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Roboti místo právníků
aneb technologická
smršť na obzoru
se stále zrychluje, jak jste si možná v tom
spěchu ani nestihli všimnout. Rok už netrvá 12 měsíců jako dřív, ale spíš tak 8,
měsíc má 20 a týden 5 dní. Hodina trvá
cca 40 minut. Nejde o vědecká čísla, nýbrž empiricky získané veličiny, tzv. pocitové. Na jejich úředním uvedení do praxe
se možná ještě nepracuje, ale jistě brzy
začne.

N

edávno jsem se dočetl, že
v Praze proběhla konference o inovacích a mimo
jiné na ní zaznělo, že budoucnost práva se neobejde bez technologií, přičemž značnou část
jejich činnosti přeberou nejrůznější start-upy a softwarové aplikace. Umělá inteligence koneckonců nahradí člověka téměř ve všech oblastech, tak proč by tomu
mělo být v právu jinak, že? Časy, kdy stačilo za pomoci věcného rejstříku nalézt
příslušný právní předpis ve vázané Sbírce právních předpisů, jsou už nenávratně pryč. Kdo dnes nemá některý z automatizovaných systémů právních informací, jako by ani neexistoval. Papírové spisy
nebo ručně psané faktury rovněž nesvědčí o technologické vyspělosti poskytovatelů právních služeb. Doba si prostě žádá
činy, a to rychle, protože život kolem nás

Jak se tedy připravit, abychom nebyli nahrazeni roboty ještě před dosažením důchodového věku, který se ovšem díky pokroku v medicíně a prázdné kase bude
každý rok posunovat o 5 let (bystří mladší počtáři již nyní vědí, že na ně čeká důchod až po oslavě 100. narozenin)?
V první řadě se musíme vylepšit technologicky. Za tím účelem je životně nutné
zakoupit veškeré na trhu dostupné technologie, které jsou k dispozici. Tím myslím hardware, software, myčky nádobí,
kávovary, zásobníky ledu, pekárny chleba, jogurtovače, kancelářské promítačky
filmů, fotek, kreseb a jiných obrázků, čipy
do uší pro zaměstnance, virtuální brýle,
kancelářské tryskáče, vrtulníky či ještě
lépe létající auta, zámořské lodě pro mezinárodní právní byznys, resp. parníky
či pramice pro tuzemský a další a další.
Zde nečekejte taxativní výčet technicko-technologických nutností, je jich široká
škála, nicméně snad jsem naznačil, jak finančně náročná doba přichází.
Chcete-li obstát proti robotům, musíte se trochu odlidštit. Ano, hned slyším
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hlasy, že již dnes je řada právníků málo
lidských, ba dokonce nelidských, když
účtuje nehorázné sazby ubohým nemajetným, jejichž žádosti o bezplatnou právní pomoc nebyly vyslyšeny (stejné kvílení se ozývá ovšem často i ze strany těch
nejmajetnějších). Odlidštit znamená potlačit v sobě jakékoliv pocity, které nás
vůči robotům diskriminují. Je tak nutné
zapomenout na pocity hladu, žízně, chladu, tepla, chutě či nechutě k práci, na své
bližní, přátele i nepřátele. Když to zjednoduším, zapomeňte na všechno kromě jediného. Klienta! Klient musí být spokojenější, když spolupracuje s Vámi, než když
mu radí umělá inteligence. Samozřejmě
existuje riziko, že tato umělá inteligence může být mistrovsky vtělena do neodolatelného stvoření, řekněme přesné kopie Miss World či Missáka roku, kde tak
robot získává nezaslouženě body hned
na začátku, aniž se ještě pochlubil právním produktem. S tím však nic nenaděláme.
S odlidštěním je logicky spojeno i netrvání na přežitcích z minulosti. Je třeba
změnit dosavadní vzhled, a to radikálně. Muži zapomenou na obleky, kravaty a jiné prehistorické svršky, ženy oželí kostýmy, šaty, sukně, lodičky a vůbec
všechno, co bylo považováno za vrchol
elegance. Po vzoru současných IT expertů zvaných ajťáků lze usuzovat, že trendem budou krátké vytahané kalhoty pro
všechna roční období spolu s černým trikem velikosti XXXXXL s libovolným motivem na přední straně. Nelze také opo-
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menout materiály nové módy, které musí
být tvořeny technologickými vlákny nejnovější generace.
Dále si uvědomte, že Vaše sebelépe znějící obchodní firma Vám bude k ničemu,
a proto ji klidně zrušte. V duchu s dobou se nechte čipovat (jak zmíněno výše
i ohledně zaměstnanců), přičemž investujte do lepšího čísla stejně, jak jste dříve činili při nákupu SPZ Vašeho vozidla.
Zde se nevyplatí šetřit. Ostatně Vaše číslo složené např. jen z jedniček a nul bude
jistě exkluzivní a přitáhne Vám nové klienty samo o sobě. Investované prostředky pro tento účel uspoříte díky tomu, že
již nemáte kancelář. Ta bude naprostým
přežitkem a jen by Vás diskvalifikovala vůči dalším soutěžitelům. Kde se pak
budete scházet s klienty? Správná otázka! Nebudu Vás napínat. Nikde. Schůzky
budou zbytečné, protože Vy budete spojeni s klientem nepřetržitě. Zde nemám
na mysli spojení s již zmíněným půvabným robotem (pro ty z Vás méně vzdělané
– robot je rodu mužského i ženského, proto se nezmiňuji o robotce), ale technologické spojení přes Váš čip. Za podmínky,
že i Váš klient bude stejně označen, budete moci komunikovat nepřetržitě. Což
myslím doslova, protože v blízké budoucnosti již bude setřen rozdíl mezi dnem
či nocí díky umělému slunci, což v kombinaci s Vaším odlidštěním umožní pracovat non-stop v online systému. Případná objektivní – nikoliv pocitová vyčerpanost organismu bude snadno potlačena
díky novým přípravkům, podobným sou-

