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Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. byla 
založena v roce 1990 a od svého založení si tato kancelář vybudovala 
pevné místo na českém trhu. Advokátní kancelář má pracoviště v Praze 
a Hradci Králové, přičemž na poskytování právních služeb a provozu 
advokátní kanceláře se podílí v současné době okolo 40 pracovníků.  
Z tohoto počtu odborný tým advokátní kanceláře tvoří spolu s partnery 
dalších 22 advokátů a advokátních koncipientů. Profesní tým advokátní 
kanceláře tvoří významní odborníci, kteří pravidelně publikují  
v odborných časopisech a působí jako zkušení a aktivní členové  
v orgánech předních institucí a věnují se přednáškové činnosti, zvláště 
pro odbornou veřejnost. Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa  
a partneři, s.r.o. je tradiční česká kancelář poskytující kvalitní, prakticky 
orientovanou právní službu významným klientům v soukromé i veřejné 
sféře. Tento rok slaví kancelář 30-tileté výročí od svého založení  
a do své existence shromáždila know-how, které je svým rozsahem  
i kvalitou v českém prostředí unikátní. 


O naší 
společnosti



Od roku 2012 do současnosti se kancelář pravidelně umisťuje  
v prestižní soutěži Právnická firma roku, jako velmi doporučovaná 
či doporučovaná kancelář především v těchto kategoriích: trestní právo, 
regionální právnická firma roku, řešení sporů a arbitráže a daňové právo. 
V roce 2016 se kancelář stala vítězem soutěže Právnická firma roku 2016 
v kategorii: Regionální právnická firma roku. V roce 2019 Advokátní 
kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. slavila úspěch 
v podobě vítězství Právnická firma roku 2019 v kategorii: Logistika  
a dopravní stavby. 


Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je špičková 
česká kancelář poskytující kvalitní, prakticky orientovanou právní službu 
významným klientům v soukromé i veřejné sféře, v České republice  
i v zahraničí. Zároveň je advokátní kancelář uznávána a oceňována 
odbornou veřejností, známa mezi laickou veřejností a kladně vnímána 
advokátním stavem. 


Lev ve  
světě práva



Získat maximální možné množství 
hlasovacích práv.

Zajistit nejvyšší možné uspokojení věřitelů  
na základě právně erudovaného zhodnocení 

stávající situace.

Naše  
hlavní cíle



Co Vám můžeme nabídnout:

Zázemí společnosti, která 
je na trhu právních služeb 

od roku 1990 

Specializovaný 
insolvenční tým  

s jednotnou strategií 

Vstup do klubu věřitelů, 
jehož ekonomická síla 

významně ovlivňuje 
vyjednávání a procesy 

Pozici významného hráče
Informovanost  
o stavu vývoje  

Předem pevně stanovené 
finanční podmínky 

zastoupení  



Jiří Hartmann je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde  
v roce 1987 získal titul doktora práv. Absolvoval stáž ve Velké Británii, Spojených 
státech amerických a v Austrálii. Od počátku své kariéry se věnuje advokacii  
a jeho praxe se zaměřuje na obchodní právo, fúze a akvizice, finanční a bankovní 
právo, investiční právo a likvidace. JUDr. Jiří Hartmann je zakládajícím členem 
sdružení advokátů založeného v roce 1990, které v krátké době po svém vzniku 
zaujalo rozsahem poskytovaných právních služeb významné místo v České 
republice a v současné době odborností, růstem počtu advokátů a dalších 
právních odborníků patří dnes na trhu advokátních služeb na přední místo  
na českém i zahraničním trhu. K dnešnímu dni tak má za sebou více než 25 let 
advokátní praxe. JUDr. Jiří Hartmann je dále místopředsedou odvolací kárné 
komise České advokátní komory, členem Sekce pro advokátní tarif České 
advokátní komory, prezidentem Czech Service International a dále působí  
v řadě představenstev a dozorčích rad akciových společností.

JUDr. Jiří Hartmann 
advokát 



JUDr. Jan Malý je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy  
v Praze, kde získal magisterský titul v roce 2000 a titul doktora práv  
v roce 2003. Od samého počátku své kariéry se věnuje advokacii, 
přičemž se jeho praxe zaměřovala a zaměřuje především na oblast 
trestního práva, a obchodně-závazkových vztahů. V roce 2013 složil 
zkoušky pro insolvenčního správce se zvláštním povolením. Zároveň 
je JUDr. Jan Malý ohlášeným společníkem společnosti VPI CZ v.o.s.  
- Vše Pro Insolvenci. Od roku 2013 se stal JUDr. Jan Malý partnerem 
advokátní kanceláře.


JUDr. Jan Malý 
advokát 



Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. je také subjektem, který  
se již od svého vzniku zabývá úpadkovým právem. V jejím středu působilo a působí řada 
dřívějších správců konkurzních podstat, zároveň jeden z partnerů Advokátní kanceláře 
Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. JUDr. Jan Malý, je insolvenčním správcem  
se zvláštním povolením, tedy osobou oprávněnou k výkonu správcovské činnosti  
u finančních institucí a větších podniků, tj. podniků s vyšším počtem zaměstnanců  
a vyšším čistým obratem. 

Logickým vyústěním dlouhodobé historie a tradice v poskytování právních služeb v oblasti 
insolvence, bylo založení dceřiné společnosti advokátní kanceláře, společnosti s ručením 
omezeným HJF Insolvenční, s.r.o. Tato společnost je jedním ze zakládajících společníků 
VPI CZ, v.o.s. - Vše Pro Insolvenci. Tato společnost je veřejná obchodní společnost, která 
se specializuje na insolvenční správcovství. Specifická specializace insolvenčního správce 
se zvláštním povolením, pak přímo předurčuje naši společnost pro výkon ve velkých  
a zvláště složitých insolvenčních řízeních. 

Významnou okolností v rámci působení společnosti VPI CZ, v.o.s. – Vše pro Insolvenci  
je skutečnost, že ohlášený společník JUDr. Jan Malý, znovu v červnu 2019 úspěšně složil 
zkoušku pro insolvenčního správce se zvláštní povolením  
a získal tak oprávnění působit v této pozici dalších 5 let. 

Specializace zaměřená 
na insolveční právo



KONTAKT

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 
HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA 
A PARTNEŘI, s.r.o.

Praha 
Sokolovská 5/49

Praha 8 - Karlín, 186 00
Tel.: +420 225 000 400
Fax: +420 225 000 444

E-mail: recepcepha@hjf.cz

Hradec Králové 
Malé náměstí 124

Hradec Králové, 500 03
Tel.: +420 495 534 081
Fax: +420 493 814 911

E-mail: recepcehk@hjf.cz

VÍTĚZ SOUTĚŽE PRÁVNICKÁ
FIRMA ROKU V KATEGORII

REGIONÁLNÍ PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU

VÍTĚZ SOUTĚŽE PRÁVNICKÁ
FIRMA ROKU V KATEGORII

LOGISTIKA A DOPRAVNÍ STAVBY




