
 

 
 

Mgr. Štefan Potočňák 
Advokát 

Štefan Potočňák se specializuje na stavební právo, PPP projekty, správní právo, závazkové civilní 
právo a legislativu.  

V oblasti stavebního práva se věnuje jak veřejnoprávním otázkám souvisejícím s územním plánováním 
a povolovacími procesy, tak i smluvním aspektům výstavbových projektů. V této oblasti také pravidelně 
přednáší klientům z řad developerů i veřejného sektoru. Aktivně se účastnil několika legislativních 
projektů, a to především v oblasti dopravní infrastruktury. 

V oblasti PPP projektů poskytuje právní poradenství v souvislosti s národními i municipálními projekty 
zaměřenými na dopravní infrastrukturu, zdravotnictví, sociální či kulturně-společenské služby.  

V oblasti správního práva poskytuje klientům poradenství zejména v souvislosti s povolovacími procesy a také zastupuje klienty ve 
správních řízeních.   

V oblasti závazkového práva se zaměřuje především na tvorbu a revize nejrůznějších obchodních smluv, přípravu právních analýz, 
filmové právo a poskytování právního poradenství v předsoudních fázích obchodních sporů. 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře v roce 2014 pracoval jako koncipient v olomoucké advokátní kanceláři a poté působil jako 
odborný referent v Komisi pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti (KANCL), kde se věnoval zejména výkladu 
nového českého soukromého práva, připravoval program a podklady pro jednání Expertní skupiny KANCL, aktivně se účastnil práce 
této skupiny a podílel se na vypracování jejích výkladových stanovisek.  

 
Transakce 

 příprava věcného záměru zákona o liniových dopravních stavbách 
 přednášení klientům ze soukromého i veřejného sektoru v souvislosti s velkou novelou stavebního zákona 
 právní poradenství v souvislosti s přípravou nového územního plánu hlavního města Prahy 
 komplexní právní poradenství klientovi v souvislosti s povolením stavebního záměru rozšíření cementárny   
 příprava vzorové smluvní dokumentace implementující podmínky FIDIC pro významného provozovatele dopravní 

infrastruktury 
 příprava smluvní dokumentace za účelem zajištění služeb celostátního rozhlasového vysílání 
 právní poradenství potenciálnímu stavebnímu subdodavateli v souvislosti s významným PPP projektem v oblasti dopravní 

infrastruktury 
 právní poradenství několika uchazečům o koncese na rekonstrukci a provoz zařízení poskytující sociální a kulturní služby 
 právní poradenství americkým a britským filmovým produkčním společnostem v souvislosti s vyjednáváním produkčních 

smluv a podáním žádostí o filmové pobídky 
 
Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora 
Slovenská advokátní komora 
 
Jazyky 

český, anglický 

Vzdělání 

Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc (2013), titul Mgr. 
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