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Robert Pelikán (ANO) končí
v čele resortu spravedlnosti
a právníci jeho působení
hodnotí rozporuplně. Jeho
nástupce by podle nich měl
být zkušený a respektovaný
právník, jenž zvládne své
vize prosadit i v parlamentu.
V anketě LN mají nejsilnější
podporu dvě osobnosti –
Josef Baxa a Jeroným Tejc.

KRISTIÁN LÉKO

B
ez skandálů i bez fan-
fár odchází Robert
Pelikán (ANO) z mi-
nisterstva spravedl-
nosti. „Nic zásadní-

ho nepokazil ani za ním nestojí
žádná aféra, takže předčil tři před-
chozí ministry, nicméně tato lať-
ka byla hodně nízko. Posledním
ministrem, který měl určitou vizi
a podařilo se mu prosadit zásadní
zákony, byl Jiří Pospíšil,“ hodno-
tí Pelikánovo působení jeden z re-
spondentů pravidelné ankety LN
mezi českými právníky, které tra-
dičně ponecháváme v anonymitě.

Přestože mnozí právníci oceňu-
jí, že Robert Pelikán měl vlastní
hlavu, sociální cítění a postupoval
sympaticky neortodoxně, jen slo-
va chvály pro něj nezvolil nikdo.
„Jeho legislativní návrhy byly
z velké části neúspěšné. Snahy
o novelizaci občanského zákoní-
ku a zákona o obchodních korpo-
racích byly za hranicí pochopitel-
nosti a nezbytnosti. Navíc se ne-
zdráhal vydávat různé vyhlášky
za hranicí stanovenou zákonem,“
připomíná snížení odměn advoká-
tů i exekutorů, pravidla pro výběr
soudců či regulaci činnosti insol-
venčních správců jeden z advoká-
tů.

Sjednotil všechny proti sobě
Pelikán v zákonné rovině prosa-
dil jen drobné změny procesních
předpisů, všechny významné no-
vely jinak zůstaly před branami
Sbírky zákonů. Možné vysvětlení
je toto: „Pan ministr si v Poslanec-
ké sněmovně vysloužil přezdívku
sjednotitel. To není hrdý titul, ný-
brž označení politika, který proti
sobě dokázal sjednotit poslance
bez rozdílu politické příslušnosti,
především pokud jde o ústav-
ně-právní výbor.“

Nešlo zdaleka jen o politiky,
ale i vlivné persony uvnitř justice.

Na vině byla hlavně Pelikánova
neochota podřídit se představě
mnoha představitelů právnických
profesí, že úkolem ministra je vy-
konávat jejich vůli. Podle někte-
rých právníků se ale ministr těmi-
to slovy jen snažil zakrýt své ne-
zdary: „Jeho osobní nezralost ho
zavedla na slepou kolej politické-
ho oportunismu. Neměl autoritu
ani ve vlastní straně a v kruzích
snad všech právních profesí nara-
zil na nesouhlas se svou improvi-
zující ctižádostí.“

Pozitivní body si Pelikán nepři-
psal ani za sebevědomé vystupo-
vání, které řada právníků neváhá
pojmenovat jako aroganci: „Ne
každý nápad profesionálů je malá
domů, ne každého názorového od-
půrce je třeba hned urazit, není
vždy projevem slabosti naslou-
chat starším nebo zkušenějším.“

V politické rovině řada právní-
ků oceňovala vydání Jevgenije Ni-
kulina do USA i přes tlak ruské di-
plomacie a Pražského hradu. Ne-
gativně naopak vnímali Pelikáno-

vo vyjadřování ohledně kauz An-
dreje Babiše: „Obhajoval svého
stranického šéfa tak trapnými ar-
gumenty, až mi bylo hanba.“ Ješ-
tě tvrdší slova pak zvolil tento re-

spondent: „Jeho role jako fíkové-
ho listu pro Babiše už nebyla udr-
žitelná. ANO není pro pražského
intelektuála nadále akceptovatel-
nou platformou, aniž by zahodil
vše, v co věřil či doufal. Přizpůso-
bit se spolupráci s Okamurou, ko-
munisty a Zemanem znamená spá-
chat společenskou sebevraždu.“

Na resort povolat vymítače
Jak však právníci připomněli, mi-
nistr spravedlnosti nemá jednodu-
chou úlohu. „Má proti sobě dobře
organizované zájmové skupiny,
které jsou právně i institucionálně
nezávislé na moci výkonné, takže
jeho manévrovací prostor není
velký. Chápu, že se Pelikán ne-
chtěl stát převodovou pákou těch-

to skupin a chtěl dělat vlastní poli-
tiku. Myslím si ale, že by ministr
měl upřednostňovat konsenzuální
přístup a tu a tam být i advokátem
těchto zájmových skupin ve chví-
li, kdy hájí legitimní zájmy,“ říká
člověk z justice. Jeden z jeho kole-
gů ale připomíná, že vlastně žád-
ný ministr spravedlnosti neudělal
nějaký výjimečný dojem: „I můj
milovaný Otakar Motejl se spíše
trápil. Asi ve Vyšehradské ulici
vedou nějaké podzemní patogen-
ní zóny. Chtělo by to nejspíš něja-
ké vymítače duchů.“

