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„Moderně a efektivně, ale s respektem k nejlepším tradicím.“ 
 
 

PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM KANDIDÁTKY 21 
 JAKO HLAVNÍ PRIORITU 

 

Je členem platformy MODERNÍ ADVOKACIE a podporuje její program.  
 
 

 
V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM  

• efektivnímu řízení agend ČAK a digitalizaci právních služeb . 
 

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY  

• modernizace řízení aparátu ČAK včetně auditu činností a jejich případné 
elektronizace, 

• kontinuita v zachovávání těch nejlepších tradic české advokacie , 

• maximální využití informačního systému ČAK k činnosti ČAK a servisu pro 
advokáty, 

• masivní rozšíření informovanosti advokátů o činnosti ČAK , 

• zahájení procesu legislativních změn umožňujících distanční účast na sněmu  
a případné hlasování včetně možnosti elektronického  referenda, 

• zrušení veškerých neveřejných částí zápisu z jednání představenstva ČAK  
(s výjimkou zákonných omezení v případě řízení o pozastavení a vyškrtnutí) , 

• podrobná informovanost o rozpočtu ČAK a jeho průběžném čerpání na měsíční 
bázi, 

• přehodnocení pravidel o výši příspěvku na činnost ČAK u advokátek na 
mateřské dovolené, advokátů, kteří mají přerušený výkon advokacie , 
a advokátů, kteří dovršili určitý věk, 

• otevření celoadvokátní diskuse k možným změnám pravidel výkonu advokacie 
(financování advokátních  kanceláří, provize za zprostředkování mandátu, 
řešení konfliktu zájmů, informovaný souhlas klienta) , 

• finanční bonifikace celoživotního vzdělávání advokátů slevou 30 % z příspěvku 
na činnost ČAK pro ty, kteří dosáhnou určitého počtu kreditů , 

• zavedení možnosti elektronické identifikace klientů pro potřeby online služeb 
prostřednictvím nových webových stránek ČAK , 

• zřízení prostor pro schůzky, eventuálně jednání s klienty pro regionální 
advokáty v budovách ČAK v Praze a v  Brně. 

 
„Především bych se chtěl zaměřit na intenzivní ochranu základních parametrů nezávislé 
advokacie – zachování principu advokátní mlčenlivosti, stavovské samosprávy a posílení 
procesní pozice advokáta v soudním řízení. Dále bych chtěl pokračovat v některých dobrých 
projektech, které se podařilo nastartovat již ve funkčním období tohoto představenstva, a to 
zejména v oblasti informačních technologií (podpora poskytování právních služeb 
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online, úprava stavovských předpisů směrem k digitalizaci, využívání online anket mezi 
advokáty ke zjišťování jejich názorů zejména v období mezi sněmy). Samozřejmě se objeví 
i další výzvy, které přicházejí průběžně a které nelze úplně předvídat, ale nové představenstvo 
musí být připraveno i na zcela nové problémy, které dosud nebylo nutné řešit. Poslední mou 
prioritou je zefektivnění fungování Komory tak, jak je to jen možné.“ 
 
 
 

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA 

• absolvent Institute of Arbitrators, London (2014 – přiznán titul Member – MCIArb.)  
 

• Akadémia Policajného zboru SR (2011 udělen titul PhD. v oblasti kybernetické 
bezpečnosti) 

  

• Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1986 udělen titul JUDr.) 
 

• Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (ukončeno 1984 složením státních 
zkoušek) 
 

• pracovní zkušenosti v mezinárodní korporaci – externí Chief Compliance Officer (od 
2017 do současnosti) 
  

• Západočeská univerzita, Právnická fakulta (2018 do současnosti) – externí pedagog 
  

• Západočeská univerzita, Právnická fakulta (2015–2017) – odborný asistent, od 2018 do 
současnosti externí pedagog 
  

• rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární Komoře (od 2004 do současnosti – rozhodce)  
 

• samostatný advokát a nezávislý rozhodce (od 2018 do současnosti) 
 

• ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o. (2006–2017)  
 

• advokátní kancelář Fiala, Profous, Maisner & spol. (1992–2005) 
 

• advokátní kancelář Balaštík, Fiala, Profous & spol. (1990–1991) 
  

