
ADVOKÁT
JUDr. JAN NOVÁK, advokát v Pardubicích

Vážená paní advokátko,

Vážený pane advokáte,

dovolte mi, abych Vás jménem naší společ-

nosti Impax, spol. s r. o. pozdravil a představil 

Vám projekt „VÁŠ ADVOKÁT“.

Naším cílem je nabídnout Vám na klíč no-

viny v takové podobě, ve které je právě drží-

te v rukou. Tyto noviny ponesou jméno Vaší 

kanceláře, budou Vás dobře reprezentovat 

před Vašimi klienty a pomohou Vám získat 

klienty nové.

Jistě se mnou budete souhlasit, že vzdělá-

vání a osvěty není nikdy dost a že česká ve-

řejnost není dostatečně obeznámena s tím, 

jaké všechny služby advokáti nabízejí, za ja-

kých podmínek apod. Řada lidí vyhledá čas-

to i jiné právnické profese, protože netuší, že 

stejné služby nabízejí i advokáti a advokát-

ní kanceláře.

Naším cílem je, aby noviny „Váš advokát“ 

jednak seznamovaly veřejnost s činností advo-

kátů, jednak aby reprezentovaly konkrétního 

advokáta či advokátku, zkrátka Vás. Podobný 

model advokátních lokálních novin funguje 

úspěšně již dlouho v některých zemích západní 

Evropy, např. v Rakousku. Celý tento projekt 

je konzultován s Českou advokátní komorou 

a má především charakter osvětový, vzdělá-

vací a marketingový v tom nejlepším slova

smyslu.

Jak by naše spolupráce fungovala konkrét-

ně? Fáze 1 – vznikají Vaše vlastní noviny: 

Připravíme pro Vás Váš vlastní design novin, 

který Vám bude vyhovovat. Určíte si, jaký typ 

obsahu (vzdělávacího, popularizačního) nám 

budete chtít dodat. Noviny jsou kompletně Va-

še, můžete si samozřejmě zvolit i jejich název. 

Fáze 2 – připravujeme konkrétní číslo pro 

Vás na klíč: Jednou za tři měsíce nám zašlete 

Vaše podklady (např. článek o Vás, fotografie 

z akce, kterou jste pořádal(a) pro Vaše klien-

ty, rozhovor s partnery kanceláře apod.). My 

s Vámi budeme průběžně obsah čísla konzul-

tovat, abychom dosáhli optimálního výsledku, 

číslo připravíme po grafické stránce, Vaše texty 

zreviduje náš profesionální korektor a celé číslo 

Vám zašleme k připomínkám či odsouhlasení. 

Fáze 3 – dodáme Vám Vaše vlastní advokátní

noviny: A je to hotové, vyjde číslo Vašich no-

vin, které Vám v nákladu 500 ks (či jiném, 

dle Vašeho uvážení) zašleme. Noviny můžete 

umístit do stojanu ve Vašem úřadu nebo mů-

žete část rozeslat Vašim klientům.

Cena za tuto službu je 15 900 Kč bez DPH 

za jedno číslo. Ročně tedy zaplatíte celkem 

63 600 Kč bez DPH. V této ceně je zahrnuto 

vše, tj. konzultace, grafické zpracování, tisk, 

jazykové a stylistické korektury, fotografický 

materiál z naší fotobanky a zaslání 4x 500 ks 

výtisků k Vašim rukám.

Věříme, že noviny „Váš advokát“ se pro Vás 

stanou prestižní, důstojnou, vítanou a po-

volenou formou prezentace Vaší kanceláře 

a přivedou k Vám nové klienty, kteří třeba 

dosud netuší, jaké služby advokáti zajišťují.

Těšíme se na spolupráci s Vámi,

Ondřej Kafka, Impax, spol. s r. o.

Toto číslo advokátních novin „Váš advokát“ je ukázkový výtisk, resp. maketa novin, které jsme schopni a připraveni pro Vaši kancelář vyrábět. Na následujících stránkách Vás přesvědčíme, že advokátní 
noviny se pro Vás mohou stát velmi zajímavým a vítaným nástrojem pro komunikaci s Vašimi klienty. Můžete prezentovat nejen Vaši kancelář a Vaše služby, ale také sebe a Vaše postavení v místě 
Vašeho působení. Vaši sousedé, podnikatelé i fyzické osoby tuto formu komunikace jistě ocení a my jsme připraveni Vám v tomto smyslu pomoci. 

Propagační materiál: maketa advokátních novin pro Vás a kompletní nabídka od prověřené společnosti

Informace a texty v této maketě se dělí na dvě části: na nabídku pro Vaši advokátní kancelář a na ukázku, 
jak mohou Vaše noviny po obsahové i grafické stránce vypadat. Nabídková část je podbarvena, ukázková 
část je bez podbarvení. Informace v ukázkové části jsou čistě ilustrativní, jméno advokáta 
JUDr. Jana Nováka a další informace o jeho kanceláři jsou fiktivní.

