DVOŘÁK HAGER & PARTNERS V PRAZE POSILUJE
O EXPERTA NA TRESTNÍ PRÁVO
A COMPLIANCE

Vážení klienti,
rádi bychom Vám oznámili, že tým naší advokátní kanceláře v Praze
posílil zkušený advokát a uznávaný odborník na trestní právo Jan Vučka,
který bude odpovědný za poskytování právních služeb v oblasti trestního
práva, včetně trestní odpovědnosti právnických osob a trestněprávní
compliance.
Naše právní podpora v oblasti trestního práva zahrnuje především:
Jan Vučka se zaměřuje
především na oblast
hospodářské a daňové
kriminality. Dříve pracoval
jako forenzní specialista
pro auditorskou
společnost z Velké čtyřky
a působil také jako státní
zástupce. Je členem
Association of Certified
Fraud Examiners.
Jan pravidelně publikuje
v odborných časopisech
zaměřených na trestní
právo. Přednášel na
Vysoké škole
ekonomické, Ekonomické
univerzitě v Bratislavě,
Justiční akademii a také
pro Institut interních
auditorů.
Jan vystudoval
Právnickou fakultu UK a
Fakultu mezinárodních
vztahů VŠE. Studoval též
na Fakultě ekonomie a
společenských věd
Univerzity v Kolíně nad
Rýnem. Hovoří plynně
anglicky.

•

Obhajobu fyzických a právnických osob včetně složitých případů
hospodářské a daňové kriminality, podporu a zastupování
společností při vyšetřováních ze strany orgánů veřejné moci

•

Předcházení rizik trestní odpovědnosti právnických osob a
managementu, příprava a implementace compliance programů
(preventivní poradenství)

•

Revize a příprava interních předpisů a procesů u klienta (včetně
ochrany majetkových zájmů klienta), školení managementu
a zaměstnanců

•

Posouzení trestněprávní roviny sporné agendy, podporu klienta ve
sporech

•

Uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení a přípravu
trestních oznámení

•

Podporu společností při interních vyšetřováních

•

Prověřování trestněprávních rizik při komplexních transakcích
a v rámci due diligence

Rádi Vám poskytneme více informací a prodiskutujeme způsoby, jak Vám
můžeme v konkrétních případech pomoci.
Stanislav Dvořák, partner

Jan Vučka, advokát
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stanislav.dvorak@dhplegal.com
+420 255 706 515

jan.vucka@dhplegal.com
+420 255 706 534

Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
IČO 290 50 821, MS Praha, C 162938
www.dhplegal.com
Praha 8, Oasis Florenc, Pobřežní 394/12, CZ-186 00
T +420 255 706 500
E praha@dhplegal.com

Bratislava, Cintorínska ul. 3/a, SK-811 08
T +421 232 786 411
E bratislava@dhplegal.com

