TISKOVÁ ZPRÁVA
JITKA LOGESOVÁ Z WOLF THEISS OD LEDNA SPOLUPŘEDSEDÁ
PROTIKORUPČNÍ KOMISI MEZINÁRODNÍ ADVOKÁTNÍ KOMORY
Praha – 11. února 2019 – Jitka Logesová, řídící partnerka pražské pobočky
advokátní kanceláře Wolf Theiss, byla oficiálně potvrzena ve funkci
spolupředsedkyně Protikorupční komise Mezinárodní advokátní komory. Tuto
prestižní roli, která korunuje její výjimečnou odbornost na poli protikorupční
problematiky i dosavadních aktivit v rámci komory, zastává od ledna 2019 do
konce roku 2020. Jde o povýšení z dosavadní pozice seniorní vícepředsedkyně.
"Je to pro mě velká čest. Komisi považuji za velmi významnou platformu pro setkáv ání
odborníků z různých oblastí našeho oboru, což usnadňuje výměnu poznatků a
osvědčených postupů napříč zeměmi po celém světě. Aktuálně pracujeme na celé řadě
zajímavých a důležitých projektů, na jejichž pokračování se těším. Nedávno jsme
například v rámci jednoho z nich po intenzivní dvouleté práci dokončili analýzu
strukturované dohody v trestních řízeních týkající se trestných činů v oblasti korupce.
Cílem projektu je formulovat globální standardy pro takové dohody," říká Jitka
Logesová, která Protikorupční komisi Mezinárodní advokátní komory předsedá spolu s
advokátkou Leah Ambler.
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"V České republice by závěry analýzy mohly inspirovat zákonodárce buď při novelizaci
stávající úpravy, zejména dohody o vině a trestu, nebo při přípravě úplně nové úpravy.
Dokument je již k dispozici na webu komise a 6. března bude oficiálně představen v
Londýně," dodává Logesová.
Jitka Logesová má za sebou více než dvacetiletou praxi korporátního práva v
mezinárodních advokátních kancelářích. V posledních devíti letech se specializuje
právě na oblast korporátních šetření, compliance, asset recovery a trestní
odpovědnosti firem. V advokátní kanceláři Wolf Theiss, ke které se připojila v říjnu 2018
a jejíž pražskou pobočku vede, má za úkol mimo jiné rozvíjet regionální praxi
korporátních šetření ve 13 jurisdikcích, kde Wolf Theiss momentálně působí.
Jitka Logesová má zkušenosti z celé řady sektorů a jako jedna ze sta žen byla zařazena
do žebříčku Global Investigations Review’s 2018 Women in Investigations. V roce 2018
několik měsíců působila coby analytička na českém Nejvyšším státním zastupitelství,
kde pracovala zejména na aktualizaci metodiky zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim. Státní zástupce v tomto ohledu rovněž školila.
Kromě členství v Mezinárodní advokátní komoře je exkluzivní členkou sítě ICC
FraudNet za Českou republiku.
Členy Mezinárodní advokátní komory jsou od založení v roce 1947 právníci z celého
světa. Organizace v současné době sdružuje na 80 000 právníků včetně těch z většiny
významných světových kanceláří a 190 advokátních komor a právnických spolků z více
než 170 zemí.

ALBANIA AUSTRIA BOSNIA & HERZEGOVINA BULGARIA CROATIA CZECH REPUBLIC HUNGARY POLAND ROMANIA SERBIA SLOVAK REPUBLIC SLOVENIA UKRAINE

V rámci Protikorupční komise se pravidelně potkávají zástupci veřejného i soukromého
sektoru a diskutují trendy, protikorupční legislativu či opatření v oblasti compliance a
asset recovery. Komise dvakrát ročně pořádá společné schůze členů a jednou ročně
také konferenci. Ta letošní se uskuteční mezi 22. a 27. zářím v Soulu.

O WOLF THEISS
Advokátní kancelář Wolf Theiss se řadí k předním kancelářím v regionu střední a jihovýchodní
Evropy. Své kanceláře má v celkem 13 zemích – Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku,
České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Srbsku, Slovensku,
Slovinsku a Ukrajině. Více než tři sta čtyřicet právníků poskytuje poradenství při realizaci
projektů a obchodních transakcí rozsáhlé domácí i mezinárodní klientele napříč řadou
byznysových odvětví.
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