
 

 
 

Mgr. Lívia Djukić  
Advokátka 

Lívia Djukić se specializuje na oblast compliance, investigací, whistleblowingu a trestního práva.  

V oblasti compliance se zaměřuje na tvorbu a implementaci tailor-made compliance programů. V rámci 

své praxe pomáhá klientům při provádění compliance auditů, následném nastavování interních procesů, 

přípravě související interní dokumentace a proškolování managementu i zaměstnanců – to vše 

s důrazem na prevenci trestní odpovědnosti právnických osob.  

Lívia se v rámci investigací podílela na řadě komplexních interních šetření při podezření z páchání 

majetkové a ekonomické trestné činnosti v obchodních korporacích i ve veřejném sektoru. Klientům 

poskytuje podporu při sběru relevantních informací a důkazů, analýze a právním posouzení zjištěných 

skutečností, jakož i při dalším postupu uvnitř organizace či navenek. 

Dále pomáhá klientům s implementací a správou etické linky, nastavením interních procesů, přípravou související dokumentace a 

zaškolením zodpovědných osob a zaměstnanců. Rovněž plní funkci příslušné osoby, kdy pro klienty prověřuje přijatá oznámení a po 

provedeném šetření poskytuje klientům právní podporu při dalším postupu. 

V oblasti trestního práva má bohaté zkušenosti s obhajobou členů statutárních orgánů i obchodních korporacích v trestních řízeních, jakož 

i se zastupováním poškozených fyzických a právnických osob.  

Před nástupem do naší advokátní kanceláře v roce 2022 působila ve významných českých advokátních kancelářích a v advokátní 

kanceláři spadající pod poradenskou společnost patřící do tzv. velké čtyřky. 

 

Projekty 

 

▪ implementace komplexního compliance programu pro významnou mezinárodní developerskou společnost 

▪ revize compliance programu pro dceřinou společnost mezinárodní farmaceutické korporace 

▪ vedení interního šetření při podezření ze zpronevěry ve veřejné instituci 

▪ vedení interního šetření při podezření z porušení povinností při správě cizího majetku členy statutárního orgánu obchodní korporace 

▪ školení managementu a zaměstnanců významných tuzemských i nadnárodních společností na téma prevence korupce a trestní 

odpovědnosti právnických osob 

▪ obhajoba obviněné dceřiné společnost mezinárodní farmaceutické korporace 

▪ obhajoba členů statutárních orgánů tuzemských obchodních korporací obviněných z daňové trestné činnosti, úvěrového podvodu či 

zpronevěry  

▪ litigační podpora spočívající v identifikaci důkazních prostředků pro zahraniční soudní řízení v rámci duty of disclosure pro 

mezinárodní výrobní společnost 

 

Členství v profesních sdruženích 

 

Česká advokátní komora 

 

Jazyky 

 

český, slovenský, anglický, srbský 

 

Vzdělání 
 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2015), titul Mgr. 

Maastricht University, Nizozemí (2014), program Erasmus se zaměřením na trestní právo 
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