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O co usilujeme
Naše kancelář chce poskytovat klientům komplexní odborné poradenství respektující diferencované potřeby
klienta a konkrétní specifika oboru, v němž podniká. Usilujeme o to, abychom co nejlépe pochopili cíl, který
klient sleduje, a abychom mu místo rozsáhlého vysvětlování překážek navrhli a pomohli realizovat optimální
cestu k jeho dosažení. 

Dáváme přednost inovaci před tradicí, praktické aplikaci před teoretizováním, zdravému úsudku a pružnosti
před formalismem. Náš přístup není založen na odtrženém řešení detailů, ale vždy na pochopení širšího
kontextu. Situace, kdy mnoho našich právníků má vzdělání i v dalším oboru (například v ekonomii či
přírodních vědách), úspěšně napomáhá naplnění tohoto záměru. 

Moderní přístup k zájmům obchodní klientely však nestavíme do protikladu k tradičním hodnotám povolání
advokáta. Důraz na profesní etiku považujeme za nejspolehlivější základ pro budování dlouhodobých
a důvěryhodných vztahů s našimi klienty. 

Advokacii nepovažujeme pouze za obor podnikání, ale rovněž za významný předpoklad existence právního
státu. Účastníme se veřejného života, podílíme se na správě advokátního stavu a aktivně působíme
i v mezinárodních profesních organizacích. 

Všichni se snažíme o to, aby nás klienti i kolegové-advokáti vnímali jako na slovo vzaté odborníky a zároveň
jako přátelské, loajální a komunikativní partnery. 

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík, známá též jako KŠB, byla založena v roce 1990. Z tradičně pojaté
malé kanceláře se během několika let proměnila ve velkou moderní právní poradenskou firmu zaměřenou na
tuzemskou i zahraniční klientelu, od menších podnikatelů až po velké nadnárodní korporace. Předpokladem
této proměny i významným zdrojem dalšího rozvoje je schopnost KŠB vnímat potřeby klientů i zvláštnosti
a perspektivy oblastí jejich podnikatelského zájmu. 

KŠB je označována za jednu z největších advokátních kanceláří v České republice. Kolektiv více než šedesáti
právníků a daňových poradců představuje integrovaný tým, který poskytuje právní služby ve všech oblastech
práva důležitých pro podnikatelské subjekty. Těsnou spoluprací a vzájemnou podporou se umocňují efekty
plynoucí z odborností jeho jednotlivých členů. Zkušenosti z klíčových hospodářských sfér a široké spektrum
specialistů umožňují KŠB nabízet i kompetentní strategické poradenství. Veškeré služby jsou poskytovány 
nejen v češtině, ale i v jiných jazycích. 

Nejpočetnější poradenský potenciál má KŠB soustředěn ve svém pražském sídle, všestranné právní služby 
však nabízí i prostřednictvím svých poboček v Karlových Varech (od roku 1990) a v Ostravě (od roku 2009),
které bezprostředně reflektují potřeby regionální klientely. KŠB jako první z českých advokátních kanceláří
provozovala svou pobočku v Bruselu, aby v předstihu pokryla potřeby svých klientů a ulehčila první léta jejich
podnikání po vstupu České republiky do Evropské unie. 

Za dobu své existence získala kancelář i její jednotliví advokáti významná mezinárodní i tuzemská ocenění,
z nichž k nejvýznamnějším patří opakované udělení titulu právní firmy roku v České republice. 

Kdo jsme

Evropský rozměr
Nabyté zkušenosti z činnosti naší pobočky v Bruselu a skutečnost, že mnoho z nás absolvovalo zahraniční
studium komunitárního práva či stáž u institucí Evropských společenství, vytváří prostor pro poradenskou
činnost v otázkách souvisejících s komunitárním právem. 

Pochopili jsme včas, že prolomení konceptu uzavřených, ryze národních právních řádů se musí promítnout
v naší odbornosti. Znalost komunitárního práva přestala být výsadou omezeného okruhu specialistů a tvoří
organickou součást vědomostní výbavy každého z nás. 

Vynaložené úsilí není samoúčelné, neboť reálné potřeby našich klientů nabývají „evropské dimenze“. 
Jsme připraveni poskytnout rozbory a právní stanoviska v otázkách souvisejících s komunitárním právem
a informovat o připravované legislativě i o důležitých rozhodnutích na úrovni Evropské unie s identifikací
dopadů do podnikatelské činnosti. Zájmy našich klientů můžeme zastupovat před orgány Evropské unie
i v řízení u evropských soudních institucí. 

Naše nabídka služeb míří i k obcím, regionům a dalším subjektům, které chtějí využít možnosti čerpání
prostředků z evropských fondů. 

Klienti KŠB, tuzemští i zahraniční, často realizují projekty přesahující hranice České republiky. Kultivujeme
proto své vztahy s právníky a daňovými poradci z celého světa. Předivo profesních a osobních vztahů vytváří
přirozenou základnu pro výměnu informací a zkušeností i pro vzájemnou pomoc v různých oblastech. 

Zvláštní akcent klademe na těsné vztahy s předními evropskými kancelářemi, které nám umožňují nabízet
koordinované právní služby v nadnárodním měřítku, zejména ve středoevropském regionu. 

Spolupráce KŠB s četnými prominentními advokátními kancelářemi v zahraničí má i institucionální podobu.
Kancelář je zakládajícím členem World Services Group – celosvětové sítě advokátních kanceláří a dalších
subjektů poskytujících odborné služby. Aktivně působíme rovněž v dalších mezinárodních organizacích
a aliancích. 

Členové KŠB se stále výraznějším způsobem podílejí i na činnosti mezinárodních profesních organizací
advokátů a daňových poradců. Účast v nejvyšších řídících funkcích International Bar Association je dobrým
příkladem respektu k dlouhodobým aktivitám našich advokátů na mezinárodním poli. 

Nejsme sami

Jungmannova 24
CZ-110 00 Praha 1
tel.: +420 224 103 316
fax: +420 224 103 234
e-mail: ksbpraha@ksb.cz

Na Vyhlídce 53
CZ-360 21 Karlovy Vary
tel.: +420 353 225 996
fax: +420 353 227 781
e-mail: ksbvary@ksb.cz

Českobratrská 7
CZ-702 00 Ostrava
tel.: +420 553 030 511
fax: +420 553 030 512
e-mail: ksbostrava@ksb.cz
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Pro koho pracujeme
Sféry podnikatelských aktivit našich klientů jsou různorodé. Z hospodářských sektorů, se kterými jsme se,
i díky zaměření svých klientů, velmi detailně seznámili, lze uvést například tyto: 

> automobilový průmysl 
> bankovnictví a finanční služby 
> doprava a letecký průmysl 
> energetika 
> farmaceutický průmysl 
> chemický průmysl 
> informační technologie 
> média a filmový průmysl 
> pojišťovnictví 
> potravinářský průmysl 

Mezi hlavní oblasti, v nichž KŠB dlouhodobě poskytuje své služby a nabyla značných zkušeností, 
patří především: 

> právo obchodních společností 
> fúze a akvizice 
> cenné papíry a kapitálové trhy 
> finanční právo a právo finančních institucí 
> právní audit 
> právo hospodářské soutěže 
> soudní spory a rozhodčí řízení 
> konkurzní právo 
> projektové financování 
> stavební právo 
> právo nemovitostí 
> infrastrukturní projekty včetně PPP 

Co zejména umíme

> pracovní právo 
> veřejné zakázky a podpory 
> závazkové obchodní právo 
> komunitární právo 
> nehmotné statky, právo duševního vlastnictví 
> právo životního prostředí 
> právo veřejných a neziskových korporací 
> financování z evropských fondů 
> daňové právo (veškeré přímé a nepřímé daně) 
> celní právo 
> sociální a zdravotní pojištění 

> průmysl stavebních hmot a materiálů 
> reklama a marketing 
> sklářský průmysl 
> stavebnictví 
> telekomunikace 
> těžba a zpracování nerostů 
> trh nemovitostí 

Jak pracujeme
S dosažením vytčeného cíle, kterým je komplexní a rychlé poskytování právních a daňových služeb klientům
naší kanceláře, je bytostně spjat způsob, forma a účinnost práce. 

