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„Prosazuji silnou Komoru, která zabrání zániku naší profese.“ 
 
 

PODPORUJE SPOLEČNÝ PROGRAM KANDIDÁTKY 21 
 JAKO HLAVNÍ PRIORITU 

 
 
 
V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚL VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM 

• transparentnímu legislativnímu lobbingu (důraz na záruky svobodného 
a nezávislého výkonu advokacie), 

• využití nových medií (propagace hodnot právního státu jako alternativy 
plutokracie nebo anarchie, kultivace právního prostředí jako platformy pro  
kvalitní výkon advokacie), 

• postavení advokáta v insolvenčním řízení  (finanční zajištění práva 
chudých na právní pomoc advokáta z  veřejných zdrojů, výkon funkce 
insolvenčního správce v  rámci činnosti související s výkonem advokacie) . 

 
DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY 

• zachování veřejné správy na úseku advokacie v rukou ČAK  (samospráva je 
podmínkou nezávislosti), 

• rozvoj konstruktivních vztahů napříč právnickými profesemi , 

• podpora sebevědomého profesního vystupování advokátů jako nezávislých 
garantů práv lidí a firem (pojistka proti zneužití systému) , 

• ochrana advokátů před protiprávními zásahy veřejné moci , 

• profesionalizace širší justice jako nástroj na zvýšení efektivity , 

• posílení role advokátů v nových procesních předpisech (právo na právní pomoc 
bez reálných záruk žádným právem není) , 

• legislativní úprava distanční účasti na sněmu a elektronického referenda , 

• moderní informační systém pro advokáty (snadno dostupné informace  
o činnosti a hospodaření ČAK), 

• podpora všech platforem pro vzájemnou výměnu názorů a otevřenou diskusi   
o aktuálních otázkách výkonu advokacie v 21. století . 

 
„Mé priority – s nimiž kandiduji do představenstva České advokátní komory – 
ovlivňuje trend vaporizace práva. Vláda hodlá umožnit svým nařízením poskytování 
právních služeb vinklářům. Sílí tlak na prolamování právních záruk výkonu 
advokacie, například v daních. Běží trestní stíhání advokátů za rady při výkonu 
profese. Obávám se maďarské, polské, nebo dokonce běloruské cesty. My advokáti 
můžeme hájit své klienty jen jako profesionálové. V den, kdy ztratíme nezávislost, 
bude možné zakleknout na kohokoliv.  
 
Chci pomáhat s legislativním lobbingem za zachování záruk profesionální nezávislé 
advokacie. Chci se věnovat právním aspektům regulace byznysu, neboť se do 
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exekutivy vrací fenomén „útěku před právníky”. Chci pomoci dořešit finanční záruky 
práva na pomoc advokátů v insolvenčních řízeních.“  
 
 
 
PROFESNÍ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTA 

• advokátem od roku 1991 
 

• vedoucím partnerem advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ a společnosti insolvenčních 
správců AS ZIZLAVSKY 
 

• zaměřuje se na soudní proces, obchodní právo, restrukturalizace a insolvenční právo 
 

• několik let působil také jako soudce  
 

• specializuje se na strategii vedení soudních řízení a poradenství manažerům 
a majitelům korporací, zastupuje klienty před soudy všech stupňů, včetně Nejvyššího 
soudu ČR a Ústavního soudu 
 

• své zkušenosti z mnoha set soudních řízení jako soudce, advokát, obhájce a insolvenční 
správce využívá v legislativě a publikační činnosti 
 

• v rámci profesního vzdělávání přednáší advokátům, justičním pracovníkům 
a insolvenčním správcům 
  

• působí jako člen specializovaného senátu Nejvyššího správního soudu pro kárné delikty 
soudců – je zastáncem transparentní a profesionalizované justice, podporuje činnost 
nových médií 
 

• má zkušenosti s legislativou jako dlouholetý člen Legislativní rady vlády České 
republiky 
 

• člen představenstva České advokátní komory (ČAK)  
 

• předseda Sekce ČAK pro insolvenční právo 
  

• člen Výboru ČAK pro vnější vztahy 
  

• člen zkušební komise pro advokátní zkoušky 
  

• předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců 
  

• člen specializovaného senátu Nejvyššího správního soudu pro kárné delikty soudců 
  

• získal celojustiční ocenění „Právník roku 2017“ pro obor Insolvenční právo 
 
 
Publikační činnost: 

• pravidelně publikuje v odborných právnických časopisech. Je spoluautorem velkého 
Komentáře Zákona o advokacii a Komentáře Insolvenčního zákona. 