Z ankety vyplynulo, že do čela
svého resortu by si právníci přáli
respektovanou osobnost ze svého
středu, někoho typu Otakara Mo-
tejla nebo Karla Čermáka. Zdaři-
lou typologii nabízí tento práv-
ník: „Měla by to být osobnost
právnicky odborně zdatná, respek-
tovaná, ochotná naslouchat pro-
blémům justice a právnických
profesí, připravená ke kompromi-
sům, s morální integritou, životní
zkušeností, nadhledem a zásado-

vostí, prosta kauz a skandálů, ne
nutně spjatá s konkrétní politic-
kou stranou. A v neposlední řadě
to musí být osobnost, která bude
schopna zajistit podporu svých ná-
vrhů v legislativním procesu.“
A dle jednoho justičního činitele
by se měl budoucí ministr rozlou-
čit s představou, že „lze něco vidi-
telně změnit během jednoho vo-
lebního cyklu“.

Možná důležitější než hledání
pozitivních vlastností je ale vědo-
mí, kdo by v křesle ministra spra-
vedlnosti nikdy usednout neměl.
„Nesmí to být někdo poslušný –
kauza Nikulin ukázala, že ministr
spravedlnosti má řadu pravomo-
cí, kdy musí rozhodovat vlastní
hlavou. Ministr coby údržbář ne-
připadá v úvahu,“ říká jeden práv-
ník. Ještě ostřejší je pak tento re-
spondent: „Varuji před angažová-
ním (ne)osobností, co berou kaž-
dou funkci a jsou známy ostrými
lokty a gumovou páteří. Na první
pohled se může zdát výhodné mít
ve funkci poslušného nohsleda,
jenže nedostatek integrity užiteč-
nost takových lidí problematizuje
i pro jejich pány – jsou nespolehli-
ví, loajální jen sami k sobě.“

Baxa, Tejc, nebo někdo jiný?
Přirozených autorit napříč práv-
nickými profesemi ovšem v Čes-
ku není mnoho. A ty osobnosti,
které se takové důvěře a respektu
svých kolegů těší, obvykle po po-
litickém angažmá neprahnou. Na-
víc ve vládě s trestně stíhaným
premiérem a s podporou extremis-
tů: „Neumím si představit, že by
do menšinové vlády s podporou
KSČM či SPD opravdové osob-
nosti byly ochotny nastoupit.“

V anketě výrazněji zabodovali
dva právníci – předseda Nejvyšší-
ho správního soudu (NSS) Josef
Baxa a bývalý poslanec sociální
demokracie Jeroným Tejc, který
ale ze strany loni vystoupil a od
ledna pracuje jako Pelikánův poli-
tický náměstek. Baxa je oceňo-
ván pro široký rozhled v justici,
navíc je za ním obrovský kus prá-
ce na NSS, který od roku 2003 vy-
budoval. Přestože v čele soudu na
podzim končí, přesun do politiky
není příliš pravděpodobný.

Naopak jméno Jeronýma Tejce
je reálnější. „Na rozdíl od Peliká-
na má parlamentní zkušenosti,
osvědčil se jako předseda ústav-
ně-právního výboru. Je věcný
a směřuje k reálným výsledkům,“
chválí jej jeden z právníků. „Je
kvalifikovaný, informovaný,
dobře se s ním jedná,“ doplňuje
člověk z advokacie.

A dvokátní kancelář je fir-
ma jako každá jiná, řada
z nich sice dokáže se-

hnat klienty, vykonat pro ně služ-
bu a poslat za ni tučnou fakturu,
tím ale podnikatelská stránka je-
jich činnosti končí. Plyne to ales-
poň z interního výzkumu firmy
SingleCase, produkující soft-
ware pro správu advokátních
kanceláří. „Většina advokátů,
s nimiž jsme měli možnost mlu-
vit, je v oblasti vedení týmu, říze-
ní kanceláře nebo budování vzta-
hu s klienty naprostými samou-
ky. České právnické fakulty tyto
dovednosti neučí,“ míní šéf fir-
my Pavel Krkoška, který se mezi
advokáty coby „ajťák“ dostal
vlastně náhodou. Kromě blogu
pro „moderní advokáty“ se Kr-
koška snaží zvýšit jejich mana-
žerské schopnosti i pořádáním
konferencí Outlaw – žádné para-
grafy ani judikáty, ale time ma-
nagement, nastavování interních
procesů, projektové řízení…

Užitečnost těchto poznatků
mi potvrdil kamarád, jenž si
před dvěma lety založil vlastní
advokátní kancelář a doslova se
mu rozrostla pod rukama. Zatím-
co na začátku dělal takřka vše,
nyní už stále více práce delegu-
je na mladší kolegy a přemítá
nad tím, jak efektivně využívat
svůj čas a jak manažersky řídit
rostoucí firmu. Jinými slovy,
dobrý šéf advokátní kanceláře
není jen perfektní odborník, ný-
brž také byznysmen a manažer.

