
Mališ Nevrkla Legal je česká advokátní kancelář poskytující právní služby s vysokou přidanou hodnotou 
české i mezinárodní klientele. Přednostmi kanceláře jsou komplexní a strategický přístup k řešení 
právních případů, vysoká úroveň právní analýzy, poskytování právních služeb v českém i anglickém 
jazyce na ekvivalentní úrovni a mezinárodní zkušenosti. Kancelář se zaměřuje zejména na oblast 
obchodního a občanského práva, práva nemovitostí, duševního vlastnictví a informačních technologií, 
právních vztahů s mezinárodním prvkem, právního vymáhání a správy pohledávek, medicínského 
a farmaceutického práva a práva pracovního. 

 
 
 
 
 

T I S K O V Á  Z P R Á V A  
 

Praha 12. ledna 2015 

JMENOVÁNI DVA NOVÍ PARTNEŘI AK MALIŠ NEVRKLA LEGAL 

Novými partnery renomované české advokátní kanceláře Mališ Nevrkla 
Legal  byli k 1. lednu 2015 jmenováni její dlouholetí spolupracovníci 
JUDr. Jakub Celerýn a Mgr. Jan Pořízek.  

„Jmenování kolegů Celerýna a Pořízka partnery naší kanceláře 
je oceněním jejich vysokých odborných i osobních kvalit a přispěje 
k dalšímu rozvoji našeho týmu zaměřeného na poskytování právních služeb 
té nejvyšší kvality“, říká ke jmenování Daniel Mališ, Managing Partner AK 
Mališ Nevrkla Legal. 

 
 

  
 
 
 

Pro další informace kontaktujte: 
Mališ Nevrkla Legal, advokátní kancelář, s. r. o., Lucie Burdová 

e-mail: lucie.burdova@mn-legal.eu 
tel.: 296 368 350 
www.mn-legal.eu 

JUDr. Jakub Celerýn,  který s kanceláří Mališ Nevrkla 
Legal spolupracuje od roku 2006, je uznávaným 
specialistou v oblasti obchodního práva, sporné agendy 
a medicínského práva. Má rozsáhlé zkušenosti také 
v oblasti práva nemovitostí a pracovního práva. 
Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze. Hovoří plynně anglicky a rozumí německy. 

Mgr. Jan Po řízek působí v kanceláři Mališ Nevrkla Legal 
od roku 2007. Ve své praxi se zaměřuje zejména 
na obchodní právo, spornou agendu a právo nemovitostí, 
je též uznávaným odborníkem v oblasti správního práva. 
Magisterský titul získal na Právnické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze, právo studoval také na řecké University 
of Athens. Hovoří plynně anglicky a na komunikativní 
úrovni rovněž řecky a německy. 


