JUDR. DAVID BOROVEC
ADVOKÁT

Vzdělání
Od - do
2012 současnost
2017

Univerzita Karlova v Praze, specializace Soukromé právo, PhD.

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, specializace Pracovní
právo a právo sociálního zabezpečení, JUDr.
2006 – 2011 Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Mgr.
2002 – 2006 Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, Praha 2,
Resslova 8, maturita
Profesní praxe
Od - do
Zaměstnavatel
2018 BOROVEC LEGAL
současnost
2012 – 2017 Randl Partners
2010 – 2011 Baker & McKenzie
Lektorská specializace
Téma
Pracovněprávní vztahy

GDPR

Pracovní pozice
Partner – advokát (se zaměřením
na pracovní právo, obchodní právo
a GDPR)
Koncipient/advokát
Právní asistent

Popis
přednášky / workshopy se zaměřením
na rozvazování pracovněprávních vztahů,
pracovnělékařské služby, odškodňování
pracovních úrazů a nemocí z povolání,
přechod práv a povinností, základy
pracovního práva od A do Z
přednášky / workshopy shrnující GDPR
a zaměřující se na implementaci GDPR
v praxi (ať již plošná školení, nebo
školení připravovaná přímo pro klienta
zohledňující jeho potřeby)

Lektorská praxe
Zadavatel
Petr Otáhal, a. s.
Klub personalistů Moravy
a Slezska
Právní prostor 2018
Krajská hospodářská
komora
Královehradeckého kraje

Cílová skupina
Otevřený kurz
Personalisté členských
firem
Otevřená konference
Vedoucí zaměstnanci
(manažeři), personalisté a
zaměstnanci IT oddělení

Changerine s. r. o.

Otevřený kurz

Randls Training s. r. o.

Otevřené přednášky

Česká asociace pojišťoven

Vedoucí představitelé /
právníci pojišťoven

Témata
GDPR
GDPR
GDPR v personální praxi
GDPR
–
přednáška
k základům;
workshopy
v jednotlivých
městech
k implementaci GDPR
Rozvazování pracovních
poměrů a outplacement
Přednášky / workshopy
na
různá
témata
z pracovního práva
Náhrada
nemajetkové
újmy v praxi

Další andragogická a publikační činnost
Spoluautor knihy Přechod práv a povinností zaměstnavatele při změně dodavatele
Spoluautor knihy Personalistika v řízení školy
Pracovně-právní poradna na Novinky.cz (20014-2017)
Přispěvatel webu „Právní prostor“ a „Monitoru GDPR“ / „Monitoru Personalistika“
vedeného Atlas Consulting s.r.o.
Zájmy, záliby
Ve volném čase se věnuji cestování (zajímám se hodně o latinskou Ameriku) a sportu
(i když jen na rekreační úrovni). Rád trávím čas s rodinou a přáteli.

