
vážené klientky a vážení klienti, vážení,
ve druhém letošním vydání newsletteru vám přinášíme přehled aktuálních informací o událostech, které proběhly v naší advokátní
kanceláři a odkazujeme zejména na změnu právní formy naší společnosti:
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Oznamujeme, že od 1. 8. 2019 byla změněna právní forma naší advokátní kanceláře, a to z veřejné obchodní společnosti 
na společnost s ručením omezeným s názvem kanceláře: ak Svejkovský & kabelková s.r.o.

Sídlo advokátní kanceláře zůstává nezměněné - naše advokátní kancelář poskytuje právní službu v našich kancelářích na adrese
kamenická 2378/1, 301 00 plzeň - provozní doba kanceláře – 8:00 – 16:30 (pO až pÁ) a na adrese Holečkova 21, 150 00 praha 5
– provozní doba kanceláře - 9:00 – 17:00 (pO až pÁ).

Společníky společnosti s ručením omezeným jsou advokáti juDr. eva kabelková, juDr. jaroslav Svejkovský, juDr. vít 
Svejkovský. naší koncipientkou je mgr. Terezie Saláková. Spolupracujícím notářským úřadem zůstává i nadále notářský úřad 
juDr. jany Svejkovské. Spolupracujícími advokáty jsou nadále mgr. Ondřej Faist a nově juDr. jan Braborec.

všechny kontakty zůstávají nezměněny, tj. e-mailové kontakty, telefonní kontakty, webové stránky. 

poskytujeme právní služby ve všech odvětvích práva. Zaměřujeme se na svěřenské fondy, odčinění nemajetkové újmy, 
insolvence, česko-německý podnikatelský sektor, stavební právo, licence.

právní služby poskytujeme také v německém a anglickém jazyce. Těšíme se na spolupráci i v této nové právní formě. 

naše advokátní kancelář se rozšířila o nového spolupracujícího advokáta - juDr. jan Braborec, absolvent právnické fakulty
univerzity karlovy v praze, který stejně jako společníci naší advokátní kanceláře absolvoval advokátní zkoušky s prospěchem
výtečně. juDr. jan Braborec sídlí v kladně a poskytuje právní služby v obou našich kancelářích v českém a anglickém jazyce
ve všech oborech práva, expertem je na trestní a správní právo.

naše advokátní kancelář uskutečnila dne 18. 6. 2019 již tradiční výlet do mariánských Lázní, kde se konalo společné setkání
všech zaměstnanců, spolupracovníků a společníků advokátní kanceláře.

juDr. jaroslav Svejkovský – pořádá i nadále v této polovině roku přednášky na téma „odčinění nemajetkové újmy“, „svěřenské
fondy“, publikuje a přednáší v odborných časopisech, a to jak v běžném periodiku tak i ve specializovaném tisku.

Do tisku jde nyní 2. vydání jednosvazkového komentáře k občanskému zákoníku - Beckova edice komentované zákony,
na kterém se mimo jiných autorsky podílí juDr. eva kabelková se zpracováním problematiky bytového spoluvlastnictví.

naše advokátní kancelář spolu s notářským úřadem juDr. jany Svejkovské připravuje tradiční Zahradní slavnost, která se bude
konat dne 17. 9. 2019 od 16:00 hodin v meditační zahradě Luboše Hrušky, letos na téma „O demokracii a svobodě“. 

www.aksvejkovsky.cz ak Svejkovský & kabelková s.r.o. 
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