Kompletní maketa 
advokátních novin 

Jak to funguje? 

Naše reference

Nabídka spolupráce 
vč. ceny

váš 3

Komunikujte s Vašimi klienty, 
nechte si u nás vyrobit Vaše vlastní advokátní noviny

Noviny, které 
držíte v rukou, 
můžete mít šité 
na míru, s Vaším 
jménem a obsahem. 
Pomohou Vám 
posílit povědomí 
o Vás ve Vašem 
regionu a přivést 
nové zákazníky.

�� �Noviny Vás budou dobře 

reprezentovat jak u veřejnosti, 

tak mezi Vašimi kolegy právníky.
�� �Mějte je k dispozici v místě 

Vašeho působení, nebo je předejte 

lidem a firmám ve Vašem okolí.
�� �Do novin můžete umístit 

reklamní sdělení Vašich dobrých 

klientů a partnerů, a tím posílíte 

vazbu s nimi.
�� �Jedná se o funkční model, který 

používají advokáti v zahraničí 

– kvalitní papír, příjemný 

a neobvyklý formát.
�� ��a�plně profesionální služby 

zaplatíte tolik, kolik by Vás stál 

pouhý tisk takovýchto novin. 
�� �Periodicitu a náklad novin je 

možné změnit a přizpůsobit 

Vašim konkrétním potřebám, 

jsme flexibilní.
�� �Vyzkoušejte si tuto službu 

nezávazně, tj. objednejte si 

první vydání.
�� �Nepodceňujte Vaši reprezentaci!

Seznamte veřejnost 
se službami, které 
nabízíte.

V TOMTO ČÍSLE: 
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Umístěte 
stojan s Vašimi 

novinami 
do Vaší 

kanceláře.

Posilujte 
vztah 
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získejte 

nové.il
u

st
ra

čn
í f

ot
o

Jak objednat? 
volejte kdykoliv 

244 404 555
e-mail: noviny@impax.cz

ilustrační foto
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1    Co jsou advokátní noviny 
a proč Vám je nabízíme?

Advokátní noviny „Váš advokát“ je nový pro-

jekt, který nabízíme všem advokátům v ČR. 

Vycházíme z toho, že je třeba seznamovat 

veřejnost s prací advokáta, informovat veřej-

nost o tom, jaké služby a za jakých podmínek 

mohou lidé v advokátních kancelářích vyu-

žít. Vnímáme, že advokáti také působí jako 

lokální autority a myslíme si, že je škoda, že 

v mnoha případech podceňují svoji prezentaci 

a informování veřejnosti. Podobné advokátní 

noviny úspěšně fungují v zahraničí.

Nabízíme Vám kompletní služby přípravy 

a výroby těchto novin tak, aby dobře slou-

žily Vašim potřebám: profesionální grafi-

ku, jazykové korektury, služby fotobanky, 

tisk, distribuci. Máme v této oblasti dlou-

hodobé zkušenosti, spolupracujeme na vý-

robě oficiálních časopisů Notářské komory 

ČR a České advokátní komory.

2    Jaké mají advokátní 
noviny parametry, co 
za své peníze dostanete?

Vyhotovíme pro Vás za rok 4x 500 ks novin 

ve formátu A2, 3x přeloženém, na kvalitním 

170g papíru (na stejném, z jakého je vyrobe-

na tato maketa), v plnobarevném provedení, 

vytištěných na ofsetové tiskárně. Vaše novi-

ny mohou vycházet jednou za čtvrtletí, ale po 

dohodě i v jiné periodicitě a v jiném nákladu. 

(Počet 500 ks na číslo je optimální z hlediska 

ceny za jeden výtisk a celkových nákladů.)

3    Jak je to s distribucí 
advokátních novin?

Hotové noviny Vám doručíme Českou poš-

tou nebo PPL až do Vašich rukou. Není nic jed-

noduššího než domluvit si vhodná distribuční 

místa např. i s Vašimi klienty, do knihoven, 

kaváren či dalších míst, kde se lidé ve Vašem 

okolí scházejí. V případě zájmu Vám můžeme 

nabídnout i levné rozeslání na adresy, které nám 

dodáte. Především ale umístěte Vaše noviny 

do stojanu ve Vaší kanceláři, aby žádný Váš 

klient neodešel bez nich a mohl Vás doporučit.

4    Kolik Vás bude stát jedno 
číslo, kolik zaplatíte za rok? 

Jedno číslo u nás získáte za 15 900 Kč bez 

DPH (v případě uzavření roční smlouvy na 

čtyři čísla). Celkem tedy za rok zaplatíte 

63 600 Kč bez DPH. Pokud byste si chtěli 

službu nejprve vyzkoušet bez uzavření roč-

ní smlouvy, je to možné. První číslo by Vás 

v takovém případě stálo 19 000 Kč bez DPH.

