Randl Partners Do AK přichází specialista
na pracovní právo Mgr. Michal Vrajík
Praha, 1. 4. 2014 – Pracovněprávní tým advokátní kanceláře
Randl Partners se rozšířil o dalšího specialistu na pracovní právo
Mgr. Michala Vrajíka. Michal Vrajík přichází z advokátní
kanceláře Dvořák Hager & Partners, kde pracoval od roku 2009 a
věnoval se především pracovnímu právu, právu obchodních
korporací a jejich přeměnám a zastupování klientů v soudních
řízeních.
„Pro náš pracovněprávní tým bude Michal Vrajík posilou nejen v praktických znalostech
pracovního práva, ale také díky bohaté publikační a přednáškové činnosti,“ říká k rozšíření týmu
právníků partnerka AK Randl Partners Nataša Randlová, která spolu s ostatními členy týmu letos
v březnu oslavila již páté výročí od založení kanceláře.
Michal Vrajík vystudoval právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během své
dosavadní praxe se v rámci své publikační činnosti stal autorem aktuální publikace Judikatura
Nejvyššího soudu z pohledu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
(ANAG, 2014) a spoluautorem publikací Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným
komentářem (ANAG, 2012) a cizojazyčné sbírky Workers’ Representation in Central and Eastern
Europe – Challenges and Opportunities for the Works Councils’ System (Wolters Kluwer, 2013).
Publikoval též řadu odborných článků k otázkám obchodního a pracovního práva, včetně jejich
vzájemného prolínání.
V rámci svého předchozího působení v advokacii se Michal Vrajík podílel také na komplexním
řešení otázky účasti zaměstnanců na přeshraniční fúzi společností ze tří různých jurisdikcí,
poradenství při hromadném propouštění ve významném průmyslovém závodě, nebo nastavení
corporate governance pro českou odnož mezinárodního strojírenského koncernu. „Znalostním
přesahem mezi jednotlivými právními odvětvími bude Michal Vrajík v rámci kanceláře fungovat
jako spojující článek mezi obchodněprávním a pracovněprávním týmem,“ uvádí Nataša Randlová
k pozici nového advokáta a jeho zapojení do projektů zahrnujících pracovní i obchodní právo.
Kromě rodné češtiny ovládá Michal Vrajík angličtinu, volný čas tráví hrou na klávesy, sportem
(squash) a četbou.

AK Randl Partners byla založena v roce
2009 manžely Natašou a Pavlem
Randlovými. Od té doby získala již třikrát
ocenění Právnická firma roku v oblasti
pracovního práva.
Více informací o činnosti Randl Partners
najdete na www.randls.com.
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