Mgr. Kamil Blažek
„Chci advokacii vlivnou ve veřejném prostoru a s dobrou pověstí ve
společnosti.“
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JAKO HLAVNÍ PRIORITU
Je členem platformy MODERNÍ ADVOKACIE a podporuje její program.

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM
•

rozvoji vztahů s veřejností, včetně (a především) politické a veřejné
sféry, a prezentaci a lobbingu za zájmy advokacie jako celku.
Advokáti mají celou řadu sdílených zájmů a jeho cílem bude, aby ČAK
byla institucí respektovanou státní správou, v politické sféře,
v mediální oblasti i širokou veřejností. To je také nezbytná pojistka
pro to, aby advokacie ubránila svou nezávislost – jak to nepochybně
bude v příštích letech potřeba

•

legislativě – ochraně zájmů advokátů i advokacie jako takové, a práci
na systémovém zlepšení legislativního procesu

•

mezinárodním vztahům v rámci advokacie (CCBE, IBA aj.)

•

řádnému výkonu advokacie a stavovským předpisům v oblasti
profesionální etiky advokátů

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY
•

zlepšení legislativní činnosti: tvorba zákonů i podzákonných předpisů je v ČR
ve zuboženém stavu a tlak na její zlepšení jednak systémový (zlepšení institucí
a procesů), jednak v konkrétních případech (tlak na odstraňování
nejpalčivějších excesů – přílepky, zásahy do ústavních práv apod.) je třeba
vykonávat i ze strany ČAK, a to kontinuálně

•

rozšíření povinného zastoupení advokáty v řízeních i v civilním a správním
procesu, s cílem řízení zefektivnit, zrychlit a zprofesionalizovat, včetně
odlehčení práce soudům

•

zlepšování
veřejného
obrazu
advokacie
průběžným
a vyjadřováním se k relevantním tématům v médiích

•

silný důraz na prosazování klíčových témat právního státu, tj. nezávislosti
advokacie, samosprávy advokacie včetně kontrolní činnosti, vymezení jasných
limitů pro zasahování orgánů finanční správy a činných v trestním řízení,
kodifikace advokátního tajemství

•

práce na posilování soudržnosti advokacie jako stavu a vzájemné kolegiality

vstupováním

„Do představenstva České advokátní komory kandiduji se záměrem podílet se na udržování
a dalším rozvoji Komory jako organizace hájící společné základní zájmy advokátního stavu
tak, aby byla zajištěna a prohloubena nezávislost advokátů. Mým cílem je především
podpora zájmů advokacie jako celku: mj. v oblasti legislativy a nutného legislativního

lobbingu, udržování kvalitních vztahů Komory s prostředím politických stran a státní
správy, zlepšování veřejné pověsti advokacie a práce v oblasti mezinárodních vztahů.“

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA
•

právník s více než 25letou právní praxí, především v oblasti advokacie a právního
poradenství v Česku, ale i střední a východní Evropě a v Asii

•

studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Právnické fakultě Univerzity
v Regensburgu

•

od roku 1991 pracoval jako právní asistent v První pražské komerční a právní kanceláři

•

od roku 1996 pracoval jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Pelikánová,
Voršilka, Zoufalý & partneři

•

od roku 2000 advokátem v globální právní firmě Linklaters

•

v roce 2008 spoluzaložil advokátní kancelář Kinstellar, kde působí dodnes jako partner
v pražské kanceláři

•

v právní oblasti se specializuje na obchodní právo, občanské právo, fúze a akvizice,
nemovitosti a stavební právo, energetiku a síťová odvětví, infrastrukturu a dopravu
a právo životního prostředí, poskytuje poradenství mezinárodním i regionálním
korporacím, finančním institucím, investorům, stavebním společnostem
a developerům, podílel se mj. na projektech a investicích společností Hyundai, Nexen
Tire, BMW, innogy nebo E.ON v České republice

•

od roku 2000 je činný ve Sdružení pro zahraniční investice – AFI, v roce 2009 byl
zvolen členem řídícího výboru a roku 2010 předsedou AFI

•

byl členem Kontrolní rady České advokátní komory a od roku 2017 je členem
(náhradníkem) představenstva České advokátní komory

•

je členem Asociace energetických manažerů, České nukleární společnosti, Českého
plynárenského svazu a Podnikatelské rady vlády

•

je předsedou Legislativní rady Asociace malých a středních podniků a členem
International Bar Association (v rámci které působí v sekci SEERIL – Section on
Energy, Environment, Natural Resources and Infrastructure Law)

•

pravidelně je uváděn v mezinárodních ročenkách (např. Legal 500, IFLR a Chambers)
jako jeden z vedoucích českých expertů na oblast energetiky, infrastruktury
a projektového financování, a rovněž v relevantních kategoriích globálních žebříčků
Who's Who Legal nebo Euromoney’s Expert Guides

•

od roku 1991 se v různých funkcích aktivně podílí na organizaci, pořádání a publikační
činnosti spolku a konference Karlovarské právnické dny (Karlsbader Juristentage)

•

pravidelně přednáší o aktuálních otázkách obchodního, nemovitostního
a energetického práva na různých českých a mezinárodních konferencích a publikoval
řadu článků v oboru energetiky

•

hovoří česky, anglicky, německy a rusky

•

je jedním ze spoluautorů komentáře k českému energetickému zákonu vydaného
nakladatelstvím C. H. Beck