5    Jaké jsou možnosti 
individualizace grafiky 
a obsahu?

Jedním slovem velké. V ceně nabízíme 

konzultaci s naším grafikem, s nímž je mož-

né se domluvit na konkrétní podobě novin, 

která by Vám vyhovovala. Měnit je možné 

cokoliv od barevného schématu až po název 

samotných novin. Větší zásahy, jako např. 

kompletní změna typografie nebo vytvoření 

zvláštních grafických prvků je zpoplatněno, 

ale vždy dle předchozí dohody.

Měnit je možné samozřejmě i periodicitu, 

rozsah a počet výtisků, které od nás obdržíte.

6    Můžete si službu 
nezávazně vyzkoušet?

Ano, chápeme, že si chcete službu nejprve 

vyzkoušet a teprve později se k ní zavázat na 

jeden rok. Cena prvního vydání je 19 000 Kč 

bez DPH.

7    Nechcete mít s novinami 
starosti? Nebudou Vám 
ubírat čas?

Jsme si vědomi toho, jak vytížení advokáti 

jsou, a to poslední, co bychom chtěli, je při-

dělávat Vám práci. Do tvorby novin se tak 

můžete zapojit podle Vašeho uvážení, chu-

ti a času. Pokud budete chtít uděláme  s Vá-

mi korespondenční rozhovor a nabízíme za 

přijatelné částky i např. vč. nafocení Vašich 

profesionálních fotografií,  které můžete po-

užít k další prezentaci.

8    Kdo jsme my, kteří Vám 
tyto služby nabízíme?

Jsme společnosti Impax, spol. s r. o. Pravdě-

podobně nás znáte, protože dlouhodobě vyrá-

bíme pro Českou advokátní komoru Bulletin 

advokacie či newsletter ČAK, podílíme  se na 

výrobě časopisu Ad Notam (grafické zpracování 

a redakční podpora) a pro naše klienty vyrábí-

me mnoho dalších časopisů. Za všechny jme-

nujme např. Epravo magazín, nebo Investiční 

magazín. Pokud si uvedené služby objednáte 

u nás, poskytneme Vám plně profesionální 

a osvědčený servis. Protože advokátní noviny 

tiskneme ve větším množství, můžeme Vám 

nabídnout skvělé ceny. 

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Kontaktujte nás kdykoliv na tel. číslech 

244 404 555,  606 404 953, nebo e-mailem 

noviny@impax.cz.
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Chtěl(a) bych pro mou kancelář 
takovéto noviny. Jak to funguje?

Ad Notam 
(od r. 2010)

Investiční magazín 
(od r. 2011)

Bulletin advokacie 
(od r. 2005)

Epravo magazín 
(od r. 2007)

Desítky dalších 
periodických 
tiskovin, novin, 
časopisů, magazínů 
a publikací pro 
renomované klienty

NAŠE REFERENCE

Na stranách 3 a 4
vidíte příklad 
toho, jak mohou 
Vaše noviny pro 
veřejnost vypadat.
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Ú
hradová vyhláška pro rok 2010, 
kterou vydalo ministerstvo zdra-
votnictví, znamená určitý kom-
promis mezi tím, co je možné 

a mezi požadavky jednotlivých skupin léka-
řů. Zdravotní pojišťovny letos zcela jistě 
vyčerpají své finanční polštáře. Ale právě 
proto, že je ještě mají, že ještě mohou čerpat 
ze zásob, můžeme předejít všem vyřčeným 
obavám a sdělit: rok 2010 ustojíme.

Nedojde k radikálnímu omezení dostup-
nosti zdravotní péče, jak před koncem 
roku 2009 strašila Česká lékařská komora. 
Pravděpodobně nedojde ani k enormnímu 
zadlužení zdravotních pojišťoven, jak zase 
varovali někteří politici.

Je však nutné ptát se, co bude dál po 

roce 2010. Vývoj ukazuje, že zdravotnictví 
se beze změny neobejde. V současné době 
nelze očekávat, že stát opět – jako již něko-
likrát – dosype do systému několik miliard, 
a tak bude vše zase „v pořádku“.

Musí přijít skutečná změna. Je třeba zvý-
šit efektivitu, je nutné hledat další zdroje 
peněz. Obojí jde ruku v ruce.

Zdravotnictví jako pouhé politikum?
Bude však vůle po květnových volbách 

do poslanecké sněmovny najít kompromis 
a změnit pravidla? Nebo se stane zdravotnic-
tví znovu jen politickým tématem?  Osobně 
si myslím, že na velkou reformu teď pomýš-
let nelze. Ale je možné už v současné době 
hovořit o tom, co by mohlo být průchodné.

