovnat 

k pravidlům šachové partie, kde by 
při dodržování stejných tahů mělo do-
cházet ke stejnému výsledku. Důle-
žitou složkou práva, je ale také slož-
ka lidská, kde rozhodně nelze tvrdit, 
že by počítače a počítačové techno-
logie tuto složku někdy mohly zcela 
nahradit. Na druhou stranu v součas-
né době zabere advokátům spoustu 
času sběr a analýza obrovského množ-
ství skutkových a právních informací. 
Ve složitých obchodních transakcích 
a sporech pracujeme s dokumentace-
mi a spisy, které mají tisíce stran. To, 
k čemu počítačové technologie nepo-
chybně přispějí, je výrazné zefektivně-
ní těchto činností. Pokud bude výsled-
kem správná analýza dat, pak existuje 
lepší předpoklad pro provedení správ-
ného právního hodnocení. 

Radit lidem je tvoje denní práce. 

Jakou ty sám jsi dostal v životě nej-

lepší radu?

Já nevím, jestli to byla nejlepší rada, 
protože pochází z doby totality, kdy ne-
byla svoboda projevu, ale v jistém smy-
slu je stále aktuální a v právu užitečná. 
Můj tatínek říkal: „Když myslíš, tak ne-
mluv, když mluvíš, tak nepiš, když pí-
šeš, tak nepodepisuj, když podepisuješ, 
tak se nediv!“ 

Co právě čteš?

Musím se přiznat, že vzhledem k tomu, 
že součástí mojí práce je převážně čte-
ní, tak jsem si oblíbil takzvané audio 
knihy, takže nevím, jestli se to dá na-
zvat, že skutečně čtu, ale spíš poslou-
chám. V poslední době mě nejvíce za-
ujala Přemyslovská epopej, kterou 
napsal velmi populární spisovatel Vla-
dimír Vondruška a která na historicky 
věrném základě, populární románovou 
formou, přibližuje čtenáři nejzajímavěj-
ší část historie Českého království.

Citát, který tě v poslední době za-

ujal?

S citátem, který mě v poslední době 
velmi zaujal, jsem se setkal v kníž-
ce populárního norského spisovatele 
Jo Nesbo, kterou jsem tedy také nečetl, 
ale poslouchal. Volně přeloženo, hlavní 
hrdina na výtku své ženy, že se chová 

jako stařec, oponuje, že nechat se inspi-
rovat starými muži je rozumné, protože 
to jsou právě ti nejúspěšnější, protože 
přežili. •

Autor: Miroslav Chochola
Foto: Jan Kolman
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Robert Němec, 
advokát, je spoluřídícím part-

nerem PRK Partners se speci-

alizací na bankovnictví, fúze 

a akvizice, obchodní spory 

a arbitráže.

Získal titul magistra práv na Práv-
nické fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze v roce 1995. V letech 2005-
2007 absolvoval mezinárodní pro-
gram na College of Law of England 
and Wales a získal International 
Practice Diploma v oblasti korpo-
račního práva, fúzí & akvizic, kapi-
tálových trhů a úvěrování. V roce 
2009 dokončil postgraduální stu-
dium na Suffolk University Law 
School v Bostonu, Massachusetts 
(USA), a získal titul LL.M. z ame-
rického a mezinárodního obchod-
ního práva. Je místopředsedou 
České advokátní komory. Dále je 
rozhodcem Burzovního rozhodčího 
soudu při Burze cenných papírů 
Praha, Rozhodčího soudu při Hos-
podářské komoře České republiky 
a Agrární komoře České republiky 
a rozhodcem Vídeňského meziná-
rodního rozhodčího centra (VIAC). 
Je také členem International Bar 
Association (IBA).