Snaha o kvalitu musí být prostoupena respektem k časovým a finančním nákladům řešení. Za nejúčinnější
nástroj v tomto směru považujeme týmovou práci, která umožňuje efektivní a pružné zvládání jednotlivých
úkolů, přehled o kvalitě jejich plnění a cenovou konkurenceschopnost. 

V klientských záležitostech pracujeme zpravidla v týmech, složených z advokáta majícího potřebné znalosti
a zkušenosti v relevantní oblasti práva (například se zaměřením na právo obchodních společností, fúzí
a akvizic, kapitálových trhů, soudních či správních sporů, soutěžní právo apod.) a dalších odborníků v daném
oboru. K řešení souvisejících problémů jsou k práci základního týmu přizváni příslušní specialisté a daňoví
poradci. 

Nechceme vystavovat své klienty zbytečným rizikům, chceme se vyvarovat pochybením. Pro udržení vysoké
kvality našich služeb se soustavně zdokonalujeme ve znalosti a aplikaci práva. Vypracovali jsme systém
pravidelného interního vzdělávání a aktivně se účastníme odborných konferencí a seminářů. 
Několik z nás přednáší na univerzitách a věnuje se publikační činnosti. 

Uvědomujeme si hodnotu správného rozhodnutí ve správnou dobu. Sledujeme tudíž i podobu právních
předpisů v průběhu jejich přípravy. Sami přispíváme k tvorbě právního řádu a účastníme se vlastního
legislativního procesu, včetně zapojení do činnosti Legislativní rady vlády. 

Všestranná ochrana zájmů klientů nekončí na hranici naší odborné péče. Máme vypracovány interní
mechanismy pro kontrolu kvality a v zájmu klientů a jejich bezpečí věnujeme mimořádnou pozornost
i kvalitnímu pojištění profesní odpovědnosti. 

Vše pro klienta
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> média a filmový průmysl 
> pojišťovnictví 
> potravinářský průmysl 

Mezi hlavní oblasti, v nichž KŠB dlouhodobě poskytuje své služby a nabyla značných zkušeností, 
patří především: 

> právo obchodních společností 
> fúze a akvizice 
> cenné papíry a kapitálové trhy 
> finanční právo a právo finančních institucí 
> právní audit 
> právo hospodářské soutěže 
> soudní spory a rozhodčí řízení 
> konkurzní právo 
> projektové financování 
> stavební právo 
> právo nemovitostí 
> infrastrukturní projekty včetně PPP 

Co zejména umíme

> pracovní právo 
> veřejné zakázky a podpory 
> závazkové obchodní právo 
> komunitární právo 
> nehmotné statky, právo duševního vlastnictví 
> právo životního prostředí 
> právo veřejných a neziskových korporací 
> financování z evropských fondů 
> daňové právo (veškeré přímé a nepřímé daně) 
> celní právo 
> sociální a zdravotní pojištění 

> průmysl stavebních hmot a materiálů 
> reklama a marketing 
> sklářský průmysl 
> stavebnictví 
> telekomunikace 
> těžba a zpracování nerostů 
> trh nemovitostí 

zpět



Jungmannova 24
CZ-110 00 Praha 1
tel.: +420 224 103 316
fax: +420 224 103 234
e-mail: ksbpraha@ksb.cz

Na Vyhlídce 53
CZ-360 21 Karlovy Vary
tel.: +420 353 225 996
fax: +420 353 227 781
e-mail: ksbvary@ksb.cz

Českobratrská 7
CZ-702 00 Ostrava
tel.: +420 553 030 511
fax: +420 553 030 512
e-mail: ksbostrava@ksb.cz
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