
Vážení, 
ve druhém čísle newsletteru roku 2016 Vám přinášíme souhrn informací o uplynulých i plánovaných událostech v naší AK. 
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PROBĚHLO

AKTUÁLNĚ

PŘIPRAVUJEME

ČÍM SE ŘÍDÍME

Dne 2. dubna 2016 proběhl nadační půlmaratón v Praze. Naší advokátní kancelář reprezentovali zejména Mgr. Ondřej Faist
a Mgr. Teodora Svejkovská. Náš tým se umístil na 39. místě ze 150 zúčastněných týmů. Blahopřejeme našim zástupcům
k výborné reprezentaci, zejména pak Mgr. Teodoře Svejkovské, která půlmaratón zaběhla ve vynikajícím čase 1:27:48. 

Od 1. dubna 2016 jsme rozšířili náš tým v rámci plzeňské kanceláře o novou koncipientku JUDr. et Mgr. Pavlu Sýkorovou.

Dne 4. dubna 2016 složil náš kolega Mgr. Jiří Fiala advokátní zkoušky a od 1. 6. 2016 se stal naším novým společníkem.  

Dne 7. června 2016 proběhla oslava výročí 20 let v Kamenické ulici, která byla spojena se zahájením projektu „Vývoj a zpraco-
vání dat pro léčbu dětí s Crohnovou chorobou“ podporovaná hnutím Na vlastních nohou – Stonožka, na jehož realizaci
se podílí i FAV ZČU v Plzni, FN Plzeň a naše advokátní kancelář, která poskytuje této věci nejen právní podporu. Bližší
informace o průběhu této akce a výsledku dražby Vám podrobně poskytneme v dalším newsletteru.  

Ve dnech 15. až 21. dubna 2016 se konal 29. ročník filmového festivalu Finále Plzeň. Naše advokátní kancelář, zejména
prostřednictvím naší kolegyně JUDr. Tatiany Jiráskové, byla právním partnerem tohoto filmového festivalu.

Zástupci naší advokátní kanceláře JUDr. Jaroslav Svejkovský a Mgr. Vít Svejkovský se ve dnech 12. až 14. května 2016
zúčastnili v Erlangenu (SRN) mezinárodní konference advokátů na téma „Ochrana dat“. Konference proběhla za účasti
předních evropských odborníků na toto téma, a to jak z České republiky, tak i expertů ze SRN, Itálie, Francie, Velké Británie,
Polska, Belgie a Španělska. 

Dne 1. června 2016 se náš koncipient Mgr. Vít Svejkovský oženil. Vstoupil do svazku manželského s Ing. Martinou Květoňovou.
Novomanželům Svejkovským blahopřejeme. 

Koncipientka naší advokátní kanceláře JUDr. et Mgr. Pavla Sýkorová složila dne 30. května 2016 jako jediná z naší republiky
odbornou zkoušku z mezinárodního práva duševního vlastnictví (International IP Law) zaštítěnou mezinárodní organizací
WIPO a organizací OSN se sídlem v Ženevě. 

Dne 6. dubna 2016 nabyla účinnosti novela zákona o stavebním spoření, která výrazným způsobem usnadnila přístup rodičů
k penězům naspořených na stavebním spoření dětí. Od tohoto data již není nutné žádat v případě dospoření cílové částky
soud o přivolení k výpovědi ze stavebního spoření.  

Důležité upozornění pro obce, příspěvkové organizace, státní a národní podniky
Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tento zákon ukládá s účinností od 1. července 2016
České republice, samosprávným celkům s výjimkou obcí 1. a 2. 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. 

Důležité upozornění pro spolky
Dne 30. června 2016 skončí osvobození od soudních poplatků pro spolky v rámci řízení před spolkovým rejstříkem. 

Naše advokátní kancelář pořádala každoroční výlet do Mariánských Lázní, který proběhl dne 14. června 2016. 

Naše advokátní kancelář připravuje nový název a logo kanceláře. Podrobně Vás budeme informovat v následujícím vydání
newsletteru.

Od léta 2016 začnou práce mezi nakladatelstvím C.H.BECK a naší advokátní kanceláří na reedici publikace „Vzory smluv, petitů
a zakládacích listin podle nového občanského zákoníku“. 

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 .  

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

Celá naše advokátní kancelář Vám přeje krásné a slunné léto a těšíme se na setkání s Vámi nejen při poskytování právních služeb.

Vaše AK Svejkovský, Kabelková a spol. 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ


