AGENDA COMPLIANCE KONFERENCE
ČESKÉ COMPLIANCE ASOCIACE
24. září 2020

ÚVODNÍ ČÁST KONFERENCE
Registrace účastníků
Slavností zahájení
konference
Nová strategie a projekty
ČCA

8:30 - 9:00
Výkonná rada ČCA

9:00 – 9:10

Výkonná rada ČCA

9:15 – 9:30

BLOK I.
KEYNOTE SPEAKER

Inspirativní speaker (jméno brzy potvrdíme)

9:30-10:00

Lídři o svém vztahu ke
compliance a integritě
(panelová diskuze)

1. Philippe Guitard, ředitel Veolia pro střední a východní
Evropu, Executive Vice-President

10:00-10:45

2. Pavel Sedláček, country manager Pfizer ČR
Moderuje: Tomáš Kafka
(EY)

Příběhy, které vedou ke
compliance

3. jméno brzy potvrdíme
BLOK II.
1. Lukáš Valášek, hlavní investigativní reportér Aktuálně.cz

11:00-11:30

2. Andrej Leontiev, Partner Taylor Wessing SK
(moderuje Apolena
Ondráčková, Sanofi)

KEYNOTE k části „Skutečné
kauzy“

Pohled advokátů + pohled
na aktuální kauzy
(moderuje Ladislav
Smejkal, partner Dentons)

Mgr. Pavel Pukovec, náměstek nejvyššího státního zástupce

Lukáš Trojan, partner Trojan, Doleček a partneři, advokátní
kancelář, s. r. o.
Pavel Koukal, Head of Praxis Group Compliance by Rödl &
Partner Czech Republic
Diskusní témata
 § 8/5 TOPO – rozdílný pohled obhájců a státních
zástupců na dostatečnost compliance opatření
 Charakter možných sankčních opatření vůči fyzickým
osobám, jejichž jednání je přičítáno právnické osobě
 Možné modality trestu zákazu účasti na veřejných
zakázkách/zákazu přijímání dotací a subvencí/zákazu
činnosti
 Ukládání trestů a zánik účinků odsouzení – další trestání
právnických osob

11:30-11:50

12:00-12:30






Specifická úprava odklonu v případě právnických osob,
možnost skončení trestního řízení v případě právnických
osob i u zvlášť závažných zločinů „dohodou se stáním
zástupcem“ (dohoda o vině a trestu) – druhá šance pro
právnické osoby
Postihování právnických osob v trestním řízení a
v přestupkovém či daňovém řízení – účel, hranice
Metodika NSZ a její použití v praxi

WORKSHOPY

1A Od pravidel k
hodnotám: budování silné
firemní kultury

EY

KMPG
1B Agendy moderního
compliance & trendy v
oblasti digitalizace a
robotizace

2A Jak se připravit a
efektivně vést interní
vyšetřování
(Allen&Overy a Deloitte
Legal)

Allen & Overy
Deloitte Legal

BLOK 1
Proč se lidé chovají jinak,než od nich očekáváte?
Jak transformovat firemní kulturua ověřit si, že funguje
 Etická dilemata
Hosté:
Tereza Kubínová, Forensic and Integrity Services EY
Radim Bureš, Forensic & Integrity Services, EY
Margaret Starka,CEO BE-DNA
 Agendy moderního compliance a nástroje, kterými je
možné je řešit
 Využití nových technologií k naplnění cílů compliance a
větší efektivity vykonávaných činností
 Nástroje a technologie, které může využít každý bez
pokročilých znalostí IT a velkého budgetu
Hosté:
Tereza Jechová, Manager, Risk Consulting KPMG CZ
Roman Koch, Head of KPMG CZ
Další host bude potvrzen
BLOK 2
 Jak nastavit interní politiku vyšetřování a její provázanost s
ostatními interními předpisy ve společnostech
 Fáze interního vyšetřování
 Využití právních technologií v procesu shromažďování
faktů a jejich analýzy (BrainSpace/Relativity)
 Nová evropská směrnice o whistleblowingu a její dopad do
interních politik firem a na odhalování nekalých praktik ve
společnostech
 Jak naložit se závěry interních vyšetřování
 Nové výzvy zpôsobené Covid 19 (social distancing, home
office a jiné fenomény)



Hosté:
Markéta Císařová,Senior litigator and compliance specialist,
Allen & Overy
Jaroslava Kračúnová, Local partner Deloitte Legal
2B Living the code - jak
prosazovat compliance v
praxi?


Compliance
Team




Jak efektivně chránit firmu před korupcí a jinými
nežádoucími jevy ohrožujícími zájmy podniků/institucí
Jak uspět či neuspět v roli compliance officera
Reálné příklady a příběhy od Compliance Officerů

Hosté:
Daniel Tošner, CEO Compliance Team
Michaela Katolická,Compliance Officer, CSG
Tomáš Čejchan, Legal and Integrity manager, ABB
Kornel Berkes,CE Business Integrity Lead Manager at Tesco
Stores

