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Vážené dámy, vážení pánové, 

advokátní kancelář Weinhold Legal si Vás dovoluje pozvat na webinář 
pro zaměstnavatele s názvem: 

 

„Nouzový stav končí – jak dál se zaměstnanci?" 
 
Webinář se koná 19. května 2020 od 10:00 do 11:00 hod., pokud máte 
zájem o účast, registrujte se prosím zde 

 

Těšíme se na Vás. 

Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář 
 

KDY 

19. května 2020 od 10:00 do 11:00 hod.           

RSVP 

Pokud máte zájem se webináře 
zúčastnit, závazně potvrďte svou účast 
vyplněním registračního formuláře 
nejpozději do 15. května 2020.  

Webinář je bezplatný a pozvánku lze 
přeposlat na kolegy ve Vaší společnosti, 
pro které je tematika semináře 
relevantní.  

Materiály i webinář budou v českém 

jazyce. Webinář není určen pro poradce 

nebo zaměstnance poradenských 

společností. Advokátní kancelář 

Weinhold Legal si vyhrazuje právo určit 

seznam účastníků. 

JAK 

Po registraci na webinář vám bude 
nejpozději v den konání zaslán odkaz, 
pomocí kterého bude možné se připojit.  

KONTAKT 

V případě dotazů prosím kontaktujte 
Evu Koloničnou na 
eva.kolonicna@weinholdlegal.com 

 

 
Facebook 

 
LinkedIn 

 
Twitter 

 

 

Eva Procházková, advokátka 

Eva se ve své právní praxi zaměřuje především na 
pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. 
Současně působí jako externí vyučující na katedře 
pracovního práva a práva sociálního zabezpečení 
Právnické fakulty University Karlovy v Praze, je také 
zakládající členkou Czech Employment Lawyers 
Association (CzELA). Eva je doporučována pro oblast 
pracovního práva mezinárodními právními ročenkami 
jako je Chambers Europe nebo The Legal 500. 

 

 

Barbora Suchá, advokátka 

Barbora se specializuje zejména na oblast pracovního 
práva, ochranu osobních údajů a související právní 
oblasti. V rámci své praxe pomáhala s řadou právních 
projektů mnoha významným českým i mezinárodním 
společnostem. Je členkou Kolegia expertů na 
pracovní právo Asociace pro rozvoj kolektivního 
vyjednávání a pracovněprávních vztahů. Podílela se 
jako spoluautorka na řadě odborných publikací, 
například na knize “Srovnání českého a slovenského 
zákoníku práce 2018” či interaktivní aplikaci „ASPI 
Navigátor Pracovní právo“.  

 

Přednášející 

► Program Antivirus  
► Částečná nezaměstnanost 
► Organizační změny  
► Hromadné propouštění  
► Home Office 
► Zdravé pracoviště  
► Další často diskutované otázky 
► Poučení ze stávající situace 

 

Obsah semináře 
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