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V souãasné dobû vykonává advokacii ve
spolupráci s dal‰ími advokáty, právníky a od-
born˘m aparátem. Velikost kolektivu, specia-
lizace a praxe jednotliv˘ch pracovníkÛ zaji‰-
Èuje poskytování kvalitních právních sluÏeb,
zejména v oblasti v˘‰e uvedené a dále v ob-
lasti pracovního, rodinného, spotfiebitelské-
ho, medicínského a smûneãného práva.

Letos probíhala na ulici âelakovského
v Blansku nepfiehlédnutelná rozsáhlá rekon-
strukce kanceláfisk˘ch prostor, kde JUDr.
Jan Paroulek pÛsobí. Po skonãení v‰ech pra-
cí jsem se vydal zjistit, jak se areál b˘valé
cukrárny Severka zmûnil.

Pane doktore, v b˘valém objektu cuk-
rárny Severka se Va‰e advokátní kanceláfi
nachází jiÏ dlouho. Letos pfii cestû kolem
ne‰lo pfiehlédnout, Ïe se zde buduje
a pfiestavuje. Jedná se o první rekon-
strukci objektu?

Na âelakovského v Blansku se na-
cházíme jiÏ od roku 1997. Tehdy bylo
potfieba prostory pfiestavût, probûhla
první rekonstrukce celého objektu, kter˘
byl upraven do podoby kanceláfií. Od té
doby zde vykonávám svoji advokátní
praxi. Letos byla provedena dal‰í rozsá-
hlá rekonstrukce, pfii které jsme vytvofii-
li nové pracovní prostfiedí, které jde
s dobou a s poÏadavky klientely a zpfií-
jemÀuje pracovní fond zamûstnancÛ.

Pfiestavovalo se zde 20 mûsícÛ. K jak˘m
zmûnám pfii leto‰ní rozsáhlé druhé rekon-
strukci do‰lo?

Pfii poslední rekonstrukci jsme vybudo-
vali a vybavili novou zasedací místnost
a provedli kompletní rekonstrukci v‰ech
dosavadních kanceláfii, a v zadní ãásti bu-
dovy jsme vybudovali nové kanceláfie.

Cel˘ objekt dnes poskytuje komfortní pra-
covní zázemí pro 20 zamûstnancÛ. Mimo
kanceláfiské prostory do‰lo k vybudování
12 bytov˘ch jednotek, které se pronajímají.
Pro zv˘‰en˘ komfort klientÛ bylo v zadním
traktu vybudováno sluÏební parkovi‰tû,
takÏe z ulice snáze dosaÏitelné pfiední par-
kovi‰tû je nyní plnû k dispozici klientÛm.

Nové prostory jsou opravdu pûkné
a pfiíjemnû zafiízené, jako klient bych se
zde cítil opravdu dobfie. Jaké sluÏby Va‰e
kanceláfi poskytuje?

Poskytujeme právní sluÏby v maximálním
rozsahu se zamûfiením na specializace konkrét-
ních pracovníkÛ. Poslední dobou se specializu-
jeme pfiedev‰ím na náhrady ‰kod z dopravních
nehod, trestné ãinnosti, lékafiské péãe, pracov-
ních úrazÛ apod. Samostatn˘m úsekem je od-
dûlení hromadného vymáhání pohledávek,
disponujeme programem spravujícím tisíce
pohledávek a spolupracujeme s exekutory.
Dal‰ím v˘znamn˘m odvûtvím je ãinnost na
realitním trhu obchod s nemovitostmi,  kde
spolupracujeme s firmami, pro které pfiipravu-
jeme smlouvy ve v˘stavbû. Pfiipravujeme
smluvní vztahy na prodej a pronájem nemovi-
tostí a z dÛvodÛ ochrany finanãních prostfied-
kÛ zaji‰Èujeme rovnûÏ advokátní úschovu.
Pfiestavba a rekonstrukce objektu smûfiovaly
k tomu, abychom na jednom místû poskytli
sluÏby klientÛm tak, aby odcházeli spokojeni.
Pro poskytnutí finanãních prostfiedkÛ v na‰em
objektu sídlí fran‰íza spoleãnosti Gepard, kte-
rá patfií k nejvût‰ím poskytovatelÛm hypoték
v âR. Na‰í snahou je klientovi poskytnout pl-
n˘ servis v pohodlí na‰ich kanceláfií. BliÏ‰í in-
formace jsou k dohledání na: www.ak-pr.cz.

Pane doktore, dûkuji za rozhovor.
Text a foto: Martin Polick˘

Blanenská advokátní kanceláfi Paroulek
pro‰la v˘znamnou rekonstrukcí

JUDr. Jan Paroulek ve své kanceláfii.

V roce 1994 zahájil JUDr. Jan Paroulek svoji advokátní praxi. Od samého poãátku se jednalo o dynamicky se rozvíjející fir-
mu, poskytující právní sluÏby, specializující se pfiedev‰ím v oblasti trestního, správního, obchodního a obãanského práva.


