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ZKUŠENÍ PRÁVNÍCI JAKUB NEDOMA A DAŠA ARADSKÁ POSILUJÍ 
TÝM WEINHOLD LEGAL 
 

Weinhold Legal posiluje svůj tým o dva nové členy.  

Daša Aradská posiluje tým v oblasti pracovního práva, práva na ochranu soukromí a související 

agendy. Přichází z nadnárodní společnosti, kde  od roku 2012 zastávala pozici Legal Counsel pro českou 

a maďarskou pobočku. Dříve působila ve významné advokátní kanceláři se specializací na pracovní 

právo. Daša se dlouhodobě věnuje pracovnímu právu a poradenství pro HR profesionály napříč různými 

sektory byznysu. Dále má bohaté zkušenosti s problematikou GDPR a compliance. Daša Aradská 

absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Vedle rodné slovenštiny hovoří česky, anglicky 

a má základy němčiny a maďarštiny.  

Advokát Jakub Nedoma posiluje tým zaměřený na oblast M&A, litigací a IT práva. Jakub působil ve 

Weinhold Legal již v letech 2012 – 2017. Následně se věnoval právnímu poradenství zejména v oblasti 

akvizic, venture kapitálu a moderních technologií. V letech 2018 – 2019 zastával pozici M&A a IT/IP 

experta pro významnou nadnárodní společnost působící v regionu CEE. Jakub je absolventem Právnické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je zapsán do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní 

komorou. Vedle rodné češtiny mluví plynně anglicky.  

 

________________________________________________________________ 
 
O společnosti Weinhold Legal 
 

Advokátní kancelář Weinhold Legal je silným hráčem na českém trhu již od založení pražské kanceláře roku 1996, 

a může se pochlubit týmem několika desítek vysoce kvalifikovaných právníků. Společnost Weinhold Legal byla 

v žebříčku PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2019, který se koná pod záštitou ministra spravedlnosti ČR a České advokátní 

komory vyhlášena jako "Vysoce doporučovanými kancelářemi" v kategoriích právo obchodních společností, fúze 

a akvizice, česká firma na mezinárodních trzích a mezi "Doporučovanými kancelářemi" v kategoriích: právo 

hospodářské soutěže, bankovnictví a finance, kapitálové trhy, developerské a nemovitostní projekty, duševní 

vlastnictví, právo informačních technologií, pracovní právo, daňové právo, řešení sporů a arbitráže, telekomunikace 

a média a restrukturalizace a insolvence. Weinhold Legal dosáhla významné hodnocení v mezinárodních průvodcích 

právnickými kancelářemi, jako jsou např. Legal 500, Chambers Europe and Chambers Global, IFLR, atd. 

Pro podrobnější informace navštivte prosím naše webové stránky http://www.weinholdlegal.com. 
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