• podnikový právník – Stavby silnic a železnic Praha (1986–1990) 
  

• člen České advokátní komory (ČAK), advokát a člen představenstva  
 

• člen Slovenské advokátní komory (SAK), advokát 
  

• člen CZIPRA (spolek pro podporu a rehabilitaci rozhodčího řízení) – místopředseda  
 

• člen Mezinárodní advokátní komory (IBA) 
  

• člen Švýcarské rozhodčí asociace (ASA – Association suisse de l´Arbitrage)  
 

• člen Mezinárodní rady pro obchodní arbitráž (ICCA – International Council for 
Commercial Arbitration)  
 



• člen Londýnského soudu pro mezinárodní arbitráž (LCIA – London Court of 
International Arbitration), Rada evropských uživatelů 
  

• člen Mezinárodního certifikovaného Institutu Rozhodců (Chartered Institute of 
Arbitrators CIArb)  
 

• v seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře 
ČR  
 

• v seznamu rozhodců Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní 
burze Kladno 
 

• v seznamu rozhodců ADR centrum při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR 
  

• v seznamu rozhodců LCIA (Londýnský soud pro mezinárodní arbitráž) – List of 
neutrals 
  

• v seznamu rozhodců VIAC (Vídeňské mezinárodní rozhodčí centrum)  
 

• v seznamu rozhodců HKIAC (Mezinárodní rozhodčí centrum Hong Kong)  
 

• 2003 – získal III. místo v soutěži Právník roku (obor IT) 
 

• 2004 – zařazen do Best 10 řečníků v rámci konference Institutu pro Mezinárodní 
výzkum 
  

• 2012 – získal titul Právník roku v oboru IT 
  

• 2016 – Chambers & Partners – Band 3 in TMT 
  

• 2017, 2018, 2019, 2020 – Chambers & Partners – Eminent Practitioner for TMT 
  

• 2019, 2020 – Chambers & Partners – Band 2 – nejvyhledávanější rozhodci 
  

• 2019, 2020 – Global Law Experts – ecommerceLaw (Lawyer of the year) 
  

• 2019, 2020 – Top 100 Lawyers (Legal Comprehensive magazine) 
 

• přednášky a prezentace: outsourcing, compliance, právo informačních technologií, 
ochrana dat a informací, kybernetická bezpečnost, řešení sporů v IT a moderní trendy 
v rozhodčím řízení 
 
Pedagogická činnost  

• kurz Obchodní právo 3 (PFZČÚ), od 2015 dosud  
 

• kurz Obchodní právo 1 (PFZČÚ), 2014  
 

• kurz Obchodní právo pro neprávníky (Newton College), 2014, 2015, 2016  
 

• kurz Základy práva (Newton College), 2014, 2015  
 

• kurz MBA na UK – MBA Brno (Nottingham – Trent University), 2011–2012 
  

• kurz Základy obchodního práva pro ekonomy (PFZČÚ), 2013 



  

• kurz Základy IT práva na Paneuropske univerzitě (Fakulta informatiky), Bratislava 
2010–2013 
 

• hovoří anglicky – profesionální úroveň znalosti (tlumočník a překladatel), slovensky – 
vysoká úroveň znalosti a rusky – střední úroveň znalosti, dále ovládá německý jazyk – 
pasivně, základní úroveň znalosti, španělský jazyk – pasivně, základní úroveň znalosti 

 
 
Publikační činnost  

• Základy sportovního práva (spoluautor), C.H. Beck 2019 
  

• Zákon o některých službách informační společnosti – komentář (autor), C. H. Beck, 
2016 
  

• Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR – komentář 
(spoluautor), Wolters Kluwer, 2015 
  

• Zákon o kybernetické bezpečnosti – komentář (spoluautor), Wolters Kluwer, 2015 
  

• Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů – komentář (spoluautor), 
Wolters Kluwer, 2015 
  

• Základy práva informačních technologií (spoluautor), Wolters Kluwer, 2013 
  

• Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích (spoluautor), Wolters 
Kluwer, 2012 
  

• Právní aspekty outsourcingu (spoluautor), Wolters Kluwer, 2012  
 

• Software Protection: A Comparative Perspective: (spoluautor), Verlag Medien und 
Recht, 2012 
  