Profesor Pafko na začátku roku v deníku 
MF Dnes uvedl, že dalším zdrojem finan-
cování zdravotnictví by mohla být vyšší 
spoluúčast pacientů. Samozřejmě s tím 
souvisí nutnost zasáhnout do rozsahu 
garantované zdravotní péče, do seznamu 
hrazených výkonů a také umožnit obča-
nům komerční připojištění. Je zbytečné si 
nalhávat, že můžeme jít jinou cestou. Pře-
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JAKÝ BUDE ROK 2010 PRO FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? HROZÍ 
ZDRAVOTNICTVÍ KOLAPS? OMEZÍ SE DOSTUPNOST ZDRAVOTNÍ PÉČE? 
TYTO OTÁZKY SI KLADEME UŽ NĚKOLIK MĚSÍCŮ. JAKÉ TEDY MÁME NA 
PRAHU ONOHO PŘELOMOVÉHO ROKU ODPOVĚDI? TRADIČNÍ ROZDĚLENÍ 
NA MUŽSKOU A ŽENSKOU PRÁCI.
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HROZÍ ZDRAVOTNICTVÍ 
KOLAPS? 

Aktuálně
Hrozí zdravotnictví kolaps?
Jaromír Gajdáček ........................... 1

Pomáháme pomáhat – a chránit
Roman Váňa .................................. 2

Stanovisko Předsednictva NOS PČR 
k otázce výsluhových nároků

Milan Štěpánek .............................. 4

Ostatní
Představujeme 
– plk. Mgr. Milan Franko
Antonín Smola ................................ 5

>> pokračování na str. 2

Jaromír Gajdáček je generálním ředitelem 
Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR
a viceprezidentem Svazu zdravotních 
pojišťoven ČR.

Foto z tiskové konference, 
na které byl představen nový 
projekt Zdraví jako vášeň. 
Zleva Z. Schwarz, J. Gajdáček 
a P.Kříž.
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Reportáž a oficiální 
výsledková listina (str. 34)

HARTMANN, JELÍNEK, 
FRÁŇA & Partneři
Profil advokátní kanceláře 
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Petr 
Vacek:
„V reklamě 
na prací prášek 
mě neuvidíte“

Co je měřítkem 
naší spokojenosti? 
„Index štěstí“ 
nebo HDP?

Aromate rapie:  
lék na tělo i duši

Severní Korea:
Výkladní skříň 
pro turisty

efektZELENÝ LIFESTYLE PRO AKTIVNÍ LIDI I ČTVRTLETNÍK I ROČNÍK PRVNÍ

PO PŘEČTENÍ NEVYHAZUJTE, ŠIŘTE DÁLE – DĚKUJEME 1 2011

zelený lifestyle, distribuce zdarma

TÉMA: KVALITA ŽIVOTA

SOUTĚŽ 

o bioprodukty 

z Francie, 

str. 21

NOVÝ

 ČASOPIS

ĚKUJEME
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U
bývání biodiverzity, tedy 
rozmanitosti živých orga-
nismů, je jedním z nejváž-
nějších globálních problémů 

současnosti. Příčinou je zejména naru-
šování a destrukce přirozeného pro-
středí, klimatická změna a také šíření 
invazních druhů. Mezinárodní rok bio-
diverzity, vyhlášený pro letošní rok Or-
ganizací spojených národů, má na pří-
činy vymírání rostlin a živočichů upo-
zornit a zároveň se je pokusit zastavit 
či alespoň zpomalit. 

„Nejdramatičtější změny probíhají 
v některých rozvojových zemích, ze-
jména v oblasti tropického pásma. 
Pestrost přírody a krajiny je však ohro-
žena také v České republice. Ztráta 

rozmanitosti přírody neznamená jen 
ochuzení současných a budoucích ge-
nerací o cenné přírodní bohatství, ale 
škoda vzniká také ve smyslu ekono-
mickém, sociálním a kulturním,“ upo-
zorňuje ministr životního prostředí 
Jan Dusík. 

Ministerstvo životního prostředí 
v rámci Mezinárodního roku biodiver-
zity každý měsíc veřejnosti detailně 
představí jeden živočišný a rostlinný 
druh vázaný na určitý biotop. Cílem je 
ukázat rozmanitost biotopů v ČR a na 
ně vázanou rozmanitost druhů živoči-
chů a rostlin a ukázat problémy, kte-
rým jsou tyto biotopy a na ně vázané 
druhy vystaveny. Prvním vybraným ži-
vočichem se stal rys ostrovid, kterého 

představujeme i titulním snímkem to-
hoto Zpravodaje MŽP. 

Více informací k Mezinárodnímu 
roku biodiverzity najdete uvnitř čísla. 

PR, HK

Foto AOPK ČR – Karel Brož
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Zpravodaj je tištěn na papíru původem z lesů s certifikátem FSC (Forest Stewardship Council), 

kde se hospodaří sociálně a ekologicky šetrným způsobem podle stanovených standardů.

WWW.MZP.CZ

Ministerstvo životního prostředí zahájilo informační 
kampaň k Mezinárodnímu roku biodiverzity 2010, 
vedenou pod heslem: Mezinárodní rok biodiverzity 
– pro pestrou přírodu, pro budoucnost. 

Pro pestrou přírodu, 
pro budoucnost

ČÍSLO 2

ZPRAVODAJ EIA – IPPC – SEA 
V ROCE 2010
Zpravodaj EIA – IPPC – SEA od ledna 2010 

vychází pouze v elektronické podobě. 

