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Jan Hrazdira je jedním ze zakládajících partnerů HKDW HOLASEK, s.r.o. 
 
Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, titul Mgr., v roce 1997 
 
Koncipientura: JUDr. Josef Lžičař, Lžičař a spol. 

 
Specializace: Oblast řešení sporů (zejména občanskoprávní a obchodní soudní spory a rovněž 
vnitrostátní i mezinárodní arbitráž) – v dané oblasti byl v minulosti opakovaně oceněn mezinárodními 
právními direktoráři jako doporučovaný odborník. Další oblastí jeho specializace jsou komplexní 
obchodní transakce, jejich strukturování a strukturování jejich financování, jakož i příslušná transakční 
negociace a následná tvorba smluvní dokumentace. Disponuje rovněž významnou zkušeností jako 
obhájce ve věcech trestních. 

 
 

Další: Jan Hrazdira je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky v Praze. Je zapsán na seznamu rozhodců Vídeňského rozhodčího soudu 
(Vienna International Arbitral Centre). Je dále členem správní rady české pobočky Turnaround 
Management Association (TMA) – mezinárodní organizace sdružující odborníky pro oblast 
restrukturalizací, insolvencí a krizového řízení podniků, a členem CZIPRA (Český institut pro popularizaci 
a revitalizaci arbitráže). Jan Hrazdira je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže (ÚOHS) pro oblast veřejných zakázek. Právo v minulosti vyučoval na Vysoké škole 
ekonomické v Praze. 

 

Představa o fungování ČAK: Česká advokátní komora by měla nadále ctít svou dlouholetou a velmi 
úspěšnou tradici jediné a silné stavovské organizace pro oblast poskytování právních služeb a udržet 
plnou ochranu základních atributů advokátní profese, jako je naprostá a bezvýhradná ochrana 
profesního tajemství a důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem, plnohodnotná vnitřní 
samospráva, dohled na odbornou i etickou úrovní advokátů ve vztazích s klienty i mezi sebou 
navzájem. Nic z uvedeného bohužel nemusí být samozřejmostí bez toho, že tu strážce v podobě České 
advokátní komory a jejích orgánů bude adekvátně působit. Navenek by měla ČAK ještě silněji, než 
doposud, hájit zájmy advokátů a advokátní profese obecně, zejména v legislativním procesu. Nic z toho 
ovšem není možné bez důsledného výkonu vlastní samosprávy, a to to mj. v oblasti kárného postihu. 
Advokátní profese musí udržet svou čest, hrdost a noblesu. 
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