
P O Z V Á N K A

Zájemce o osobní účast rádi uvidíme v konferenčním sále společnosti 

Pražská energetika, a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10.

Těm, kteří nemohou v být v daném čase přítomni osobně, umožníme připojení 

prostřednictvím MS Teams.

Vážená kolegyně, vážený kolego,

Unie podnikových právníků ČR Vás zve jako svého člena na seminář k aktuálnímu

tématu, založeném na praktických přístupech a zkušenostech se zaváděním nové

regulatorní oblasti do činnosti firem v České republice

ESG – a podnikový právník

seminář se koná v

úterý 24. 1. 2023 od 14.00 do 16.00 hod.

Téma semináře prezentují a své praktické zkušenosti budou sdílet:

Mgr. Kateřina Bohuslavová, M.Sc. – Chief Sustainability Officer a ředitelka útvaru ESG 
Skupiny ČEZ

Mgr. Edita Šilhánová – partnerka COM.SE Consulting, poradenské společnosti 
v oblasti ESG



Unie podnikových právníků ČR z. s.

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou L 821

Na Hroudě 1492/4, 100 00 Praha 10

IČ: 00552496, DIČ CZ00552496

www.uppcr.cz

Těšíme se na Vaši účast a na viděnou v místě konání nebo v digitálním prostoru,

JUDr. Marie Brejchová LL.M., prezidentka UPP ČR/ LinkedIn UPP

JUDr. Vladimír Valenta, vedoucí sekce Compliance

Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu https://forms.gle/oNk1ARrcTXU6abLCA

do 19. 1. 2023.

Seminář je zdarma a je pořádán pouze pro členy UPP ČR, právníky a 

compliance specialisty kolektivních členů UPP ČR.

Vaše dotazy můžete posílat i předem na info@uppcr.cz. 

Zaměření semináře:

- Základní kontext udržitelnosti a klíčové oblasti zájmů

- ESG jako pojem, model chování, jeho vývoj, současná podoba a význam pro 
firmy

- Role podnikových právníků v přechodu na udržitelný způsob řízení firem

- Aktuální situace firem a očekávání zainteresovaných subjektů trhu 

- Základní přehled legislativy – současný stav, výhled do budoucna 

- Práce s ESG ve firmě – jak implementovat ESG principy, příklady z praxe

- Strategie udržitelnosti firmy – podstata, proč a jak s ní pracovat

- Nefinanční reporting  - povinnosti a příklady z praxe 
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