Jednotlivá čísla jsou ZDARMA ke stažení na 

www.mzp.cz v rubrice Publikace a periodika.
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TŘETÍ ČÁSTI PRACOVNÍCH LISTŮ Z CIZÍCH 

JAZYKŮ V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

CO VLASTNĚ ZNAMENÁ, ŽE ŠKOLA 
PŘIPRAVÍ, ZPRACUJE, DODÁ NEBO 
VYTVÁŘÍ 3. ČÁSTI PRACOVNÍHO LISTU/
ŠKOLNÍ ZKUŠEBNÍ ÚLOHY?
Pracovní listy obsahující tři části – 1., 2. a 4. 

– dodává školám CERMAT. Ředitel školy vygene-

ruje v informačním systému CERTIS pro každou 

maturitní komisi jednu sadu 25 pracovních lis-

tů pro základní úroveň obtížnosti a jednu sadu 

25 pracovních listů pro vyšší úroveň obtížnosti.

 Třetí části pracovního listu (tzv. školní zkušeb-

ní úlohy) si zajišťují školy samy, a to následujícími 

způsoby:

�     Ředitel školy může po přihlášení do IS CERTIS 

a při generování pracovních listů dodaných 

CERMATem využít nabídky 3. částí připra-

vovaných CERMATem, které jsou uloženy 

v bance třetích částí pracovního listu. Ředitel 

vybere z banky třetích částí CERMATu ty, kte-

ré odpovídají požadavkům školy (případně 

pověří výběrem odborného pracovníka ško-

ly), a sestaví tak kompletní sady pracovních 

listů se všemi čtyřmi částmi. 

�     Ředitel školy může po přihlášení do IS CERTIS 

a při generování pracovních listů dodaných 

CERMATem využít nabídky 3. částí připravova-

ných CERMATem, které jsou uloženy v ban ce 

třetích částí pracovního listu. Ředitel ale vybe-

re z banky třetích částí CERMATu jen několik 

třetích částí, které odpovídají požadavkům 

školy (případně pověří výběrem odborného 

pracovníka školy), a zbývající počet doplní 

třetími částmi, které na jeho škole vytvořili 

vyučující daného cizího jazyka.

�     Ředitel při generování pracovních listů doda-

ných CERMATem nevyužije nabídku 3. částí při-

pravovaných CERMATem, protože vyučující na 

jeho škole si potřebný počet třetích částí vytvo-

Maturitní
zpravodaj

CERMAT  informuje o nové maturitní zkoušce
www.novamaturita.cz

řili sami. Ředitel doplní vygenerované 1., 2. a 4. 

části pracovních listů dodaných CERMATem 

třetími částmi pracovních listů, které na jeho 

škole vytvořili vyučující daného cizího jazyka.

  

JAK MAJÍ UČITELÉ CIZÍCH JAZYKŮ 
POSTUPOVAT, KDYŽ TVOŘÍ TŘETÍ ČÁSTI 
PRACOVNÍHO LISTU?
Všichni vyučující cizích jazyků mají možnost 

využít šablon pro tvorbu 3. částí, které jim 

budou  CERMATem poskytnuty. Všichni vyu-

čující cizích jazyků si mohou připravit třetí části 

také bez využití šablon CERMATu, ale měli by 

vždy mít na paměti, že je třeba v zadání dodržet 

pravidla, která platí i pro centrálně připravené 

části PL, např.: uvést téma, komunikační situa-

ci, očekávanou dovednost, adresáta projevu, 

komunikační cíl/záměr projevu, čas vymezený 

na splnění úkolu atd.

  

KDE JSOU ZVEŘEJNĚNY ŠABLONY 
PRO TVORBU TŘETÍCH ČÁSTÍ 
PRACOVNÍHO LISTU Z CIZÍHO JAZYKA?
Šablony pro tvorbu třetích částí jsou zveřej-

něny v informačním systému CERTIS. Přístup do 

tohoto systému mají ředitelé škol či jimi pověře-

né osoby. V případě zájmu můžete také napsat 

na info@novamaturita.cz, kde zaslání šablon 

zprostředkují.

CO JE TO „BANKA TŘETÍCH ČÁSTÍ 
PRACOVNÍCH LISTŮ Z CIZÍHO JAZYKA“?

CERMAT nad rámec zákonných povinností 

disponuje omezeným počtem 3. částí, které 

sdružuje v tzv. bance třetích částí.

K 30. září 2010 byl zveřejněn SEZNAM (niko-

li obsahy) 3. částí, kterými CERMAT disponuje. 

Obsahy těchto 3. částí mohou být dle vyhlášky 

zveřejněny nejpozději 7 dní před konáním ústní 

části MZ prostřednictvím informačního systému 

CERTIS.

Třetí části pracovních listů z projektu UZKA 

2010, které lze využít ve výuce, byly zveřejněny 

pro všechny cizí jazyky a jsou umístěny v knihov-

ně informačního systému CERTIS.

