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JAKO HLAVNÍ PRIORITU

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM
•

modernizaci Komory a advokacie obecně, především v digitálním
prostředí.

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY
•

Komora nejen jako úředník, ale také jako poskytovatel služeb pro advokáty ,

•

zefektivnění chodu Komory, např. formou agilního řízení,

•

všeobecná elektronická komunikace s Komorou,

•

zlepšení mediálního obrazu a komunikace Komory vůči veřejnosti i advokátům,

•

posílení hlasu a pozice advokátů v legislativním procesu aneb „ach ten tarif“ ,

•

absolutní transparentnost závazků Komory, tj. advokátům přístupný registr
smluv, v nichž Komora vystupuje jako smluvní strana (samozřejmě s ohledem
na GDPR),

•

absolutní transparentnost
rozklíčování,

•

decentralizace konání sněmu, popř. voleb do orgánů Komory, ať již
prostřednictvím elektronických nástrojů nebo zavedením „volebních okrsků“ .

hospodaření

Komory,

resp.

jeho

podrobné

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA
•
•
•
•
•

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2012).
Po nikterak vzrušující koncipientuře se v roce 2015 rovnýma nohama vrhl do
samostatné advokacie, kde působí dosud.
Ve své praxi se orientuje především na litigace, kontrakty a trestní právo.
Od roku 2017 je členem Unie obhájců a od roku 2018 je rozhodcem u Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
V roce 2017 z důvodu, že se mu nezamlouvala prezentace České advokátní komory jak
dovnitř, tak ven, se pln mladických ideálů rozhodl s tím něco udělat. Na sněmu téhož
roku pak byl zvolen jako náhradník a v průběhu následujících čtyř let mladické ideály
přetavil v poznání, že ačkoliv Komora má především v oné prezentaci, transparentnosti

•

a komunikaci vůči stavu co dohánět, v každodenní agendě běžnému advokátovi skryté
funguje překvapivě dobře. I zde je však co zlepšovat.
A tak, stále relativně mlád, ale namísto ideálů s jasně vytyčenými cíli, které by bez
předchozí zkušenosti pořádně vytyčit nedokázal, se rozhodl kandidovat znovu.

