
Vážené klientky a vážení klienti,

věříme, že se všichni, i přes výjimečná nouzová opatření a situaci, která nastala v důsledku pandemie koronaviru, nacházíte 
v dobré fyzické i psychické kondici. 
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Po dobu nouzového stavu jsme omezili provoz našich kanceláří, recepce v obou kancelářích jsou uzavřené. Jsme vám k dispozici
přes telefony, e-maily, Skype, FaceTime. Můžete s námi komunikovat přes mobilní telefony, každý máte ke svému advokátovi
příslušný přístup. Osobní konzultace probíhají i v kancelářích. Je třeba si domluvit schůzky přímo s advokátem.

Celá naše advokátní kancelář je připravena poskytovat právní službu nepřetržitě, a to ve všech právních oborech, jak je obvyklé. 

S účinností od pondělí 30. 3. 2020 nabízíme po dobu nouzového stavu klientům, kteří o to požádají z důvodů snížení příjmů,
slevu 20 % z každého úkonu ve vztahu k dohodě, kterou má klient uzavřenou.

Nabízíme případné řešení i nároků ze vztahů, které nemohou být plněny v důsledku výjimečných opatření. Co se týče náhrady
škody, zatím se jí zabýváme v rámci závazkových vztahů. 

Nabízíme kromě jiného i případné řešení nároků na náhradu škody v souvislosti s opatřeními v důsledku vyhlášeného nouzového
stavu, ale zejména tak, abychom předcházeli zbytečným sporům, za které by naši klienti neměli vydávat peníze. 

Kromě běžné právní služby i v této době (a možná zejména) připravujeme a zpracováváme statuty svěřenských fondů. Tento
právní institut je dobrým řešením i pro nepředvídatelné situace v budoucnosti, ochrání současný majetek před případnými 
budoucími hospodářskými potížemi, a to tak, jak určí zakladatel ve statutu.   

Advokát naší kanceláře, JUDr. Jaroslav Svejkovský, byl hostem internetové televize legalTV v pořadu na téma Svěřenské fondy,
v němž jsou shrnuty veškeré výhody tohoto institutu. Doporučujeme ke zhlédnutí: https://legaltv.cz/2020/04/03/sverenske-fondy/

V současné době jsou všechny naše přednášky zrušeny, pracujeme však na odborných publikacích v oborech svěřenské fondy,
náhrada škody, zdravotnictví a právo, odčinění nemajetkové újmy, kybernetická bezpečnost, veřejné zakázky atd. 

Soudy nařizují pouze jednání, která jsou neodkladná.

My se připravujeme  i na aplikaci novel zákonů – např. zákon o obchodních korporacích, stavební zákon, zákon o odpadech
apod.

Přejeme Vám v této nelehké době hodně sil a optimismu a pevné zdraví.

Pokud se budeme všichni chovat zodpovědně a ohleduplně (a to nejen v této době), přečkáme nastalou situaci a budeme se
moci radovat ze společných setkání a společné práce v budoucnosti. 

Vaše advokátní kancelář

www.aksvejkovsky.cz AK Svejkovský & Kabelková s.r.o. 
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