
Adokátní kancelář JUDr. Paka poskytuje různé druhy právních 
služeb na území celé České republiky již od roku 1990. Patří mezi 
středně velké advokátní kanceláře se sídlem v centru Prahy. Součástí 
jeho kolektivu jsou zkušení advokáti s dlouholetou praxí z mnoha 
právních oblastí.

Právní služby poskytuje právnickým i fyzickým osobám formou po-
rad, sepisování písemností i zastupování při řešení sporů před soudy. 
Bohaté zkušenosti má v oblasti pracovního práva, mezi jejich klienty 

patří i významné obchodní společnosti. Často řeší i záležitosti rodinného práva, zejména úpra-
vy výživného a vztahů mezi rodiči a dětmi.

Především se zaměřuje v úzké spolupráci s Nemovitosti BARCAL a Agenturou GAVLAS, 
nejstarší aukční a realitní kanceláří v ČR, na právní služby v oblasti realit, zejména na 
převody nemovitostí, na bytové právo, právní vztahy v bytových družstvech a na různé 
druhy nájemních vztahů. Klienty zastupuje zejména při jednání o koupi či nájmu nemovitostí 
s přímými vlastníky, realitními kancelářemi a bankami.

Dovolte nám představit advokáta JUDr. Viktora Paka, který pro Nemovitosti 
BARCAL připravuje smluv ní dokumentaci při prodeji nemovitostí. Poskytuje 
dále i advokátní úschovy kupní částky pro jednotlivé případy prodeje, včetně 
ověření podpisů zúčastněných stran s návrhy na vklad nového vlastníka na KÚ.  

 

JUDr. Viktor Pak

Viktor Pak vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1977,  
kde také o 2 roky později obhájil rigorózní práci v oboru trestního práva.

Po složení advokátních zkoušek působil od roku 1980 jako člen Městského sdružení advokátů v Praze. 
Následně v roce 1990 založil vlastní advokátní kancelář a ve své praxi se v úzké spolupráci s nejstarší aukční 

a realitní agenturou v ČR postupně specializoval na právní služby na trhu nemovitostí, dražby, byty 
a bytové právo, nájem, občanské právo, obchodní právo a restituce a později také na zdravotnické právo.
S ohledem na bohatou, více než 30tiletou praxi řeší praktické problémy, se kterými se lze nejčastěji před 

soudy setkat a své zkušenosti úspěšně aplikuje v praxi.
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