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Dagmar Dubecká je partnerkou Kocián Šolc Balaštík, kde vede tým fúzí a akvizic. Dagmar má dále 
rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím v oblasti restrukturalizací podnikatelských seskupení, práva 
obchodních společností včetně koncernového práva a závazkového práva. 

 
Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (Mgr. - 1994) a postgraduální studium na téže 
fakultě (JUDr. – 2001, Ph.D. – 2001). Dagmar byla mnohokrát zařazena do přehledu 
nejvýznamnějších žen českého byznysu TOP ženy Česka vyhlašovaného vydavatelstvím 
Economia a letos se zařadila mezi přední představitelky českého a slovenského práva v žebříčku 
Top 100 žen česko-slovenského právního byznysu, unikátního žebříčku, jehož cílem je poukázat 
na klíčové segmenty advokátní praxe, které zastřešují vedoucí právničky či partnerky. 
 
Mezinárodní ratingové publikace (Chambers & Partners, Legal 500, IFLR 1000, Who’s Who Legal) 
hodnotí Dagmar Dubeckou jako jednu z předních specialistek v České republice pro oblast fúzí a 
akvizic a korporačního práva. IFLR1000 ji letos zařadila do žebříčku Women Leaders 2021, 
přičemž je Dagmar mezi třemi zástupkyněmi České republiky v tomto prestižním seznamu jedinou 
advokátkou působící v ryze české advokátní kanceláři. 

 
Vedle členství v České advokátní komoře, v níž od roku 2013 zasedá v odvolací kárné komisi (a 
předtím dlouhou řadu let působila v kárné komisi), je Dagmar rovněž aktivní členkou International 
Bar Association (Mezinárodní advokátní komory), kde působí jako funkcionářka výboru pro fúze 
a akvizice (Corporate and M&A Committee), a členkou Italsko-české obchodní a průmyslové 
komory.  
 
Dagmar se dlouhodobě zasazuje o to, aby Česká advokátní komora: 
- byla v kárném rozhodování konsistentní a předvídatelná 
- byla především kvalitním a kvalifikovaným regulátorem a zástupčí roli postupně přenechávala 

jiným právnickým organizacím 
- posílila své aktivity při prosazování a obraně vlády práva 
- byla transparentní a nezávislou stavovskou organizací hájící především zájmy klientů, a to jak 

klientů z řad sofistikovaných právnických osob, tak i jednotlivců. 
- byla obeznámena i se specifiky právních služeb poskytovaných mezinárodní klientele. 
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