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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Dátum: 9. februára 2017 
 

 
bpv BRAUN PARTNERS RADÍ FIRMÁM AKO NA PREVENCIU PROTI TRESTNÉMU 
STÍHANIU 

Advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS spoločne s vydavateľstvom Economia usporiadali koncom 

januára odborný seminár na tému „Prevencia proti trestnej zodpovednosti právnických osôb“.  

Majitelia spoločností, podnikoví 

právnici, prokuristi a HR 

manažéri z malých firiem, i 

veľkých korporácií, sa stretli, 

aby získali aktuálne informácie 

k legislatívnym zmenám 

súvisiacim s novelou zákona o 

trestnej zodpovednosti 

právnických osôb.  

Celým seminárom sprevádzali 

právni odborníci z advokátskej 

kancelárie bpv BRAUN 

PARTNERS: partner 

kancelárie Marc Müller, M.B.A 

a vedúci advokát Mgr. Martin 

Cír. 

Pán Cír poslucháčov zasvätil do novej právnej úpravy, v ktorej sa rozširuje množstvo trestných činov a zároveň 

načrtol úskalia praxe s tím spojené. V súvislosti s tým pán Müller poukázal i na extrémne prípady zo súdnej praxe, 

kedy právnickej osobe hrozí jej zrušenie alebo tak vysoký peňažný trest, že môže viesť až k likvidácii danej 

spoločnosti.  

Pán Cír všetkým prítomným ďalej detailne popísal problematiku nového exkulpačného dôvodu, v prípade, že sa 

chce spoločnosť trestnej zodpovednosti zbaviť. „Po novom sa môžu korporácie vyviniť nielen v prípade, že sa 

trestného činu dopustil ich zamestnanec, ale tiež v situáciách, kedy protiprávne koná aj štatutárny orgán alebo 

ľudia vo vedení firmy“, komentuje zmeny v novele pán Cír.  Obidvaja páni však ďalej poukazujú na skutočnosť, že 

okolo praktickej aplikácie nárastu rozsahu jednotlivých "ospravedlneniek" zostáva mnoho nejasností. 

Účastníci seminára mali možnosť dozvedieť sa, ako by malo vyzerať úspešné vyvinenie, a ako je dôležité vybrať 

správne opatrenia, ktoré vychádzajú priamo zo skutočných potrieb každej organizácie a zohľadňujú konkrétne 

riziká s ohľadom na pôsobnosť danej firmy, jej veľkosť či počet zamestnancov. Prednášajúci potvrdili, že náležité 

preventívne opatrenie vedie ku zlepšeniu celkovej firemnej kultúry, v ktorej je nižšie potenciálne riziko prípadného 

konfliktu so zákonom niekoho z ich ľudí, za ktorých bude pykať následne celý podnik.  
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V poslednom bloku seminára  pán Cír s pánom Müllerom detailne prebrali náležité inštrumenty, ktoré tejto prevencii 

napomôžu, ako je etický kódex pre úpravu pravidiel správania vo firme, protikorupčný program, compliance 

program či inštitút podnikového ombudsmana alebo systém firemného vzdelávania. 

Účastníci seminára u prednášajúcich popri odbornosti oboch advokátov zvlášť ocenili bravúrne prepojenie 

právneho výkladu danej problematiky na jednej strane, s prezentáciou praktických prípadov z podnikovej praxe na 

strane druhej.  

Problematika trestnej zodpovednosti právnických osôb vyžaduje špecifický a vysoko individualizovaný prístup 

zameraný na konkrétne potreby jednotlivej spoločnosti. S ohľadom na využitie predchádzajúcich skúseností z ČR 

a zo zahraničia, tím právnikov bpv BRAUN PARTNERS v nadväznosti na uskutočnený seminár ponúka firmám 

všetkých veľkostí právne poradenstvo v oblasti Compliance programov a prevencie právnických osôb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O spoločnosti:  

Advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS sa radí medzi popredné medzinárodné advokátske kancelárie 

v Českej republike i na Slovensku. Zároveň je tiež zakladajúcim členom bpv LEGAL, medzinárodnej aliancie 

advokátskych kancelárií, pôsobiacej v strednej a východnej Európe. Jej tím tvorí viac než 35 právnikov a ponúka 

svojim klientom, medzi nich patria najvýznamnejšie české, slovenské i medzinárodné spoločnosti, komplexné 

služby v mnohých oblastiach práva. Medzi hlavné oblasti zamerania advokátskej kancelárie bpv BRAUN 

PARTNERS patria fúzie a akvizície, právo obchodných spoločností, právo nehnuteľností, a rovnako i daňové 

poradenstvo. Jej špecialisti sa zaoberajú tiež právom duševného vlastníctva a IT, súťažným právom, energetickým 

a pracovným právom a zastupujú svojich klientov pred českými, slovenskými a medzinárodnými súdmi a 

v rozhodcovských konaniach. Viac informácií na www.bpv-bp.com.  

Kontakt: 

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o. 

Ing. Iva Vosolová, Marketing Manager 

iva.vosolova@bpv-bp.com 

tel: 224 490 000 
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