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Mgr. Jan Kozák je absolventem magisterského oboru právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde absolvoval v roce 1994. V letech 1998 až
2019 působil jako soudce Krajského soudu v Brně (původně Krajský obchodní
soud v Brně), kde se po celou dobu věnoval problematice úpadkových řízení. V letech 2005 až 2015 zastával pozici místopředsedy Krajského soudu v Brně pro úpadková řízení. V letech 2006 až 2011 byl členem Rady Justiční akademie, v letech 2008
až 2011 byl předsedou zkušební komise Ministerstva spravedlnosti ČR pro zkoušky
insolvenčních správců a členem Expertní komise Ministerstva spravedlnosti ČR pro
úpadkové právo. Jako lektor přednášel pro Českou správu sociálního zabezpečení,
Asociaci insolvenčních správců, společnost Insolvence 2008, a.s., či Českou advokátní komoru, aktuálně přednáší pro organizace, které se zabývají pomocí sociálně
slabším osobám. Vedle toho je vedoucím autorského kolektivu komentáře k insolvenčnímu zákonu (pět vydání u nakladatelství Wolters Kluwer v letech 2008, 2013,
2014, 2017 a 2019) a autorem mnoha odborných článků (Právní rádce, Právní
fórum, Konkursní noviny, Soukromé právo, recenzovaný časopis Obchodní právo). V současné době se zabývá insolvenčním právem v soukromé sféře.
Mgr. Radomír Čujan, LL.M., je vedoucím insolvenčního oddělení a zástupcem
ředitele odboru insolvenčního a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti, útvaru, jehož úkolem je výkon dohledu nad insolvenčními správci a akreditovanými
osobami. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je spoluautorem
komentáře k zákonu o insolvenčních správcích (2018) a autorem řady dalších publikací a přednášek z oblasti insolvenčního a exekučního práva.
Mgr. Klára Hašová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Oddlužení se věnuje od roku 2014, kdy v průběhu studia působila v kanceláři JUDr.
Věry Sedloňové, advokátky a insolvenční správkyně. Od roku 2016 působí u insolvenčního správce AS ZIZLAVSKY v.o.s., kde má na starosti vedení týmu oddlužení a jeho právní podporu. Od roku 2017 je advokátním koncipientem v advokátní
kanceláři ŽIŽLAVSKÝ.
Mgr. Adam Sigmund se jako partner advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ dlouhodobě zaměřuje na obchodní právo, soudní spory a zejména insolvenční (úpadkové)
právo, včetně mezinárodních přesahů. Získal zkušenosti z mnoha úpadkových řízení a souvisejících soudních sporů ještě dle úpravy zákona o konkursu a vyrovnání, později za účinnosti insolvenčního zákona. Je držitelem zvláštního povolení
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Ministerstva spravedlnosti České republiky opravňujícího k výkonu funkce insolvenčního správce velkých podniků, bank a finančních institucí. Jako ohlášený
společník insolvenčního správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. se podílí se na soudních
reorganizacích řady podniků. Působí v odborné sekci České advokátní komory pro
insolvenční právo, publikuje v odborných periodikách a pro Českou advokátní komoru přednáší kurz Insolvenční právo, určený pro advokátní koncipienty. Je členem
Rady expertů Asociace insolvenčních správců a členem Legislativní sekce Asociace
insolvenčních správců.
Mgr. Petr Veselý vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Více
než 10 let působí v advokátní kanceláři ŽIŽLAVSKÝ, kde v pozici partnera řídí
tým specialistů poskytujících právní podporu spolupracujícím insolvenčním správcům a jako advokát zastupuje účastníky insolvenčních řízení a soudních sporů. Jako
ohlášený společník insolvenčního správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. připravuje metodiku pro tisíce spravovaných řízení. Publikuje odborné články, zejména na téma
srovnání praxe různých insolvenčních soudů a soudců v České republice. Je členem
odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo a odborné sekce
Asociace insolvenčních správců pro problematiku odměn insolvenčních správců.
JUDr. Lukáš Zrůst, Ph.D., LL.M., MBA, BA (Hons), je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde získal magisterský titul. Titul doktora práv
(JUDr.) a doktorát (Ph.D.) získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a to na katedře finančního práva a finanční vědy, kde v současné době také akademicky působí. Lukáš Zrůst dále mimo jiné úspěšně absolvoval vzdělávací program
MBA v oboru daně, účetnictví a controlling a vzdělávací program LL.M. v oboru obchodního práva v kontextu práva EU. Úspěšně složil zkoušku insolvenčního
správce a zvláštní zkoušku insolvenčního správce. Je držitelem osvědčení Národního bezpečnostního úřadu o bezpečnostní způsobilosti. Lukáš Zrůst je také zapsán v seznamu likvidátorů a nucených správců investičních společností a fondu
kolektivního investovaní a rovněž v seznamu osob, které mohou být jmenovány nuceným správcem nebo likvidátorem obchodníka s cennými papíry. U nakladatelství
Wolters Kluwer je spoluautorem komentáře k insolvenčnímu zákonu a je vedoucím
autorem chystaného komentáře k zákonu o ozdravných postupech a řešení krize na
finančním trhu a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a komentáře k zákonu o finančních konglomerátech. Hojně vystupuje na konferencích a seminářích.
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