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Jiří Kmec se specializuje na soudní, správní a rozhodčí řízení a problematiku trestní odpovědnosti 
právnických osob (compliance). 
 
Před nástupem do naší advokátní kanceláře pracoval téměř 11 let na Ministerstvu spravedlnosti 
v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská 
práva, od roku 2011 formálně jako zástupce vládního zmocněnce. V rámci této pozice se kromě jiného 
podílel na obhajobě státu ve více než 150 sporech vedených před tímto mezinárodním soudem a také 
před Výborem pro lidská práva při OSN. 
 
Problematiku evropského systému ochrany lidských práv externě vyučuje na Právnické fakultě UK. 
Je mimo jiné vedoucím autorského kolektivu a hlavním autorem velkého komentáře k Evropské 

úmluvě o lidských právech (C.H.Beck, 2012), autorem monografie Evropské trestní právo (C.H.Beck, 2006) a spoluautorem komentáře 
k trestnímu řádu (Wolters Kluwer, 2017). Pravidelně přispívá do časopisu Soudní rozhledy. Je členem Komise pro trestní právo 
Legislativní rady vlády, Komise Ministerstva spravedlnosti pro nový trestní řád, Výboru expertů k výkonu rozsudků ESLP Ministerstva 
spravedlnosti a sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy České advokátní komory. 
 
Projekty 
 
 zastupování zhotovitele rozsáhlé dopravní stavby ve sporu před rozhodčím soudem o zaplacení dlužné částky v řádu miliard korun 
 zastupování zhotovitele kancelářského a komerčního centra ve sporu před rozhodčím soudem o zaplacení dlužné částky v řádu 

stovek milionů korun 
 zastupování těžební společnosti ve sporu o vydání bezdůvodného obohacení v řádu stovek milionů korun 
 zastupování zhotovitele rozsáhlého rezidenčního komplexu ve sporu z odpovědnosti za vady s nárokem v řádu desítek milionů 

korun 
 zastupování výrobce elektronických komponentů ve sporu z odpovědnosti za vady s nárokem v řádu desítek milionů korun 
 zastupování projektanta ve sporech z odpovědnosti za vady a o zaplacení dlužné části ceny díla 
 zastupování přední leasingové společnosti jako věřitele v komplexním insolvenčním řízení s bývalým významným obchodním 

partnerem 
 zastupování významného sportovního spolku ve sporech před mezinárodním rozhodčím soudem a před českými soudy 
 zastupování významné evropské asociace národních sportovních svazů ve sporu z práva hospodářské soutěže  
 zastupování finančních institucí ve sporech o vrácení úvěrových poplatků a v řízeních před finančním arbitrem 
 zastupování zaměstnavatele ve sporu se zaměstnancem o platnost ukončení pracovního poměru a nároku na ušlou mzdu v řádu 

milionů korun a v dalších zaměstnaneckých sporech 
 zastupování klientů ve směnečných sporech, sporech o náhradu škody způsobené porušením práva hospodářské soutěže, sporech 

o nárocích vyplývajících z nekalosoutěžního jednání, sporech na ochranu osobnosti, sporech o nárocích z újmy na zdraví 
a v dalších typech sporů 

 zastupování klientů v řízeních před Ústavním soudem a před Evropským soudem pro lidská práva 
 zastupování pozůstalých po oběti dopravní nehody jako poškozených v trestním řízení 
 revize compliance programu významného průmyslového podniku 
 komplexní analýzy rizika trestní odpovědnosti členů zastupitelstva městské části a statutárních orgánů obchodní korporací 



 

Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
Česká společnost pro evropské a srovnávací právo 
 
Jazyky 
 
český, anglický, francouzský 
 
Vzdělání 
 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2006), titul Ph.D. (ústavní právo, trestní právo, kriminologie, kriminalistika) 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2003), titul JUDr.  
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha (2003), titul Mgr. (politologie) 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2001), titul Mgr. 
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Praha (2000), titul Bc. (politologie a mezinárodní vztahy) 
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