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Martin Řanda je řídícím partnerem a advokátem advokátní kanceláře act Řanda Havel Legal. Aktuálně 
se specializuje na řešení sporů, právo životního prostředí a právo nemovitostí. 

 
Martin Řanda absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1997. V rámci 
postgraduálního studia srovnávacího práva a mezinárodních transakcí na University of San 
Francisco School of Law v letech 2002 až 2003 získal titul Master of Laws (LL.M.).  
 
Profesní kariéru Martin Řanda zahájil jako podnikový právník ve Škoda Auto a.s. Zkušenosti a 
odborné znalosti dále získal v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře, kde působil 
jako advokátní koncipient, a dále jako spolupracující advokát v jedné z předních českých 
advokátních kanceláří. V roce 2005 založil Martin Řanda spolu s Janem Havlem advokátní 
kancelář ŘANDA HAVEL LEGAL. Jako advokát je zapsán od roku 2002. Od roku 2017 je Martin 
členem řídícího výboru mezinárodní aliance advokátních kanceláří act legal. Působí také jako 
rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky.  

 
Od roku 2017 je Martin Řanda také členem kárné komise České advokátní komory. Při své 
činnosti prosazoval a v případě opětovného zvolení do orgánů Komory bude prosazovat cíle, které 
považuje za důležité pro náležité fungování advokacie. Patří mezi ně: 
 
(i) posilování pozice České advokátní komory jako nezávislé samosprávné organizace chránící 

zájmy advokátů, zaujímající důležité a respektované místo v rámci ústavního a právního 
systému České republiky, 

(ii) v souvislosti s uvedeným účelem při rozhodování kárné komise dbát na to, aby její rozhodnutí 
chránila dobrou pověst advokacie jako celku a posilovala důvěru veřejnosti v advokátní stav, 
to však zároveň při reflektování oprávněných zájmů advokátů (a to včetně zájmů komerčních), 

(iii) vyjasnění pravidel řešení konfliktu zájmů při výkonu advokacie, a to jak v rozhodovací praxi 
kárné komise, tak i při tvorbě stavovských předpisů, 

(iv) celkové posilování férovosti a kvality rozhodování kárné komise, která by se neměla bát 
formulovat závěry upřesňující a stanovující pravidla výkonu advokacie i míru povinností 
advokátů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů (například AML), a to opět 
s důrazem na férovou ochranu zájmů advokátů a advokacie jako celku. 
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