
ADVOKÁTI, KTEŘÍ SPOLUPRACUJÍ SE SVAZEM PACIENTŮ 
 

Svaz pacientů ČR spolupracuje s advokáty, kteří jsou připravení po dohodě s pacientem převzít zastupování 
v případech, kdy došlo zejména k poškození na zdraví při poskytované zdravotní péči.  

Naší snahou je vytvoření krajské sítě spolupracujících advokátů, specializovaných na zdravotnické právo, 
kteří umožní jiné řešení pro placení než dle tarifu. Jde zejména o to, aby poplatek do 1 hodiny první 
konzultace nepřekročil 500,- Kč. Případné následné právní služby pak již budou poskytovány za odměnu 
stanovenou způsobem a ve výši dle dohody pacienta a advokáta. Pokud chcete tuto výhodu, musíte uvést, 
že jdete na doporučení Svazu pacientů ČR. 

Máte-li zájem o zastupování pacientů, kontaktujte nás, rádi Vás zde zveřejníme. 

Máte-li jako pacienti dobré zkušenosti se svým advokátem, nabídněte mu spolupráci se Svazem pacientů ČR 
nebo napište nám na adresu info@pacienti.cz. 

(aktualizace údajů 16. 9. 2014) 

Konzultace a zastupování pacientů 

Advokátní kanceláře: 

 
 

 Advokátní kancelář, Praha 1, Politických vězňů 21 
JUDr. Viktor Pak, advokát 
poškození na zdraví (konzultace bez poplatku) 
e-mail viktor.pak@gavlas.cz 
tel. 221 666 125; mobil 602 245 867 
www.akpak.cz 
 

 MUDr. Mgr. Jan Čeněk 

Poradna: poškození na zdraví (konzultace bez poplatku) 
e-mail cenek@akpak.cz 
mobil 604 660 838 
 

 MUDr. Mgr. Mario Švehelka, advokátní koncipient 
poškození na zdraví (konzultace bez poplatku)  
e-mail svehelka@quick.cz 
mobil 777 258 669 
 
Pacientům svítá naděje, odškodnění poroste 
http://www.pacienti.cz/odskodneni_poroste_12.3.2007.pdf  

 Advokátní kancelář, Francouzská 4, Praha 2  
JUDr. Věra Škovorová, Ph.D., advokátka 
ČAK 12949 
náhrada škody na zdraví a ochrana osobnostních práv pacienta 
AK Škvorová 
mobil 607 935 459; tel. 226 517 290; fax 222 523 091 
e-mail skvorova@skvorova-ak.cz 
 

 Advokátní kancelář, Praha 5, Na Bělidle 997/15 
Langmeier & Co., advokátní kancelář, s. r. o. 
zastoupení ve věcech poškození na zdraví 
office.langmeier@gmail.com 
tel. 731 160 036; mobil 604 920 147 
datová schránka 6d8g2fu 
www.langmeier.cz 
 

 Advokátní kancelář, Praha 1 – Josefov, Široká 6  
Mgr. MUDr. Igor Piňos, CSc., advokát 
náhrada škody na zdraví  

mailto:info@pacienti.cz
http://vyhledavac.cak.cz/Units/_Search/Details/detailFirma.aspx?id=623e99b2-8d60-484a-a7a4-c06c95e8c151
mailto:viktor.pak@gavlas.cz
http://www.akpak.cz/
mailto:cenek@akpak.cz
http://vyhledavac.cak.cz/Units/_Search/Details/detailKoncipient.aspx?id=510ccd89-c7c2-4c4a-b03b-ab5232e6ee0f
mailto:svehelka@quick.cz
http://www.pacienti.cz/odskodneni_poroste_12.3.2007.pdf
http://www.pacienti.cz/odskodneni_poroste_12.3.2007.pdf
http://vyhledavac.cak.cz/Units/_Search/Details/detailAdvokat.aspx?id=5f1cbdec-4794-412a-9b31-608c8a8d6176
http://www.skvorova-ak.cz/
mailto:skvorova@skvorova-ak.cz
http://vyhledavac.cak.cz/Units/_Search/Details/detailAdvokat.aspx?id=d49197df-8eaa-465e-84c2-97fb8580a320
mailto:office.langmeier@gmail.com
http://www.langmeier.cz/
http://vyhledavac.cak.cz/Units/_Search/Details/detailAdvokat.aspx?id=6bb8dd32-5f81-4f95-a7d9-3861e685ebf5


AK Piňos 

tel/fax 222 310 129; mobil 714 717 057 
e-mail AK@pinos.biz 
 

 Advokátní kancelář, Praha 1, Těšnov 5 
Mgr. Martina Klvaňová, advokátka 
poškození na zdraví 
AK Klvaňová 
e-mail klvanova@klvanova.cz 
tel. 222 260 802; fax 222 260 803; mobil 737 224 722 
 

 Advokátní kancelář, Praha 5, Plzeňská 4 
JUDr. Zuzana Špitálská, advokátka 
poškození na zdraví, náhrada škody z dopravní nehody 
AK Špitalská 
e-mail zuzana.spitalska@akandel.cz; zuzana.spitalska@akspitalska.cz  
tel./fax 257 322 647; mobil 602 309 320 
(první konzultace do 0,5 hodiny zdarma) 
 

 Advokátní kancelář, Praha 2, Budečská 6  
JUDr. Vladimír Koval, advokát 
kontaktní osoba: Mgr. Bohdana Králová 
e-mail bohdana.kralova@quick.cz NEBO ak.koval@quick.cz 
tel. 224 218 056; mobil 602 391 205 nebo 777 680 468 
 

 Advokátní kancelář Nymburk (pobočka v Praze) 
JUDr. Petr Kazda, advokát 

náhrada škody na zdraví (první konzultace do 60 min zdarma) 
Sídlo: Palackého třída 223/5, 288 02 Nymburk 
AK Judr. Kazda 
Pobočka: Rumunská 12, 120 00 Praha 2 
tel. 325 512 274; mobil 776 573 120  
e-mail advokat@judrkazda.cz 
 

 Advokátní kancelář, České Budějovice, Česká 26/41 
Mgr. Jaroslav Drvota, advokát 
Náhrada škody na zdraví, škody z dopravních nehod, medicínské právo 
e-mail info@akdrvota.cz 
Tel. 776 111 141 
 

 Advokátní kancelář, České Budějovice, Heydukova 505/3  
Mgr. Přemysl Pechlát, advokát (ev. č. ČAK 11971) 
www.akpechlat.cz 
e-mail pechlat@akpechlat.cz 
tel./fax 386 460 200; mobil 775 067 495 
 

 Advokátní kancelář, Beroun, Seydlovo nám. 30 
JUDr. Jindřich Pelouch, advokát 
zastoupení ve věcech poškození na zdraví 
advokat@pelouch.cz 
tel./fax 311 623 135, 603 812 046 
smluvní spolupráce s renomovaným lékařem 

 

Seznam advokátů České advokátní komory pro zdravotnické právo lze získat na www.cak.cz. 

Zastupování a financování soudních řízení 

Pokud se rozhodnete podat žalobu a nemáte finanční prostředky, můžete se obrátit na společnost 
PROCESINVEST, a. s., a domluvit se na dalším společném postupu. 

Více informaci najdete na webu http://www.procesinvest.cz. 
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