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NOVÁ SPOLUPRÁCE S ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ  

 

 Centrum Anabell získalo cennou podporu. Od 1. ledna 2017 mu bezplatně poskytuje právní 

služby renomovaná Zemanova advokátní kancelář založená v roce 2015 Mgr. Jaroslavem Zemanem. 

Protože v kanceláři v současnosti působí čtyři právníci spolu s přibližně desítkou specializovaných 

spolupracovníků, poskytují špičkové služby ve většině oblastí práva. „Naše profese bývá spojována 

spíše s negativy, rád bych tímto způsobem zlepšil mínění ve společnosti. K podpoře Centra Anabell 

mě vedlo přesvědčení, že člověk by měl také občas něco dávat bez protislužby. Je to tak trochu ve 

smyslu myšlenky filmu Pošli to dál/ Pay it forward. Činnost Centra Anabell se mi líbí, a tak rád pomohu 

dobré věci. Zároveň se rád odliším od ostatních advokátů,“ říká majitel advokátní kanceláře Mgr. 

Jaroslav Zeman. 

 

 Na spolupráci se těší i ředitelka Centra Anabell PhDr. Jana Sladká. „Asi nejvíce si cením 

zejména toho, že nám někdo nabídl svoji pomoc tím, co umí. Podpora neziskové organizaci totiž 

nemusí znamenat jen peníze a dary, jsme rádi za profesionální pomoc v odbornostech, na něž se 

nespecializujeme a které bychom museli jiným odborníkům draze platit. S panem Mgr. Zemanem 

máme dohodnuto, že se můžeme na jeho kancelář obracet s dotazy z jejich oboru, kdy budeme 

potřebovat právní radu či výklad,“ říká Jana Sladká s tím, že za krátkou dobu spolupráce již několikrát 

služby Zemanovy advokátní kanceláře, jakožto zástupkyně Centra Anabell, využila. „Konzultovali jsme 

podobu souhlasu o sběru a zpracování osobních a citlivých údajů našich klientů, a také otázky 

související se změnou právní formy Centra Anabell, ke které došlo od 1. ledna 2017. Anabell se tak 

v souladu s občanským zákoníkem stalo ze zapsaného spolku zapsaným ústavem,“ dodává Jana 

Sladká. 

 

 Zemanova advokátní kancelář je schopna fundovaně zastupovat klienty například ve sporech 

s pojišťovnami ohledně nemajetkové újmy, dále se specializuje především na právo nemovitých věcí, 

právo obchodních korporací, spornou agendu a vymáhání pohledávek. Své služby poskytuje hlavně 

v Brně a v Praze, ale právní služby je schopna zajistit na území celé České republiky. 

 

Bližší informace: 

www.anabell.cz  

http://www.zemanovaadvokatni.cz/ 
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