• Rizika v komerční praxi (spoluautor), Wolters Kluwer, 2011 
  

• Základy softwarového práva (spoluautor), Wolters Kluwer, 2011 
  

• ICCA Handbook on Commercial Arbitration: (spoluautor), Report Czech Republic. 
Wolters Kluwer, 2010 
  

• World Antitrust Law and Practice (spoluautor), (co-authorship) Little Brown and 
Company, Boston, 1996 
 

• Velká kniha smluvních vzorů (spoluautor), C. H. Beck 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 
2009, 2010, 2012 
  

• Příručka pro tvorbu a hodnocení smluv na návrh a dodávku IS, Česká společnost pro 
systémovou integraci, 2000 
  

• Commercial Agencies and Distributorships (spoluautor/co-authorship), Prentice Hall, 
London, 1995 
 

• Co-production International (spoluautor), TBI London, 1995 



 

 

• je specialistou v oblasti alternativního řešení sporů, sportovního práva, práva 
informačních technologií, kybernetické bezpečnosti, compliance a závazkového práva  

 

• má rozsáhlé zkušenosti s rozhodčím řízením jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. 
Působí jako rozhodce u řady stálých rozhodčích soudů v ČR i na mezinárodní scéně. 
Rozhodoval jako jediný rozhodce, rozhodce nebo předseda rozhodčího senátu více než 
250 sporů, z nichž řada byla velmi významných jednak z hlediska hodnoty předmětu 
sporu (10 % sporů nad 100 mil. Kč, 5 % sporů nad 1 mld. Kč), tak účastníků nebo 
obchodních souvislostí. Kromě výkonu funkce rozhodce rovněž zastupuje klienty při 
rozhodčím řízení, či se podílí na zastupování před rozhodčími tribunály českých 
i mezinárodních rozhodčích institucí.  

 

• v rámci sportovního práva se aktivně věnuje primárně dopingové problematice ve 
sportu, řešení sporů v rámci sportovních svazů a efektivnímu vyřizování sporů mezi 
sportovními kluby. Na mezinárodním poli se především zabývá otázkou vykonatelnosti 
a závaznosti rozhodnutí sportovních soudů a mezinárodních rozhodčích institucí. Je 
místopředsedou Rozhodčí komise ČOV, zakládajícím členem Sboru rozhodců 
Fotbalové Unie ČR a častým členem Národního odvolacího soudu Autoklubu ČR. Jako 
právní zástupce zastupoval úspěšně české a slovenské sportovce jak proti WADA, tak i 
před zvláštním senátem na Olympijských hrách v Riu de Janeiro.  

 

• od roku 1990 se aktivně věnuje právu informačních technologií, podílel se nejen na řadě 
dílčích právních teorií, týkajících se specifických institutů práva informačních 
technologií (outsourcing, komplexní kybernetická bezpečnost), ale i na tvorbě právního 
prostředí a obchodních zvyklostí v oboru v rámci České republiky i v mezinárodním 
měřítku 

 

• poskytuje komplexní právní poradenství jak dodavatelům technologií a zákazníkům, 
tak například uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek  

 

• v oblasti závazkového a kontraktačního práva se primárně věnuje distančním 
smlouvám, elektronickému právnímu jednání a strategii obchodního vyjednávání 
v prostředí 21. století v podmínkách vymezených novou legislativou  

 

• aktivně se věnuje významné publikační činnosti jak v oblasti práva IT, tak v oblasti 
rozhodčího řízení, a to jak formou právních monografií, komentářů k zákonům, tak 
odborných článků v různých odborných periodikách  

 

• je vyhledávaným řečníkem na konferencích a svého výrazného a zajímavého projevu 
využívá i v pedagogické činnosti 

 

• je garantem předmětu Obchodní právo na NEWTON College a odborným asistentem 
na Katedře obchodního práva na Západočeské Univerzitě v Plzni  

 

• od roku 2017 se věnuje oblasti compliance, v současné době je externím Chief 
Compliance Officerem ve velké mezinárodní korporaci, kde tento systém nejen navrhl 
a implementoval, ale školicí i kontrolní činnost sám osobně vykonává  

 
 

 