Příprava Příprava školních 
zkušebních úloh
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nový měsíčník pro policisty a hasiče, který má styl

3Děkujeme za podporu zejména Krajským policejním a hasičským správám, 
bez jejichž pomoci by se časopis nedostal až k vám.
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V GUARDU:

PLAKÁT ČESKÉ MISS 

RENATY LANGMANNOVÉ

Od září 2008 vychází jako měsíčník; na služebnách 
zdarma, cena předplatného 39 Kč

ČTI „
GÁRD“

více
 n

a st
r. 

33

to
hoto

 čí
sla

ZAPOJTE SE DO

JEHO VYTVÁŘENÍ!

redakce@casopis-

guard.cz

�

!

JIŘÍ KOMOROUS: 

„ČESKÁ SCÉNA JE VŮČI

DROGÁM LIBERÁLNÍ“
Rozhovor s ředitelem Národní 
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čtěte na straně 21
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Kdy může obhajoba důkaz vyhledat, kdy předložit 
a kdy jen navrhnout jeho provedení?  
Čtěte v článku docenta Vantucha na stranách 27 až 32.

POKYNY 
K REGISTRACI 
A REZERVACI 
UBYTOVÁNÍ 
NA 6. SNĚM ČAK 
najdete na str. 18-21.
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nabídka pro Vás 

Jak objednat? 

volejte kdykoliv 
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e-mail: noviny@impax.cz
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N ásledující text je slepý. 

Zde bude prezentace Vaší 

kanceláře, např. rozhovor 

s Vámi. Liae et ullitium, si-

metus andaernam rectem 

reped evelent que vel ipisti omnim velit, si 

nia doles arumet hilitatiam enihici testest 

quidunt. Idebita aut laut reritiis sitas is vo-

lorio optasse porit, simus et quia quo idem 

as qui denditatem que volorep erferchicias 

minis explit peruptatur?

Erro mi, sequis a cum dit dolorit aliqui asim 

vitatio nseribus, voltatquam, corem eicium 

ius, sin et mod quatem reicit, te min nes ab 

ima excepre ptatem coratusam nonseque es-

ti to od eium voluptatur, sim et aut officiam 

sam in nonseditatum dolore senixpluptur 

acesectat inte iliqui ullanim iliquiscias sedi 

renimus magnam sunt esed quatur?

Sunt est, sequatent aut qui tem ut dolo quia 

nossima iorepro blatum estiur sequisit fuga. 

Ipsae lam, temquaessin parchil lacest, sam 

unt apidus quasped experiore odis pre reca-

bor eperemp ellendi cus doluptatem volupta 

a cor ratem faccae natur?

Obiscia doluptaectem namus veles vidu-

ciatus imus.tatquam, corem eicium ius, sin 

et mod quatem reicit, te min nes ab ima ex-

cepre ptatem coratusam nonseque esti to od 

eiadis et venis explati orepudi ssinus sam in 

nonseditatum dolore senihil ipisima gnimin 

conserro et volorectiore aces maioribusae do-

lentibus necaererunt expl

Iciatur, conectibusda core iunti ut esto-

reprae volendu ntiorror atur suscienderem 

aut quam re cus eatem iunt quiandam que 

nonseque non estrum aut quos sequo corpo-

re ndebis enim quia voloreptatur miliquae 

etus, net volest accum volessimus rerspidu-

ci aut veruptae pero et et uta doluptio. Nam, 

con nobisti ncipsundita parumque dolorpo-

rum voluptatum rem. Fuga. Itatat fugitem 

perupta tusandi quam essit od quis et hiti 

dis nonseque inum fugia que vid eserume 

quatibus, que et, sit laborum aborporeiur, 

cus moluptatquo berum et apelis debitatur?

Itassun tisquature del etur, omni nis id es 

et volupta voluptas vitatquam, corem eicium 

ius, sin et mod quatem reicit, te min nes ab 

ima excepre ptatem coratusam nonseque es-

ti to od eium voluptatur, sim et aut officiam 

sinvenim adis et venis explati orepudi ssinus 

sam in nonseditatum dolore senihil ipisima 

gnimin conserro et volorectiore aces maio-

ribusae dolentibus necaererunt explatiorro 

corpore dolorro rerchillorro tet eati siminve 

ligenimint. 

Naše služby využívá 
pravidelně 40 klientů 
měsíčně
Cessunte rem fugiaer uptibus, corepta tqua-

turite dolendi piendunda dolupit iorem. Ecti 

delisci llicim alicium sim ea nosa velic tem 

quia nes queum dolorepudi vero mos dicabo-

reped maiost erio dolupta tiateni taecae quo 

iur ratiusciist di dolorion plabor arione pelit 

hil id mos est, et facessintest utem intis non 

resci berum que vol sum facepel endaepe 

rnatur rerum atur suscips apiendi omnimol 

uptinus aut delecus cus sin cusapite ressi aut 

veliquisimi, nam sae nit, iusapit aspelloria 

in cust hil intiis autem quist, ut duci arisi-

mus, ipsam reria dunt eaquo ipit, sin perum 

ari omnimetur?

