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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
dostává se Vám do rukou speciální číslo Bulletinu Unie podnikových právníků, kterým Vám 
chceme přiblížit nejen průběh slavnostního večera udělování cen PODNIKOVÝ 
PRÁVNÍK 2014, ale hlavně a především oznámit jména vítězů v jednotlivých kategoriích.  
Slavnostního večera se zúčastnili zástupci významných profesních komor, akademické sféry i 
státní správy. Mediálním partnerem večera bylo nakladatelství Ekonomia a časopis Právní 
rádce, organizačními partnery bylo nakladatelství Wolters Kluwer a společnost Atlas 
Consulting. Slavnostní ráz této akci daly nejen krásné prostory České spořitelny, a. s. 
v Rytířské ulici, ale i hudební doprovod v podání Tylečkova sexteta, jehož jádro tvoří 
absolventi Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka. Oficiální částí tohoto večera 
nás provázeli paní Marcela Augustová a kolega Ondřej Běhal.    
 
Odborná porota rozhodla na základě nominací o vítězích v jednotlivých kategoriích takto:   
 

 Vítězem kategorie Podniková právní kancelář se stal právní tým společnosti Škoda 

auto a.s. Cenu z rukou Ing. Zdeňka Lišky, generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy 

ČR převzal Mgr. David Kavan, vedoucí právního oddělení společnosti Škoda auto a.s. 

Tým pod jeho vedením zpracovává většinu právních záležitostí a v roce 2013 se věnoval 

především přípravě právních dokumentů v souvislosti se zavedením nové distribuční 

strategie společnosti nejen v Evropě, ale i na celosvětové trhy. 

 Vítězem kategorie Samostatný podnikový právník se stal pan JUDr. Jaroslav Strolený, 

senior právník společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Podílel se výrazným způsobem 

na zvyšování právního vědomí zaměstnanců společnosti. Je nejen aktivním členem sekce 

pro procesní právo a alternativní řešení sporů UPP a Asociace rozhodců ČR, ale i autorem 

několika monografií a odborných článků z oblasti rozhodčího řízení.  

 Vítězem kategorie Obchodní právo se stala paní JUDr. Hana Hurychová, která se 

dlouhodobě věnuje obchodně-závazkovým vztahům, veřejným zakázkám a hospodářské 

soutěži ve skupině ČEZ. Je respektovanou odbornicí a uznávanou vedoucí právního týmu. 



Jako odborný pedagog školí nejen kolegy ve skupině ČEZ, ale i právníky na seminářích 

pořádaných různými odbornými platformami.  

 Vítězem kategorie Pracovní právo se stala paní JUDr. Hana Tepperová, dlouhodobě 

působící ve společnosti Siemens, s.r.o. U zaměstnavatele se zasadila o zavádění všech 

zásad moderního pracovního práva a nacházela řešení jak předcházet pracovněprávním 

sporům. V UPP se aktivně zapojila do činnosti pracovněprávní sekce a její názory byly 

vždy ceněné a respektované.  

 Vítězem kategorie Právo technologické, IT a komunikací se stal pan Mgr. Miroslav 

Uřičař, působící od roku 1999 ve společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. v posledních 

několika letech v pozici General Counsel. Specializuje se na správní právo, soutěžní právo 

a právo ochrany osobních údajů. Působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při 

Hospodářské a agrární komoře ČR, publikuje v odborných časopisech, příležitostně 

přednáší na odborných konferencích a seminářích.  

 Vítězem kategorie Právo bankovnictví a pojišťovnictví se stala paní Mgr. Lucie 

Jandová-Krejčí. Tomuto oboru práva se věnuje více než 10 let. Od roku 2008 působí 

v právním útvaru České pojišťovny, a.s. Je dlouholetou členkou legislativní sekce České 

asociace pojišťoven. Obor pojistné právo přednáší na právnické fakultě UK a jiných 

odborných fórech. Publikuje nejen odborné články v tomto oboru práva, ale i k novému 

občanskému zákoníku, a je spoluautorkou komentáře k zákonu o pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla.  

 Vítězem v kategorii Perspektiva 2014 se stala paní Mgr. Lenka Honsová, která od 

počátku své profesní praxe působí v podnikové právní praxi a od roku 2008 na pozici 

vedoucí právního oddělení společnosti Heineken Česká republika s.r.o. Kolegyně působí 

jako externí lektorka na právnické fakultě MU v Brně v předmětu Právo specifické 

produkce, při čemž studentům reálně přibližuje práci podnikového právníka nejen 

v oblasti specifické produkce, ale i v oblasti korporátního práva, správní regulace, práva 

finančního, hospodářské soutěže a dalších.   

 Vítězem kategorie Právník, který se zasloužil o UPP ČR  se stal pan JUDr. Alois 

Dvořák, který během své dlouholeté pracovní kariéry působil v řadě společností – 

Severočeský hnědouhelný revír, družstvo KOVOS, byl komerčním právníkem a posléze 

advokátem. Vede sekci pro procesní právo a alternativní řešení sporů UPP a Asociaci 

rozhodců ČR, Pro Unii podnikových právníků, jejímž členem je řadu let, vykonal hodně  



dobrovolné práce – neúnavně a vytrvale organizoval, zařizoval a jednal. Je jednou 

z tmelících osobností Unie nejen díky svému přímému a otevřenému jednání, své 

přátelské povaze, ale i díky odvaze otevřeně sdělit své kritické názory. 

 

Všem oceněným upřímně blahopřejeme.  

 

Abychom nezapomněli, slavnostnímu večeru předcházela jako každý rok výroční konference 

PODNIKOVÝ PRÁVNÍK 2014. 

Kvalita přednášejících i účast byla tradičně skvělá. Jaromír Jirsa a Martin Foukal  se dotkli 

nové úpravy procesního práva a některých otázek rekodifikace v praxi notáře.  Radim Polčák 

se filosoficky zamýšlel nad fungováním vztahů mimo právní systémy, Patrik Przyhoda a 

Lukáš Janíček referovali o koncepci odpovědnosti statutárních orgánů. 

 

Fotografie z konference i slavnostního večera naleznete na www.uppcr.cz 

Jednu za všechny přikládám. 

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, těším se na další setkávání s Vámi v následujících 

měsících tohoto roku při příležitosti nejen odborných seminářů, ale i jiných akcí pořádaných 

Unií podnikových právníků.  

 

JUDr. Marie Brejchová, LL.M., prezidentka Unie podnikových právníků ČR o.s. 


