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KDY 

14. února 2023 od 10:00 do 11:30 hod.           

RSVP 

Pokud máte zájem se webináře zúčastnit, 
závazně potvrďte svou účast vyplněním 
registračního formuláře nejpozději do 
12. února 2023  

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

NAJDETE NÁS 

 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

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

 

„Ohlédnutí za 
pracovněprávní judikaturu 
roku 2022“ 
 

 

V tomto webináři Vás provedeme pracovněprávní 
judikaturou uveřejněnou v loňském roce, kterou 
jsme pro Vás v loňském roce sledovali a která by 
neměla uniknout Vaší pozornosti. 

 

Webinář se koná 14. února 2023 od 10:00 do 11:30 
hod., pokud máte zájem o účast, registrujte se 
prosím zde. 
 
 
Těšíme se na Vás. 
Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář 
 

WEBINÁŘ 

OHLÉDNUTÍ ZA 

PRACOVNĚPRÁVNÍ 

JUDIKATURU ROKU 2022 

Informace poskytnuté na tomto semináři nejsou právní radou a nelze je chápat jako vyčerpávající popis relevantní problematiky a veškerých 
možných konsekvencí, a nemělo by na ně být plně spoléháno v jakýchkoliv rozhodovacích procesech ani by neměly být považovány za náhražku 
specifické právní rady, která by byla relevantní pro konkrétní okolnosti. Weinhold Legal, s.r.o. advokátní kancelář ani kterýkoliv právník uvedený 
jako autor těchto informací neodpovídají za jakoukoliv újmu, která by mohla vzniknout ze spoléhání se na uvedené informace. Některé záležitosti 

na tomto semináři uváděné mohou existovat různé právní názory z důvodu nejednoznačnosti příslušných ustanovení právních předpisů, a v 
budoucnu může převážit jiný než námi uváděný výklad. 

 

Eva Procházková 
Vedoucí pracovněprávního 
oddělení 
 
 
                          Daša Aradská 
                          Advokátka 
                     

   Přednášející 
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