POZVÁNKA
Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Unie obhájců ČR
si Vás tímto dovolují pozvat k účasti na odborné konferenci na téma

„Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR:
pohledy zpět i vpřed“
pořádané dne 23. 9. 2021 od 9.00 hodin
v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity (místnost č. 136), Veveří 70, 611 80 Brno
/v závislosti na vývoji epidemické situace bude případně zvolena distanční/hybridní forma
konání akce – veškeré aktuality budou uvedeny na webu uocr.cz a law.muni.cz/
V letošním roce tomu bude deset let, kdy byl do tuzemského právního řádu uveden zákon č. 418/2011 Sb.,
který podrobil normám trestního práva kromě lidí i umělé právní konstrukce – právnické osoby. Takový
krok s sebou pochopitelně přinesl mnohé novoty, specifika, mnohdy i kontroverze. Nynější doba se jeví jako
více než vhodná k bilancování, které z otázek pokládaných v průběhu let se již podařilo aplikační praxi,
případně zákonodárci prostřednictvím legislativních změn zodpovědět, a které otázky na odpovědi stále
čekají. Jaká jsou největší úskalí koncepce přičitatelnosti trestného činu právnické osobě? Je stávající katalog
sankcí, jež mohou být uloženy právnickým osobám, dostačující? Jak co nejlépe zabezpečit právnické osobě
plnohodnotný výkon práva na obhajobu? To je jen zlomkem témat, která si zasluhují důkladnou odbornou
rozpravu advokátů, státních zástupců, soudců, právních teoretiků a dalších osobností (nejen) trestního
práva. Konference pořádaná Právnickou fakultou Masarykovy univerzity ve spolupráci s Unií obhájců ČR
nabízí pro takovou rozpravu patřičný prostor. Vítány jsou jak teoretické příspěvky, tak příspěvky zaměřené
na aplikační praxi.
Svoji aktivní účast na konferenci potvrdili Mgr. Marek Benda, dr. Pavel Blažek, prof. Jaroslav Fenyk,
doc. Tomáš Gřivna, dr. Jakub Chromý, prof. Věra Kalvodová, dr. Jiří Říha, prof. Pavel Šámal či dr. Ján
Šanta.
Zájemce o přednesení příspěvku na konferenci prosíme o potvrzení účasti spolu se zasláním názvu
příspěvku do 31. 7. 2021 na e-mailovou adresu konference@uocr.cz
Zájemce o pasivní účast prosíme o registraci na téže e-mailové adrese.

Účastnický poplatek se nevybírá.
Vaše účast na konferenci nám bude potěšením.
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