Dam anis dolorpo rporia quaspic tatur, 

omnis eicabor ibeaquam, sani ius es dolupta 

que pre digniamus, quias doluptatquam si-

nis repudan dicimaio. Nemporrum ea voloris 

aris et hicit omnimaio minctot aquibeati aut 

occaestius et, venis magniet abores audae-

ria doluptat.

On cus dis modit ex excepta tiatiatentem 

quo culparuptis eum entia parunt autem ve-

nis quistiunt ulla nisinim illaut pos prest que 

inihiti untotatur as es ant eosti sintem quibust 

odis es re voluptas as doluptam, suntem res 

vel et acea volupta ectemos nonsequ iditat.

Is etur soluptatur, que cum que labore-

nim qui con nestia vel idi nonem. Nam, cus.

Luptate nempos non repratios sinus re, 

ut voloribusae sam ipis rerrovitisi nis eicid 

maximolore maximag natiis ariam, niminc-

to officae cullupt asimusam mos remolla dit 

acessum, sa quiantium rero us di ut veratur 

estibus que dit od magnitas idus, quatemo 

quamet mos remolla dit acessum, sa quian-

tium rerovid quae sitium nonsequi dolupta 

consequi sunt plia volorionsed quatis conse-

dit re verum, , sant et auta naturest facepre 

stiaspe ventibustiat debissita dellori busam, 

utemporerro doluptatur aut pratatet iminctu-

rita enestis estio. Venisime esto blam fuga. 

Et optas doloribus, quident ibusam enestib 

usandis sitibus quam et quidel ipicae. Nam 

harum fuga. Et qui quamenditios estrum.
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FUNGOVÁNÍ 
ADVOKÁTNÍ 
KANCELÁŘE 
JUDr. JANA 
NOVÁKA

váš ADVOKÁT

Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vás 
informoval o tom, že naše advokátní 
kancelář je zde pro Vás již deset let. Za tuto 
dobu se nám podařilo vybudovat s Vámi 
pevný vztah a být Vám vždy nablízku.

JUDr. Jan Novák, 
advokát v Pardubicích

příklad obsahu Vašich novin
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váš ADVOKÁT

�� Obchodní právo
�� Insolvenční právo
�� Právní vztahy k nemovitostem
�� Vymáhání pohledávek
�� Trestní a přestupkové právo
�� �Hospodářská soutěž, veřejné

zakázky a veřejná podpora
�� Správní právo

�� Autorské a softwarové právo
�� Občanské právo
�� Pracovní právo
�� Rodinné právo

Naše specializce:  Pracovní právo,  
                      Rodinné právo

Služby, které poskytujeme:

Ceny služeb
Ceny právních služeb se odvíjejí od jejich náročnosti, a to jak z hlediska odborného, tak 

i časového.  Právní služby jsou převážně poskytovány na základě smluvní odměny sjedna-

né dohodou mezi advokátem a klientem, případně podle advokátního tarifu. Advokát má 

mimoto nárok na tzv. režijní paušál a další náhrady dle advokátního tarifu. K ceně právní 

služby je připočtena zákonem stanovená sazba DPH. Poradenská činnost je zpravidla oce-

něna v hodinové sazbě 1 500  Kč až 2 500 Kč/hod. 

V případě dlouhodobější spolupráce sjednáváme pravidelné a konkrétní slevy nebo pře-

dem stanovenou paušální odměnu.

Zastupování před soudy v občanském soudním řízení se řídí zpravidla vyhláškou Mi-

nisterstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za 

poskytování právních služeb.

Příklady cen
�� �sepis návrhu na rozvod: 2 000 Kč
�� �převod vlastnictví k bytu, vč. smlouvy, návrhu na vklad.: 5 000 Kč
�� �založení s. r. o.:  25 000 Kč
�� �založení a. s.:  40 000 Kč

Kontakt
Navštivte nás v naší kanceláři:

pondělí 8:45 – 11:45 13:00 – 16:30

úterý 8:45 – 11:45 13:00 – 16:30

středa 8:45 – 11:45 13:00 – 16:30

čtvrtek 8:45 – 11:45 13:00 – 16:30

pátek 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30

Jak se k nám dostanete:

Kontakt:

Advokátní 1

123 45 Pardubice

Telefon: +420 123 456 789,

Fax: +420 123 456 789,

Mobil: +420 123 456 789,

E-mail: kancelar@jnovak.cz

Pohled z ulice:

Převody 
nemovitostí 

Následující text je slepý. Zde může být 

např. zajímavá informace z Vaší advokátní 

praxe, upozornění na to, na co si mají lidé 

při převodu nemovitosti dát pozor apod.  

