Mgr. Pavel Kopa
„Zachování nezávislosti advokacie a advokátní mlčenlivosti.“

PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM KANDIDÁTKY 21
JAKO HLAVNÍ PRIORITU
Je členem platformy MODERNÍ ADVOKACIE a podporuje její program.

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM
•

ochraně zákonné mlčenlivosti advokáta

•

zlepšení mediálního obrazu ČAK ve vztahu k veřejnosti

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY
•

digitalizace poskytování právních služeb

•

komunikace ČAK s advokáty v regionech

•

dohled nad činností pobočky ČAK v Brně

•

ukončení prohlídek a kontrol advokátů při vstupu do soudních budov

•

spolupráce s právnickými fakultami

„Jsem absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem v roce 2007
získal titul Mgr. Právu se však věnuji již od roku 2003, kdy jsem působil jako praktikant
v advokátní kanceláři. Od roku 2007 do roku 2010 jsem působil jako koncipient v
renomované brněnské advokátní kanceláři. V roce 2010 jsem složil advokátní zkoušky a od
počátku roku 2011 jsem začal vykonávat advokacii jako samostatný advokát v Brně.
V současném době jsem řídícím partnerem advokátní kanceláře Advokáti KJM legal s. r. o.
Jsem členem Unie obhájců a rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky. Ve společnosti Advokáti KJM legal, s. r. o.
zajišťuji zejména trestně-právní a spornou agendu.
Do představenstva kandiduji jako člen Kandidátky 21 s podporou platformy Moderní
advokacie. Ve stávajícím volebním období jsem aktivním členem Kontrolní rady České
advokátní komory a členem Výboru zákonné advokátní mlčenlivosti.“

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA
•

právu se věnuje od roku 2003, kdy působil jako praktikant v advokátní kanceláři

•

vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2007 získal
titul Mgr.

•

od roku 2007 do roku 2010 působil jako koncipient v renomované brněnské advokátní
kanceláři

•

v roce 2010 složil advokátní zkoušky a od počátku roku 2011 vykonává advokacii jako
samostatný advokát v Brně

•

je řídícím partnerem advokátní kanceláře Advokáti KJM legal s. r. o., kde zajišťuje
zejména trestně-právní a spornou agendu

•

ve své právní praxi se zaměřuje zejména na poradenství v oblasti řešení obchodních
sporů a v oblasti trestního práva na hospodářskou a daňovou kriminalitu

•

je členem Kontrolní rady České advokátní komory, členem Výboru zákonné advokátní
mlčenlivosti ČAK, členem Unie obhájců a rozhodcem u Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

