
vážené klientky,
vážení klienti, 
vážení,

v posledním letošním vydání newsletteru vám přinášíme přehled aktuálních informací o událostech, které proběhly v naší 
advokátní kanceláři. 
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Naše advokátní kancelář spolu s notářským úřadem juDr. jany Svejkovské uspořádala dne 17. 9. 2019 již tradiční Zahradní
slavnost v meditační zahradě Luboše Hrušky, letos na téma „O demokracii a svobodě“.

Na slavnostní mši v Katedrále sv. víta, václava a vojtěcha dne 6. 12. 2019 předal, spolu s paní Bělou Gran jensen, advokát
naší kanceláře juDr. jaroslav Svejkovský, člen správní rady Nadačního fondu Běly jensen, historicky 1. cenu Běly Gran jensen,
a to panu generálovi josefu Šíbovi.

i nadále jsou velkým tématem svěřenské fondy, Z naší advokátní kanceláře expert juDr. jaroslav Svejkovský představuje
svěřenské fondy jak odborné, tak i laické veřejnosti na přednáškách, v odborných časopisech, v rozhlasových a televizních
pořadech. aktuálně vyšel na toto téma článek v mFDnes-idnes: 
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/sverensky-fond-pravo-dedictvi-rodina-majetek-miliardari.a191113_135325_ekonomika_rts

expertka na bytové právo - juDr. eva Kabelková se aktuálně věnuje přednáškám na téma věcná břemena a bytové spolu-
vlastnictví, jako spoluautorka se zúčastnila prací i na druhém vydání jednosvazkového komentáře k občanskému zákoníku, 
které nyní vyšlo v Nakladatelství C. H. Beck:
https://www.beck.cz/obcansky-zakonik-komentar-2-vydani

aktuálně připravujeme knížku pro Nakladatelství C.H.Beck – vzory smluv – elektronicky. aktuálně připravujeme i publikaci 
pro Nakladatelství C.H.Beck – Právo ve zdravotnictví. 

S radostí oznamujeme, že advokátní koncipientka naší advokátní kanceláře úspěšně složila státní rigorózní zkoušku na Právnické
fakultě univerzity Karlovy z oboru mezinárodního práva soukromého s titulem doktorky práv – juDr. Terezii Salákové srdečně
blahopřejeme.

všem vám přejeme příjemné prožití doby adventu, vánoce nechť strávíte v klidu a rodinné pohodě. Do roku 2020 vám přejeme
pevné zdraví, hodně sil a úspěch. Těšíme se v něm na další setkávání.

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