
 

 

                                                                        
 

                                                          
 

P O Z V Á N K A 
 

 
 
                 Vážená kolegyně, vážený kolego,  

 
druhá polovina roku 2020 byla bohatá na změny a novinky v podmínkách trestní odpovědnosti 
právnických osob a možnosti vyvinění. Naposledy jsme se jim věnovali na tematické konferenci 
právě před rokem. Dne 1. října 2020 nabyla účinnosti novela zákona o trestní odpovědnosti 
právnických osob, která přináší možnost významného zkrácení negativních důsledků případného 
odsouzení právnické osoby. A dne 9. listopadu 2020 vydalo Nejvyšší státní zastupitelství třetí 
přepracované vydání dokumentu, nám známého jako „Metodika aplikace § 8 odst. 5 zákona o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim“. Dobré důvody, abychom se o podstatné 
změny v nich obsažené a jejich praktické dopady s Vámi podělili prostřednictvím série čtyř 
webinářů se společným názvem: 

Trestní odpovědnost právnických osob 

- změny v zákoně i metodice 
 

 

Webináře se budou konat postupně vzdáleným připojením v prostředí MS Teams 

  
 

 
Webinář 1 a 2 – Nová metodika Nejvyššího státního zastupitelství  
Webináře jsou zaměřeny na: 

 Představení obsahu a podstaty přepracované Metodiky NSZ 
 Vysvětlení smyslu a širších souvislostí významných změn pro praxi 
 Dotazy a odpovědi 

Prezentují:  JUDr. Jakub Chromý, Ph.D., MBA, státní zástupce, Nejvyšší státní zastupitelství 
JUDr. Juraj Szabó, Ph.D., analytik, Nejvyšší státní zastupitelství 

Termín: středa, 2. prosince 2020 od 14:00 do 16:00, s přestávkou po 45 minutách 

 

 



 

 

Webináře jsou pořádány pouze pro členy UPP ČR, právníky a compliance specialisty kolektivních 
členů UPP ČR. 
 
Informaci o zájmu o účast pošlete na  info@uppcr.cz do 1. 12. do 12.00 hod., poté Vám budou 
zaslány přístupové údaje. 
   
Upozornění:  
Účast na webinářích potvrzujeme zasláním přístupových údajů k MS Teams. 
 
Pozvánky na další dva webináře, které se budou konat 11. 12. 2020 od 10.00 hod. a v lednu 2021 
(konkrétní termín bude upřesněn), Vám budou zaslány později. Přednášejícím na webináři 11. 12. 
bude JUDr. Ladislav Smejkal, partner, advokátní kancelář DENTONS EUROPE CS LLP.  
 
 
Těšíme se na Vaši účast a na slyšenou ve sdíleném digitálním prostoru,  

JUDr. Marie Brejchová, LL.M. 
prezidentka UPP ČR  
 
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 
  
 
Kontaktní osoba: Kateřina Jiroutová, mobil: +420 728 274 987, info@uppcr.cz 
 

            


