
Vážení, 
dovolte nám informovat Vás v posledním čísle newsletteru o událostech které jsme zaznamenali v naší AK za uplynulé období. 
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6. 9. 2016 pořádala naše advokátní kancelář spolu s Notářským úřadem JUDr. Jany Svejkovské již 11. ročník Zahradní
slavnosti v Meditační zahradě, letos na téma „Velikost a pokora“. Na této akci bylo připomenuto nejen 700. výročí úmrtí
císaře Karla IV., ale i 80 let od narození a pěti let od úmrtí našeho pana prezidenta, Václava Havla. 

V říjnu byla do tisku nakladatelství C.H.BECK odevzdána monografie autorského kolektivu pod vedením JUDr. Jaroslava
Svejkovského – „Zdravotnictví a právo“. O vydání této publikace Vás budeme informovat.  

Dne 7. 10. 2016 se i za podpory naší kanceláře a za přítomnosti JUDr. Jaroslava Svejkovského a Mgr. Víta Svejkovského
konala vernisáž ve foyer Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni k podpoře projektu „Vývoj a zpracování
dat pro léčbu dětí s Crohnovou chorobou“.  

Dne 25. 10. 2016 při slavnostním koncertu v Katedrále sv. Bartoloměje v Plzni pozdravil za paní Bělu Jensen všechny
zúčastněné JUDr. Jaroslav Svejkovský i s představením naší účasti na dalším projektu Hnutí na vlastních nohou – Stonožka. 

Dne 27. 9. –  29.  9.  2016 naše advokátní kancelář jednala na výjezdním zasedání na Velehradě. 

Rozšířili jsme počty našich koncipientů o Mgr. Terezii Salákovou a Mgr. Tomáše Radolfa, kterým přejeme hodně úspěchů
v jejich práci. Rozšířili jsme tak řady advokátů a advokátních koncipientů v naší kanceláři, kterými aktuálně jsou JUDr.
Jaroslav Svejkovský, JUDr. Eva Kabelková, JUDr. Petr Šlauf, JUDr. Tatiana Jirásková, Mgr. Mojmír Přívara, Mgr. Jiří Fiala,
Mgr. Vít Svejkovský, JUDr. et Mgr. Pavla Sýkorová, Mgr. Terezie Saláková a Mgr. Tomáš Radolf.

Den před státním svátkem naší republiky byla na dům v Holečkově ulici, kde v Praze sídlí naše advokátní kancelář,
nainstalována péčí i naší advokátní kanceláře pamětní deska prvního prezidenta Československa T. G. Masaryka. Jednalo
se o první pražský dům, kde T. G. Masaryk bydlel po návratu z Vídně.    

V rámci církevních restitucí byl zatím nepravomocně ukončen spor, ve kterém město Kdyni úspěšně zastupoval Mgr. Mojmír
Přívara.

Advokáti naší advokátní kanceláře vedou přednášky na tato témata: JUDr. Jaroslav Svejkovský – svěřenské fondy (jejichž
zakládání je též nyní hojně realizováno), zdravotnictví a právo (odčinění nemajetkové újmy), JUDr. Petr Šlauf – registr smluv
a povinnosti z toho vyplývající, JUDr. Eva Kabelková – bytová a družstevní tématika.   

Snazší parkování v Praze! Před naší pražskou kanceláří v Holečkově ulici je nyní možné zarezervovat si elektronicky před
příjezdem do naší advokátní kanceláře parkovací místo pomocí internetového portálu „Parkuj v klidu“. Tato aplikace umožňuje
našim klientům jednodušší parkování před naší advokátní kanceláří. 

Spolupracujícímu advokátovi naší kanceláře,  Mgr. Ondřeji Faistovi, se narodila dcera Magdaléna. Přejeme jí a jejím rodičům
hodně štěstí.

Nakladatelství C.H.Beck požádalo naší advokátní kancelář o zpracování druhého doplněného vydání publikace „Vzory smluv,
petitů a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku“, jejíž první vydání je úspěšně rozebráno.  

JUDr. Eva Kabelková vede autorský kolektiv, který zpracovává aktuálně problematiku „Sousedská práva“ u nakladatelství
C. H. Beck. Nakladatelství Wolters Kluwer zpracovává reedici komentáře občanského zákoníku, téma fundace v I. a VI.
svazku zpracovává JUDr. Jaroslav Svejkovský. 

JUDr. Jaroslav Svejkovský vede autorský kolektiv, který pro Nakladatelství C. H. Beck zpracovává monografii Advokátní
právo, která má vyjít v únoru příštího roku.

Dne 13. 12. 2016 naše advokátní kancelář vyjíždí na vánoční trhy do Regensburku, jako obvykle. 

Neorientujete se v právu? Máte starosti? My máme vždy řešení.

Celá naše advokátní kancelář Vám přeje příjemné prožití blížícího se Adventu a těšíme
se na setkání s Vámi nejen při poskytování právních služeb.

www.aksvejkovsky.cz AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol.

PŘIPRAVUJEME

ČÍM SE ŘÍDÍME