časným energetickým nápojům, ovšem
s tisícinásobným účinkem.
Nyní se zaměřím na to nejpodstatnější.
Co budeme klientům poskytovat? Právní
služby, jistě, ale v jaké podobě? Co bude
jejich obsahem?
Předpokládejme, že ještě budou existovat právní předpisy. Což není jisté, když
je vývoj tak překotný a navíc při množství a kvalitě těchto předpisů již v této
době existuje riziko, že je nepochopí
ani umělá inteligence, natož lidská. Připusťme nicméně alespoň na okamžik,
že tomu tak bude. Je jasné, že na rozdíl
od robotů nedokážeme přečíst 40 000
stran za minutu, troufám si tvrdit, že
možná ani polovinu z nich navzdory absolvovaným kurzům rychločtení. Znamená tento fakt, že náš boj prohrajeme? Nikoliv, jak se domnívám. Zde si pomůžeme
s analogií ohně. Je to asi překvapivé, přiznávám, ale právnická kreativita nezná
hranice. Jak známo, oheň je dobrý sluha,
ale zlý pán. A my jistě nehodláme sloužit zlému pánovi, proto se staneme pánem sami. Robota necháme číst ta nudná
kvanta příkazů a zákazů, dovolíme mu je
vyhodnotit a necháme si je naservírovat
v podobě, jak se nám zachce. Což nebude problém, díky vyspělým technologiím
si necháme robota naprogramovat tak,
aby fungoval přesně podle našich představ. Netřeba zdůrazňovat, že v programu bude zakotven striktní zákaz komunikace robota s klientem napřímo. Poté,
co získáme požadovaný produkt, ať již

v podobě smlouvy, projektu, procesních
podání nebo čehokoliv, co nás napadne,
máme vyhráno. Robota uvedeme do stavu offline a díky jinému sofistikovanému právnímu systému vystavíme fakturu, kterou pošleme pro informaci klientovi, a současně si vyinkasujeme náš
honorář z jeho účtu, na který máme online přístup díky zakoupeným technologiím. Odpadne tak nutnost obtěžovat klienta dotazy, proč ještě nezaplatil. O takto získané peníze vzápětí přijdeme vinou
nutnosti vynakládání horentních částek
na stále nové a novější technologie, navíc kvůli našemu odlidštění si vydělané prostředky ani nedokážeme náležitě
užít. Což ovšem zase až tak moc nevadí,
protože nám brzy stejně odumřou mozky v důsledku jejich minimálního používání, a tak se z nás všech stanou nakonec roboti. Tím dojde k zrovnoprávnění
všech soutěžitelů na poli práva. A spravedlnost opět zvítězí, neboli nás nikdo
nenahradí.
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JUDr. Josef Vejmelka,
advokát
Vejmelka & Wünsch s. r. o.
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