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vážení,
ve třetím čísle newsletteru roku 2018 vám přinášíme souhrn informací o uplynulých i plánovaných událostech v naší ak.
opppp:SE
STaLo

● od počátku roku 2018 za podpory naší kanceláře se konaly akce kolegia paměti národa plzeň, a to:
- debaty na téma „Máme na to nebýt v naTo?“ – s panem Lubošem Dobrovským a panem Markem Hilšerem,
za hudebního doprovodu pana rudyho Linky,
- „Emigrace/imigrace“ – za účasti paní Běly Gran jensen, paní Lídy rakušanové a pana jaroslava Hutky, který
opatřil hudební doprovod
- Běh pro paměť národa u Šídlovského rybníka – všichni zúčastnění doběhli do cíle.

o dalších aktivitách kolegia paměti národa plzeň, v jehož výboru jsou i právníci naší advokátní kanceláře (juDr. Eva kabelková,
juDr. jana Svejkovská, juDr. jaroslav Svejkovský a Mgr. ondřej Faist), vás budeme informovat.

● Mgr. vít Svejkovský úspěšně vystoupil na konferenci GÜrD 2018 pořádanou Zdravotnickou záchrannou službou plzeňského
kraje pro přeshraniční spolupráci mezi Českými a Bavorskými záchrannými službami.

● juDr. jaroslav Svejkovský vystoupil na 23. světovém kongresu Mezinárodní asociace dětských psychiatrů dne 25. 7. 2018
(sympózium iaCapap 2018 konané dne 23. – 27. července v praze), a to společně s řečníky z japonska, kanady a dalšími,
mimo jiné i ke srovnání úprav o vyslovení souhlasu při poskytování zdravotních služeb nezletilým. Tato problematika se dále
rozpracovává.
novinky

● juDr. jaroslav Svejkovský byl ministrem školství jmenován členem Správní rady Západočeské univerzity plzeň.

● juDr. jaroslav Svejkovský se zúčastnil na žádost Ministerstva spravedlnosti prací na novele zákona o obchodních korporacích
a byl zpravodajem k této novele v Legislativní radě vlády.

● juDr. jaroslav Svejkovský se stal členem společnosti Medicínského práva při České lékařské společnosti jana Evangelisty
purkyně.
pŘipravujEME

● jako každoročně připravuje naše advokátní kancelář Zahradní slavnost, která proběhne v Meditační zahradě dne 11. 9. 2018.
● Do nakladatelství C.H.Beck byl odevzdán rukopis nové publikace Svěřenské fondy, příležitosti a rizika. vedoucím autorského
kolektivu je juDr. jaroslav Svejkovský, mezi autory jsou např. Mgr. ivan kovář, juDr. jana Svejkovská a další. o vydání
této knihy vás budeme informovat v samostatném newsletteru i s informacemi o obsahu tohoto nového právního institutu.

● k 31. 8. 2018 odcházejí z naší kanceláře po vzájemné dohodě jednotlivě a samostatně advokáti juDr. petr Šlauf, juDr. Tatiana
jirásková, Mgr. Mojmír přívara a Mgr. jiří Fiala. v jejich nových působištích přejeme každému z našich bývalých koncipientů
hodně úspěchů při další práci a hodně osobní pohody.

● naše advokátní kancelář bude mít nový název od 1. 9. 2018, a to ak Svejkovský & kabelková a spol. připravujeme přeměnu
naší společnosti na společnost s ručením omezeným. o výhodách, zejména pro naše klienty souvisejících i s rozsahem
pojištění, vás budeme včas informovat. připravujeme vše v zájmu zkvalitnění poskytovaných právních služeb, zlepšování
komunikace s klienty a další rozvoj kanceláře pro uspokojení oprávněných požadavků našich klientů.
ČÍM SE ŘÍDÍME

● přijďte k nám včas a budete vždy vědět kudy kam.

● naším zájmem je spokojený klient – k tomu vyvíjíme maximální úsilí.

www.aksvejkovsky.cz
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