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Partner 

Jiří Kunášek se specializuje na obchodní a korporátní právo, zejména pak na oblast řešení korporátních 

sporů, přeměny obchodních společností či holdingové struktury. Poskytuje rovněž komplexní právní 

poradenství privátním klientům, kterým pomáhá s ochranou a správou osobního a rodinného majetku i 

privátních aktiv či s mezigeneračním transferem kapitálu. Podílel se na budování specializované skupiny 

zaměřené na rodinné majetkové právo a je rovněž oporou úspěšného týmu zaměřeného na dědické 

právo, který zastupuje klienty v oblasti rozsáhlých a komplikovaných dědických sporů a jejich narovnání. 

Věnuje se i oblasti finančního práva a kapitálových trhů a poskytuje společnostem komplexní 

poradenství u IPO. 

 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře v roce 2017 pracoval v předních českých advokátních 

kancelářích úzce spolupracujících s významnými mezinárodními skupinami společností se zaměřením 

na generální praxi. 

 

Projekty 

 

▪ komplexní právní poradenství při zvyšování základního kapitálu městské společnosti v objemu 4 700 000 000 Kč 

▪ komplexní právní poradenství společnosti působí na trhu Prime Market Burzy cenných papírů Praha 

▪ právní poradenství při přijetí akcií několika českých společností na trh START Burzy cenných papírů Praha a následné právní 

poradenství těmto společnostem 

▪ komplexní právní poradenství městským kapitálovým společnostem, včetně jejich přeměn 

▪ komplexní právní poradenství významné české zbrojařské skupině, včetně právního poradenství v souvislosti s odštěpením 

zahraničních podnikatelských aktivit 

▪ komplexní právní poradenství v souvislosti se zakládáním společností, odštěpných závodů, spolků, nadací a dalších forem 

právnických osob 

▪ nastavení manažerských programů, opčních programů a akcionářských smluv 

▪ poradenství obchodním společnostem při korporátních sporech s jejími minoritními společníky a akcionáři 

▪ řešení sporů mezi společníky a akcionáři  

▪ řízení valných hromad a právní pomoc s corporate governance  

▪ poradenství významným českým privátním klientům v souvislosti s předáním jejich majetku další generaci, včetně návrhu vhodné 

struktury předání majetku, zřízení svěřenských fondů a dalších řešení přizpůsobených specifickým potřebám klienta 

▪ zastupování klientů v dědických řízeních, zejména ve sporech o dědické právo 

 

 

Členství v profesních sdruženích 

 

Česká advokátní komora 

 

Jazyky 

 

český, anglický 

 

Vzdělání 

 

Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc (2014), titul Mgr. 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2020), titul JUDr. 
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