
Vážení, 
dovolte nám informovat Vás v posledním čísle newsletteru o událostech které jsme zaznamenali v naší AK za uplynulé období. 
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PROBěHLO

AKTUÁLNě

PŘiPRAVUJEME

ČíM SE ŘíDíME

Dne 11. ledna 2016 složil advokát naší AK JUDr. Petr Šlauf státní rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze a je oprávněn užívat titul doktor práv (JUDr.). 

V rámci naší pražské pobočky došlo k rozšíření provozní doby, a to od pondělí do čtvrtka od 8:00 hod. do 16:00 hod., v pátek
od 9:00 hod. do 16:00 hod.  

Od 1. ledna 2016 jsme rozšířili náš tým v rámci pražské kanceláře o asistentku paní Lucii Slapničkovou. 

Ve dnech 17. až 20. února 2016 proběhlo výjezdní zasedání naší AK se zaměřením na problematiku „Odčinění nemajetkové
újmy”, “Správa cizího majetku a svěřenské fondy”, “Spolky“. 

V loňském roce v pravidelných intervalech probíhaly přednášky pod vedením advokáta naší AK JUDr. Jaroslava Svejkovského
zejména na téma „Odčinění nemajetkové újmy (škoda na zdraví)”, “Správa cizího majetku a svěřenské fondy“. Dále pak
přednášky pod vedením advokátky naší AK JUDr. Evy Kabelkové na téma „Služebnosti, družstva, bytová problematika“
a přednášky pod vedením advokáta naší AK JUDr. Petra Šlaufa na téma „Spolková problematika“. 

V loňském roce advokátky a advokáti naší AK pravidelně odpovídali na dotazy čtenářů v Plzeňském deníku v rubrice „Právník
radí“ a na dotazy posluchačů v rámci právní poradny rozhlasové stanice Český rozhlas Radiožurnál.  

Dne 2. dubna 2016 budou na běhu nadačního půlmaratonu v Praze naši AK reprezentovat Mgr. Ondřej Faist, Mgr. Teodora
Svejkovská a Vojtěch Opočenský. Našim reprezentantům budeme fandit a o výsledcích Vás budeme informovat v příštím
čísle newsletteru.

Naše AK se úspěšně zapojila do systému Lyoness včetně vydávání cash back karet pro naše klienty v rámci této sítě. Blíže
budete informováni na recepci naší AK.

Naše AK převzala zastoupení několika obcí v Plzeňském kraji v oblasti církevních restitucí.

DůLEžiTé UPOzORNěNí PRO SPOLKY:
Dne 31. prosince 2015 skončila lhůta pro přizpůsobení se spolků novému občanskému zákoníku. S ohledem na to, že spousta
spolků tuto lhůtu nedodržela, probíhají v současné době intenzivní práce na přizpůsobení se spolků novému občanskému
zákoníku. Pokud budou změny provedeny do 30. června 2016, nehradí se soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč.  

DůLEžiTé UPOzORNěNí PRO OBCE:
Dovolte nám, abychom vás krátce informovali o tom, že ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
zákon ukládá s účinností od 1. července 2016 České republice, samosprávným celkům s výjimkou obcí prvého a druhého
stupně, státním příspěvkovým organizacím, státním a národním podnikům a dalším subjektům hospodařících s veřejnými
prostředky, povinnost zveřejňovat všechny smlouvy s plněním nad 50.000,- Kč bez DPH v registru smluv. zveřejněné smlouvy
budou zpřístupněny bezplatně dálkovým přístupem. S účinností od 1. července 2017 je prodleva se zveřejněním smlouvy
v registru smluv delší než tři měsíce od jejího uzavření sankcionována zrušením smlouvy od samého počátku. 

N e o r i e n t u j e t e  s e  v  p r á v u ?  M á t e  s t a r o s t i ?  M y  m á m e  v ž d y  ř e š e n í .  

Naše AK stále rozšiřuje své řady o další spolupracovníky v rámci naší pražské pobočky. 

V nejbližších dnech bude odevzdána do nakladatelství C.H.Beck nová kniha „zdravotnictví a právo“ pod autorským vedením
JUDr. Jaroslava Svejkovského a dále pak připravujeme do tisku publikaci „Sousedské právo“ pod autorským vedením JUDr.
Evy Kabelkové. 

Naše AK připravuje oslavu výročí 20 let v Kamenické ulici spojenou s otevřením nových prostor zde.

Naše AK se zúčastní projektu „Vývoj a zpracování dat pro léčbu dětí s Crohnovou chorobou“ podporovaný Hnutím na vlastních
nohou Stonožka, na jehož realizaci se podílí FAV zČU v Plzni, FN Plzeň, Přátelé Stonožky, z.s. a naše advokátní kancelář.
Současně naše AK poskytuje právní podporu této věci.

zástupci naší advokátní kanceláře JUDr. Jaroslav Svejkovský a Mgr. Vít Svejkovský se zúčastní Mezinárodní konference
advokátů na téma „Ochrana dat“, která se bude konat v Erlangenu dne 12. až 14. května 2016. Konference bude vedena
v anglickém a německém jazyce za účasti expertů ze SRN, itálie, Francie, Velké Británie, Polska a České republiky. 

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

Celá naše advokátní kancelář Vám přeje pěkné jaro a těšíme se na setkání s Vámi nejen při poskytování právních služeb.

Vaše AK Svejkovský, Kabelková a spol. 


