Vážení,
přejeme Vám všem hodně zdraví, sil i pohody v roce 2018, ve kterém se těšíme na spolupráci.
PROBĚHLO

● V Plzni byla založena pobočka Kolegium Paměti národa, Post Bellum. Předsedou pobočky je JUDr. Jaroslav Svejkovský.
Zakládajícími členy jsou, mimo jiných, JUDr. Eva Kabelková, JUDr. Jana Svejkovská, Mgr. Ondřej Faist.
● Dne 2. 11. 2017 v prostorách restaurace Art Restaurant Mánes proběhl slavnostní křest jednosvazkového komentáře
k občanskému zákoníku vydaného Nakladatelstvím C.H.Beck v loňském roce. Jednou ze spoluautorek tohoto komentáře
je i JUDr. Eva Kabelková.

● Kromě této knihy se v loňském roce advokáti naší kanceláře podíleli na vydání dalších knih, a to Zdravotnictví a právo
– pojednávající o právních vztazích ve zdravotnictví včetně odčinění nemajetkové újmy (škody na zdraví), dále Sousedská
práva – o vztazích mezi sousedními nemovitostmi a také Advokátní právo – o úpravě poskytování právních služeb klientům.
Pro velký úspěch v odborné veřejnosti bylo vydáno přepracované a doplněné druhé vydání Vzorů smluv, podle nového
občanského zákoníku.
RADOSTNÁ UDÁLOST

● Dne 27. 10. 2017 se manželům Martině a Vítu Svejkovským narodila dcerka Nicolka. Přejeme Nicolce hodně zdraví, štěstí
a radosti ze života, jejím rodičům pak přejeme hodně sil a úspěchů při rodičovské péči.
PODPORUJEME

● V roce 2017 naše advokátní kancelář poskytla sponzorské dary pro rozvoj činností například:
- Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z. s.
- Farnost Evangelické církve metodistické v Plzni 3
- Římskokatolická akademická farnost Praha
- Zoologická a botanická zahrada města Plzně
- Sportovní klub bojových umění Hostivař
- La Strada Česká republika, o.p.s.
- Farní sbor ČCE v Chrástu

● Dále jsme poskytli pro bono právní služby společensky prospěšným aktivitám, a to např. Hnutí Stonožka na vlastních nohou,
OZNÁMENÍ
festivalu Bohemia JazzFest apod.

● Advokát, Mgr. Mojmír Přívara, byl jmenován k 1. 1. 2018 rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární
komoře ČR.
PŘIPRAVUJEME

● Naše klienty připravujeme na aplikaci novely občanského zákoníku, a to zejména pro vznik předkupního práva u spoluvlastnictví, na nutné registrace svěřenských fondů, na aplikaci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), na změny
v souvislosti s rozsáhlou novelou stavebního zákona.

● Pod autorským vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského za účasti notářky, daňového poradce, znalce, pojišťovacího makléře
a bankéřky, i za podpory experta z této oblasti začaly práce na nové knize Svěřenské fondy, která bude vydána do konce
pololetí Nakladatelstvím C.H.Beck. Kniha je určena zejména těm, kteří chtějí svěřenské fondy zakládat, případně vykonávají
správcovské činnosti.
ČÍM SE ŘÍDÍME

● Naším cílem je spokojený klient, který naší zásluhou dosáhl svých oprávněných zájmů.
VOLBA PREZIDENTA

● Všichni z naší kanceláře půjdeme volit nového prezidenta naší republiky. Věříme, že všichni zodpovědní občané této republiky
nebudou podléhat dezinformační kampani vedené proti jednomu z kandidátů a zvolí po zralé úvaze toho, kdo představuje
slušnost, vzor pro nás všechny, dobrou reprezentaci v zahraničí.
www.aksvejkovsky.cz
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