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OUTPLACEMENT – ŠETRNÉ PROPOUŠTĚNÍ 

(NABÍDKA SLUŽEB OUTPLACEMENTU / NABÍDKA WEBINÁŘE) 
 
 

Konkrétní pomoc při propouštění, realizace webinářů 
 

• Outplacement I. – proces (právní, taktický) – základ pro personalisty a 
vedoucí pracovníky 

• Outplacement II. – příprava dokumentace a výstupních informací pro 
propouštěné pracovníky, nastavení interních procesů, doprovodné 
dokumenty 

• Outplacement III. – jak stanovit kritéria pro rozhodování koho propustit, 
nasměrování na rekvalifikaci 

• Outlacement IV. - realizace výstupních pohovorů + možné služby pro 
propouštěné zaměstnance 

 
Zpracovali a přednáší: 
 

1. PhDr. Iva Moravcová, www.IQI.cz, iva.moravcova@iqi.cz, M: 603 113 040 

- Psycholog  se 3 specializacemi, auditorka nefinančních audit standardů pro 
HR, certifikovaná mediátorka s praxí ve vyjednávání, soudní znalkyně pro 
psychologii práce, management a personalistiku. Více na Linkedin nebo 
www.IQI.cz. 

- V době krize 2008 působila externě jako krizová interim HR manažerka v 
několika společnostech, osobně realizovala Outplacement pro Českou 
konsolidační agenturu (250 zaměstnanců), Outplacement na Ministerstvu 
vnitra ČR (250 zaměstnanců), v rámci fúze 3 společností Jablonex Group, 
Železnobrodské sklo a Ornela (1200 zaměstnanců) následný Outplacement 
po fúzi a další menší Outplacement projekty. Poté se jako mediátorka 
podílela na tvorbě mediačního zákona, následně na ČAK učila advokáty 
mediaci. 
 

2. Mgr. Marie Janšová, www.legalite.cz, marie.jansova@legalite.cz, M: 775 941 562 

- Advokátka a partnerka advokátní LEGALITÉ, specialistka na pracovní právo 
včetně problematiky ukončování pracovních poměrů, hromadného 
propouštení a kolektivního vyjednávání 

- Členka Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a 
pracovních vztahů (AKV), členka představenstva European Employment 
Law Association (EELA), předsedkyně představenstva Czech Employment 
Lawyers Association (CzELA) 

- Spoluautorka Komentáře k zákoníku práce (C.H.Beck, 2018), mj. části 
týkající se skončení pracovního poměru 

 
K Outplacement týmu, který zajišťuje poskytování služeb outplacementu patří i 
pracovní agentury s celostátní působností. 
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