Ztělesněním této role je Ja-
kub Dohnal, jenž vede nedávno
vzniklou firmu Arrows. Před
pěti lety řídil sedm lidí, dnes
jich je sedm desítek. Na konfe-
renci Outlaw představil několik
receptů, jak překonat zažité ste-
reotypy. Každý koncipient má
například za úkol každý den od-
pracovat čtyři hodiny, které lze
klientovi vyfakturovat. „Nemá
smysl držet je v kanceláři do
noci,“ tvrdí Dohnal. Při vedení
lidí je podle něj klíčové, aby kaž-
dý dělal primárně to, v čem je
dobrý. Také prý ve firmě mají
systém povyšování založený na
předem daných pravidlech vý-
konnosti. Není až tak důležité,
jak je kdo starý nebo zkušený,
nýbrž kolik práce je schopen od-
vést, případně získat. Na první
pohled to sice působí jako poně-
kud drsný korporátní model, Do-
hnal však zdůrazňuje, že cílem
je rovnováha mezi prací a vol-
ným časem – a to jak pro řadové
zaměstnance, tak pro partnery.

Ještě odvážnější přístup zvoli-
la brněnská advokátka Jana Sed-
láková, jež vlastní kancelář zalo-
žila jen pár měsíců po zkouš-
kách v roce 2016. Začínali ve
třech, nyní jich je pětadvacet.
Překvapeným posluchačům říka-
la, že byť jsou všichni mladí
a nezkušení, chtějí svou práci dě-
lat na úrovni „velké čtyřky“.
A jak sehnat lidi, kteří by nor-
málně směřovali do velkých me-
zinárodních advokátních kance-
láří a poradenských firem? „Pro
začínající právníky nejsou pení-
ze až tak důležité, ale musí mít
motivační kariérní výhled a je
třeba je přesvědčit, že vědí, proč
tu práci dělají,“ říká Sedláková.
Své proč neprozradila, ale i tak
je její způsob řízení firmy neo-
třelý – klientům neúčtuje podle
hodin, každý zaměstnanec vidí
do účetnictví kanceláře a expert-
ní tým může vést i koncipient.

Dnes se možná zavedení advo-
káti těmto slovům smějí, ale aby
se nedivili, až je „štiky“ z konfe-
rence Outlaw začne v zatuchlém
českém rybníčku prohánět.

■ V pravidelné anketě LN odpovídalo
74 právníků a právniček. Jako
vhodného nástupce Roberta Pelikána
v křesle ministra spravedlnosti byli
nejčastěji jmenováni předseda NSS
Josef Baxa a bývalý politik ČSSD
a nyní Pelikánův politický náměstek
Jeroným Tejc. Oba získali 10 hlasů.

■ Čtyři hlasy získal známý advokát
Tomáš Sokol, tři poslanci ČSSD
Kateřina Valachová a Jan Chvojka,
dvakrát byli jmenováni Aleš Gerloch
a František Korbel.
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Jeroným Tejc FOTO MAFRA

PRÁVNÍ BAROMETR

Kdo by byl vhodným ministrem spravedlnosti po Pelikánovi?

Josef Baxa FOTO MAFRA

Přední právníci si vyříkali s Robertem Pelikánem jeho ministrování

PRÁVNICKÝ GLOSÁŘ

Ministr nesmí být „údržbář“

PRAHA Minulé pondělí se v hotelu Bosco-
lo na Senovážném náměstí v centru Prahy
konalo sedmé setkání diskusního klubu
Lidových novin s právní a justiční temati-
kou. Již podruhé byl hostem klubu minis-
tr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO),

oproti setkání v říjnu 2016 však byl v úpl-
ně jiné pozici. Zatímco před rokem a půl
bilancoval své poněkud rozpačité začátky
ve funkci a vysvětloval, s čím chce resort
vyrukovat do konce volebního období,
nyní hovořil z pozice ministra v demisi,

který navíc již oznámil svůj konec v poli-
tice. Pozvání šéfredaktora LN Istvána
Léka na klubový večer přijaly čtyři desít-
ky významných právníků z řad advokátů,
notářů, soudců i firemních právníků, kte-
ří odcházejícího ministra zahrnuli mnoha

dotazy. Robert Pelikán zdůraznil, že
vedl ministerstvo spravedlnosti tak, aby
nebylo ve vleku profesních organizací
a dalších zájmových skupin, z čehož ply-
nula řada konfliktů. lek
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DISKUSNÍ KLUB LIDOVÝCH NOVIN

Advokáti jsou
často mizerní
manažeři