Liae et ullitium, simetus andaernam rectem 

reped evelent que vel ipisti omnim velit, 

si nia doles arumet hilitatiam enihici tes-

test quidunt. Idebita aut laut reritiis sitas 

is volorio optasse porit, simus et quia quo 

idem as qui denditatem que volorep erfer-

chicias minis explit peruptatur?

Erro mi, sequis a cum dit dolorit aliqui 

asim vitatio nseribus, voltatquam, corem 

eicium ius, sin et mod quatem reicit, te min 

nes ab ima excepre coratusam nonseque 

esti to od eium voluptatur, sim et aut offici-

am sam in nonseditatum dolore senixplup-

tur acesectat inte iliqui ullanim iliquiscias 

sedi renimus magnam sunt esed quatur?

Sunt est, sequatent aut qui tem ut dolo 

quia nossima iorepro blatum estiur sequi-

sit fuga. Ipsae lam, temquaessin parchil 

lacest, sam unt apidus quasped experiore 

odis pre recabor eperemp ellendi cus do-

luptatem volupta a cor ratem faccae natur?

Obiscia doluptaectem namus veles vi-

duciatus imus.tatquam, corem eicium ius, 

sin et mod quatem reicit, te min nes ab ima 

excepre ptatem coratusam nonseque esti 

to od eiadis et venis explati orepudi ssinus 

sam in nonseditatum dolore senihil ipisi-

ma gnimin conserro et volorectiore aces 

maioribusae dolentibus necaererunt expl

Iciatur, conectibusda core iunti ut esto-

reprae volendu ntiorror atur suscienderem 

aut quam re cus eatem iunt quiandam que 

nonseque non estrum aut quos sequo corpo-

re ndebis enim quia voloreptatur miliquae 

etus, net volest accum volessimus rerspi-

duci aut veruptae pero et et uta doluptio.

 Nam, con nobisti ncipsundita parumque 

dolorporum voluptatum rem. Fuga. Itatat 

fugitem perupta tusandi quam essit.

Advokátní kancelář 
JUDr. Jana Nováka

Co budete 
potřebovat 
k založení 
s. r. o. 

Následující text je slepý a slouží jako 

příklad toho, jak můžete komunikovat 

s Vašimi klienty. Liae et ullitium, sime-

tus andaernam rectem reped evelent que 

vel ipisti omnim velit, si nia doles arumet 

hilitatiam enihici testest quidunt. Idebita 

aut laut reritiis sitas is volorio optasse po-

rit, simus et quia quo idem as qui dendi-

tatem que volorep erferchicias minis ex-

plit peruptatur?

Erro mi, sequis a cum dit dolorit aliqui 

asim vitatio nseribus, voltatquam, corem 

eicium ius, sin et mod quatem reicit, te 

min nes ab ima excepre ptatem coratusam 

nonseque esti to od eium voluptatur, sim 

et aut officiam sam in nonseditatum dolo-

re senixpluptur acesectat inte iliqui ulla-

nim iliquiscias sedi renimus magnam sunt 

esed quatur?

Sunt est, sequatent aut qui tem ut dolo 

quia nossima iorepro blatum estiur sequi-

sit fuga. Ipsae lam, temquaessin parchil 

lacest, sam unt apidus quasped experiore 

odis pre recabor eperemp ellendi cus do-

luptatem volupta a cor ratem faccae natur?

Obiscia doluptaectem namus veles vi-

duciatus imus.tatquam, corem eicium ius, 

sin et mod quatem reicit, te min nes ab ima 

excepre ptatem coratusam nonseque esti 

to od eiadis et venis explati orepudi ssinus 

sam in nonseditatum dolore senihil ipisi-

ma gnimin conserro et volorectiore aces 

maioribusae dolentibus necaererunt expl

Iciatur, conectibusda core iunti ut esto-

reprae volendu ntiorror atur suscienderem 

aut quam re cus eatem iunt quiandam que 

nonseque non estrum aut quos sequo corpo-

re ndebis enim quia voloreptatur miliquae 

etus, net volest accum volessimus rerspi-

duci aut veruptae pero et et uta doluptio.

Erro mi, sequis a cum dit dolorit aliqui 

asim vitatio nseribus, voltatquam, corem 

eicium ius, sin et mod quatem reicit, te 

min nes ab ima excepre ptatem coratusam 

nonseque esti to od eium voluptatur, sim 

et aut officiam sam in nonseditatum dolo-

re senixpluptur acesectat inte iliqui ulla-

nim iliquiscias sedi renimus magnam sunt 

esed quatur?

Může vás zajímat... 
(Vybíráme z advokátní praxe)

Zajímá Vás jiná 
oblast naší činnosti? 
Zeptejte se nás! 
Tel. 123 456 789

příklad obsahu Vašich novin

Sunt est, sequatent aut qui tem

quia nossima iorepro blatum estiu

ae lam, temquaessin

dus quasped ex

mp ellendi

Jak objednat? 

volejte kdykoliv 

244 404 555

e-mail: noviny@impax.cz

ilustrační foto
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