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JAKO HLAVNÍ PRIORITU
Je členem platformy MODERNÍ ADVOKACIE a podporuje její program.

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM
•

vnějším vztahům – komunikaci a vystupování Komory navenek

•

vnitřním vztahům – komunikaci a vystupování Komory vůči svým
členům

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY
•

zajištění kvalitního servisu pro advokáty a advokátní koncipienty, včetně
rozšíření a modernizace systému vzdělávání

•

důraz na transparentnost – snadno dostupné informace o hospodaření ČAK
a veřejné zápisy z jednání představenstva

•

aktivní vystupování a zapojení ČAK v rámci legislativního procesu

•

posilování spolupráce s ostatními profesními organizacemi

•

snaha o navození takového stavu, kdy na základě celkové činnosti ČAK žádný
z jejích členů nebude brát úhradu ročního příspěvku na činnost Komory jako
nutné zlo

„Pokud budu zvolen do představenstva ČAK, rád bych se zaměřil na komunikaci Komory,
a to jak dovnitř, tzn. vůči členům, tak i navenek vůči veřejnosti. Myslím si, že by Komoře
prospěla ještě větší spolupráce s jinými profesními organizacemi. V určitém ideálním
případě (a s trochou nadsázky) lze konstatovat, že by cílem představenstva měla být snaha
o navození takového stavu, aby na základě celkové činnosti ČAK žádný z jejích členů nebral
úhradu ročního příspěvku na činnost Komory jako nutné zlo. Zároveň si myslím, že je
důležité, aby si každý člen Komory uvědomil, že je její součástí, a může tak její chod aktivně
ovlivnit. Z toho vychází i mé motto, že Komora jsme my, ne oni.“

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA
•

absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy (Mgr. 2002, JUDr. 2005, Ph.D. 2009)

•

2003 – Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (LL.M.)

•

působil v AK Havel, Holásek & Partners, Gleiss Lutz, v. o. s., Praha, Česká republika,
Vorlíčková & Leitner s. r. o., Praha, Česká republika

•

je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Bříza & Trubač (2013)

•

ve své praxi se věnuje zejména komplexní problematice daňového práva, především
zastupování klientů ve sporech se správcem daně, ať už v daňovém řízení nebo ve
správním a ústavním soudnictví; dále se zaměřuje na trestní právo daňové, související
problematiku účinné lítosti, na trestní odpovědnost právnických osob; s postupným
růstem kanceláře Bříza & Trubač se zaměřuje na strategické vedení nejvýznamnějších
projektů, ať už jde o compliance, transakce, nebo soudní spory

•

je členem těchto profesních, odborných organizací a poradních sborů: Česká
advokátní komora, Sekce České advokátní komory pro právo veřejné, IFA
International Fiscal Association, Česká republika, Oborová rada doktorského
studijního programu Teoretické právní vědy – Finanční právo a finanční věda (PF
UK)

•

věnuje se pravidelně přednáškové činnosti – konference Trestní právo daňové 2018,
2019, 2020 – spolupořadatel/přednášející; Podléhají zdanění skutečně všechny
příjmy? seminář Nejvyššího správního soudu a Justiční akademie, Kroměříž, květen
2009; II. mezinárodní konference trestního práva daňového, únor 2008, Otázky meze
přípustnosti daňových optimalizací a specifika účinné lítosti v trestním právu
daňovém – přednáška na Karlovarských právnických dnech 2013

•

přednáší na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně (Správa daní)
a Právnické fakultě UK (Katedra finančního práva a finanční vědy)

•

právní služby poskytuje také v němčině

•

je zakládajícím členem platformy Rozumné právo

Publikační činnost
•

Odměňování exekutivy akciových společností, Praha, Wolters Kluwer, 2017 –
spoluautor

•

Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část. Komentář. 1. vydání, Praha,
C. H. Beck, 2014 – spoluautor

•

Krupičková, L., Trubač, O.: Zákon o finanční správě České republiky, Praha, Wolters
Kluwer, 2014 – spoluautor

•

Zatloukal, T.: Daňová kontrola v širších souvislostech, Praha, C. H. Beck, 2008 –
spolupráce na publikaci

•

Vorlíčková, L. (ed.): Trestní právo daňové. Sborník příspěvků z II. mezinárodní
konference konané 18. února 2008 v Praze, C. H. Beck, 2008 – spolupráce na
publikaci

•

Zatloukal, T. (ed.): Trestní právo daňové. Sborník příspěvků z I. mezinárodní
konference konané 27. října 2006 v Praze, C. H. Beck, 2007 – spolupráce na publikaci

•

Dráb, O., Trubač, O., Zatloukal, T.: Obrana před daňovou kontrolou, Praha, Aspi, a. s.,
2006 – spoluautor

•

Finanční právo – spolupráce s Katedrou finančního práva a finanční vědy PF UK

