
 
 

                                                          
 

 

P O Z V Á N K A 
 
Unie podnikových právníků ČR z. s. ve spolupráci s Advokátní kanceláří Mgr. Roberta Pergla Vás 
srdečně zvou na seminář 
 

Trestní odpovědnost právnických osob – příchod 
nových rizik a nových úkolů 

 
který se bude konat dne 24. 2. 2016 

v budově centrály České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, zasedací 
místnost č. 03 v 1. patře 

 
 
Program: 
 
8,30   -  09,00  Registrace 
   
9,00   -  10,30  První část   

Charakter a účel legislativního zakotvení nových trestních rizik 
Druhy trestních rizik, význam schopnosti jejich včasné detekce 

 
10,30  - 10,50  Přestávka 
 
10,50 -  12,00  Druhá část 

Všestranné metody včasné trestněprávní prevence  
Možnosti a způsoby obhajoby právnických osob 

 
12,00 – 12,30  Diskuse  
 
 
Přednášející: 
 
JUDr. Jan Vidrna, spolupracující advokát Advokátní kanceláře Mgr. Roberta Pergla  

 
Seminář je pořádán výhradně pro členy UPP ČR a je zpoplatněn částkou 299,- Kč bez DPH. 

Vzhledem k tomu, že chceme, aby seminář byl přínosem pro podnikové právníky, můžete posílat 
Vaše dotazy předem na info@uppcr.cz. Přispějete tak ke kvalitě semináře, který si připravujeme pro 
sebe.  
 
 
 



 
Organizační informace: 
Závaznou přihlášku – viz příloha – nám zašlete nejpozději do 18. 2. 2016, a to na e-mailovou 
adresu info@uppcr.cz , na fax č. 267053377 (kontaktní osoba ing. K. Jiroutová, tel. č. 267053727, 
mobil 728 274 987) nebo poštou na adresu Unie podnikových právníků ČR z. s., Na Hroudě 19, 100 
00 Praha 10 (na jednu přihlášku lze napsat i více účastníků). 
 
Doprava do místa konání: 
Metrem C do stanice Budějovická - nejvyšší budova vedle DBK. Po příchodu do budovy se musí 
každý účastník nahlásit na recepci. 

Pro účastníky nebude tentokrát zajištěno občerstvení. V budově v přízemí je k dispozici 
kantýna. 
 
Organizační zajištění semináře: 
Unie podnikových právníků ČR z. s. - www.uppcr.cz 
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 821 
Na Hroudě 19, 100 00 Praha 10 
IČ: 00552496, DIČ CZ00552496       
 
JUDr. Marie Brejchová, LL.M.       
prezidentka UPP ČR        


