
vážené klientky a vážení klienti, vážení,

věříme, že se všichni, i přes výjimečná nouzová opatření a situaci, která nás tento rok provází, nacházíte v dobré fyzické 
a psychické kondici. 
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N E W S L E T T E R

Do našeho kolektivu nastoupila nová koncipientka, mgr. et mgr. Barbora Čechurová.

zároveň naše kancelář změnila sídlo a nově je advokátní kancelář se sídlem v Praze, Holečkova 21, Praha 5 s pobočkou 
advokátní kanceláře v Plzni, kamenická 1, Plzeň 1. Nový název kanceláře zní: SvEJkovSkÝ & kABELková – advokáti s.r.o.

Naše advokátní kancelář podporuje během celého roku, a nejen v době koronavirové krize svými dary, ať už formou právní
porady nebo peněžité podpory, některé z neziskových organizací, a to zejména Nadační fond Běly Gran Jensen, Asociaci rodičů
dětí s Dmo, Lékaři bez hranic, mezigenerační a dobrovolnické centrum ToTEm, dále i Farnost Evangelické církve metodistické. 

Rádi bychom vás upozornili na novelu občanského zákonu, zejména k bytové problematice. 

Také upozorňujeme na zrušení předkupního práva u spoluvlastnictví. 

výrazně zasahuje do úpravy poměrů v obchodních korporacích novela zákona o obchodních korporacích.

v obou oblastech jsme připraveni našim klientům zpracovat veškeré podklady k uvedení do souladu se zákonem o obchodních
korporacích a poskytovat právní služby v obou právních předpisech.

JUDr. Jaroslav Svejkovský, který se specializuje, kromě jiného, na v současné době hodně aktuální svěřenské fondy, publikuje
k této problematice v odborném tisku. Předkládáme vám a odkazujeme na článek v Bulletinu Advokacie – Advokátní deník 
(advokatnidenik.cz), který vyšel 23. 10. 2020: Svěřenský fond – jiný způsob výkonu vlastnického práva
https://advokatnidenik.cz/2020/10/23/sverensky-fond-jiny-zpusob-vykonu-vlastnickeho-prava/, 
a dále článek uveřejněný v Ad Notam (nkcr.cz): Svěřenský fond – úprava podle občanského zákoníku 
https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_815-sverensky-fond-uprava-podle-obcanskeho-zakoniku

v září r. 2020 vyšel další, již 21. svazek Encyklopedie českých právních dějin – kam JUDr. Jaroslav Svejkovský přispěl svým
komentářem k jednotlivým důležitým zákonům z oblasti zdravotnictví. Na této encyklopedii pracuje v současné době již více 
než 750členný autorský kolektiv složený z předních českých, slovenských, rakouských, německých, polských a maďarských
právních historiků, obecných historiků, právníků a dalších odborníků, a v brzké době bude vydán ještě poslední 22. svazek 
této encyklopedie: https://www.encyklopedie-pravni-dejiny.cz/

v letošním roce připravujeme a v příštím roce dopisujeme komentář pro Nakladatelství C.H.Beck – Právo pro zdravotnictví.

Přejeme vám hezký adventní čas, pokojené a klidné vánoční svátky a vše dobré v nadcházejícím roce.

vaše advokátní kancelář

www.aksvejkovsky.cz SvEJkovSkÝ & kABELková - advokáti s.r.o. 
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NoviNky k zákoNům


