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JIŘÍ SEYDLER 
ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT   

SPECIALIZACE                                                                             T: +420 226 207 507 

• soudní spory a rozhodčí řízení                                                              E: jiri.seydler@urbanhejduk.cz 

• závazkové právo 

• právo obchodních korporací 

• nemovitosti a stavební řízení 

 

Jiří je advokátním koncipientem v advokátní kanceláři Urban & Hejduk. Před zahájením spolupráce s Urban 

& Hejduk působil 6 let jako advokátní koncipient a dříve jako právní asistent v přední české advokátní 

kanceláři, kde se zaměřoval na řešení sporů. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 

kde se zaměřoval na občanské právo procesní i hmotné a na trestní právo. V průběhu studia absolvoval 

studijní pobyt v rámci programu Erasmus na univerzitě v nizozemském Nijmegenu, kde se zabýval 

evropským a mezinárodním právem. Ve své právní praxi se zabývá řešením sporů včetně rozhodčího 

řízení, závazkovým právem a právem obchodních korporací. 

 

VYBRANÉ REFERENCE 
• Spolupráce při zastupování klienta jako žalobce v mezinárodním rozhodčím řízení před ICC Court of 

Arbitration v obchodním sporu souvisejícím se smlouvou o dílo v engineeringovém sektoru.  

• Spolupráce při zastupování významné finanční instituce v rozsáhlých sporech ze smluv o obchodním 

zastoupení.  

• Ochrana majetku zahraničního klienta, který se stal obětí pokusu o podvod při vymáhání fiktivní 

pohledávky vůči němu v České republice.  

• Vypracování komplexních právních analýz a stanovisek v oblasti civilního práva procesního, práva 

obchodních korporací a závazkového práva.  

• Podílení se na zastupování významné finanční instituce v souvislosti s uplatněním její pohledávky v 

rozsáhlém insolvenčním řízení vedeném s významným dodavatelem v engineeringovém sektoru.  

• Spolupráce při ochraně klienta před protiprávním výkonem zahraničního rozhodnutí v České republice. 
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ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH 
Česká advokátní komora 

 

JAZYKY 

český, anglický 

 

VZDĚLÁNÍ 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta (Praha), titul Mgr., 2019 

Radboud University, Faculty of Law (Nijmegen, Nizozemí), studijní pobyt, 2017 

 


