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Vzdělání 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr. 2002, JUDr. 2005, Ph.D. 2009) 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (LL.M. 2003)  

Hlavní oblasti specializace 

Soudní a správní řízení, daňové právo procesní, správní právo, trestní právo daňové, trestní 
odpovědnost právnických osob, daňové řízení a následné zastupování v rámci správního 
soudnictví.  

Jazyky, v nichž poskytuje právní služby 

čeština 
němčina 

Profesní zkoušky  

advokátní zkouška  

Členství v profesních, odborných organizacích, rozhodčích institucích a poradních sborech 

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  



Předchozí působení  
 
Havel, Holásek & Partners  
Gleiss Lutz, v.o.s., Praha, Česká republika  
Vorlíčková & Leitner s.r.o., Praha, Česká republika  
 
Ondřej je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Ve své praxi se věnuje 
širokému spektru právních služeb, především pak komplexní problematice daňového řízení a 
zastupování klientů před správci daně, včetně jejich následného zastupování v rámci správního 
soudnictví. Dále se ve své praxi zabývá obecně správním právem a novým, rozvíjejícím se 
podoborem trestního práva, a to trestním právem daňovým a s ním související problematikou 
účinné lítosti, a to i v kontextu trestní odpovědnosti právnických osob. Ve své praxi poskytuje 
také poradenství obchodním společnostem v oblasti compliance. Pravidelně také přednáší a 
přispívá do odborných publikací a dal-ších periodik. Před založením Bříza & Trubač působil 
téměř 4 roky v největší české advokátní kanceláři a předtím v předních poradenských 
společnostech.  
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