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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 16. dubna 2015 udělování cen PODNIKOVÝ
PRÁVNÍK 2015, ale hlavně a především oznámit jména vítězů v jednotlivých kategoriích.

Slavnostního večera se zúčastnili zástupci profesních komor, akademické sféry i další hosté.
Záštitu nad oceněním převzal opět Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Mediálním
partnerem večera byl měsíčník Právní rádce vydavatelství Economia, a.s. Organizačními
partnery bylo nakladatelství Wolters Kluwer a.s. a společnost ATLAS Consulting, spol. s r.o.
Slavnostní ráz této akci daly nejen krásné prostory České spořitelny, a.s., v Rytířské ulici, ale i
hudební doprovod v podání MIB Quarteta pod vedením primáše Saši Kopky. Oficiální částí večera
nás provázeli paní Marcela Augustová a kolega Alois Dvořák.

Odborná porota rozhodla na základě nominací o vítězích v jednotlivých kategoriích takto:
Vítězem kategorie Podniková právní kancelář se stal právní tým společnosti Siemens, s.r.o.
Cenu převzal Mgr. Richard Baček, vedoucí právního oddělení.

Tým pod jeho vedením

poskytuje právní služby společnosti, která podniká v širokém spektru energetiky, dopravy a
infrastruktury měst, automatizace a zdravotnictví. Právní tým úspěšně realizoval globální M&A
projekty s lokálním aspektem. Ocenění předala Ing. Dagmar Kuchtová, generální ředitelka
Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Vítězkou kategorie Samostatný podnikový právník se stala paní JUDr. Ing. Petra Gříbková.
Působí jako podniková právnička ve společnostech ATLAS Coonsulting spol. s r.o. a ATLAS
Software a.s., u nichž vykonává kompletní právní agendu. Produkt těchto společností Codexis
se stal nejrozšířenějším právním informačním systémem v ČR. Petra je také členkou expertního

týmu pro legislativu působícího pod Svazem průmyslu a dopravy a místopředsedkyní Asociace
právních a ekonomických informačních systémů. Ocenění Petra převzala od Prof. JUDr. Petra
Hajna, DrSc., emeritního profesora Právnické fakulty MU v Brně.
Vítězkou kategorie Obchodní právo se stala paní JUDr. Jaroslava Lopourová ze společnosti
VÍTKOVICE, a.s. Paní kolegyně je nejen výbornou podnikovou právničkou dlouhodobě se
specializující na obchodní právo a mezinárodní právo, ale i vynikající lektorkou, která se
podílela na vzdělávání tisíců zaměstnanců v obchodním právu a pravidlech mezinárodního
obchodu. V den předávání ocenění byla paní doktorka pracovně mimo území ČR a tak cenu za
ni převzal kolega Petr Šmelhaus, a to z rukou Lucie Jandové, držitelky ocenění Podnikový
právník 2014.
Vítězem kategorie Správní právo se stal pan JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D., který
jako podnikový právník působí u držitele licence na přepravu zemního plynu v ČR. Vyučuje
správní právo jako odborný asistent na PF UK a působí jako člen rozkladových komisí ministra
financí a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Je spoluautorem komentáře
k novému občanskému zákoníku a monografie o ochranných a bezpečnostních pásmech.
Ocenění převzal z rukou kolegyně Lenky Honsové, loňské držitelky ocenění Perspektiva 2014.
Vítězkou kategorie Právo technologické, IT a komunikací

se stala paní JUDr. Denisa

Bellinger, která řadu let působí na pozici vedoucí právničky společnosti Hewlett Packard.
U této společnosti zajišťuje kompletní právní servis ve všech oblastech práva. V UPP se Denisa
angažuje řadu let, působí ve Výkonném výboru a je garantem IT sekce. Ocenění jí předal
vedoucí IT sekce UPP Pavel Brada.
Vítězkou kategorie Stavební právo a právo nemovitostí se stala paní JUDr. Jiřina Králová
ze společnosti ČEZ, a.s. Je specialistkou legislativní agendy a její pracovní činnost spočívá
především ve sledování a připomínkování zákonů a vyhlášek v energetické a všeobecné právní
oblasti s profilací na právní předpisy související s výstavbou energetických staveb a zařízení.
Ocenění převzala z rukou předloňské držitelky ocenění Daniely Šustrové, vedoucí Kanceláře
Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu.
Vítězem v kategorii Perspektiva 2015 se stal pan JUDr. Václav Filip, Ph.D., který za svou
diplomovou práci Obrana proti nabídkám převzetí získal cenu Randovy nadace. Působí jako
právník ve skupině O2. Jako odborník na právo obchodních společností se autorsky podílel na
sepsání komentáře k zákonu o obchodních korporacích. Ocenění převzal z rukou prezidentky
UPP paní Marie Brejchové.
Vítězkou kategorie Právník, který se zasloužil o UPP ČR, se stala paní JUDr. Jaroslava
Hoťová. Jaroslava se podílela na postupné aktivaci činnosti UPP a významně se zasloužila o
zvýšení její prestiže. Ve své práci se věnovala především stavebnímu právu a správnímu právu,

její profesní kariéra byla spjatá s teplárenstvím a energetikou. Řadu let finančně podporuje
spolek Snílek a MammaCentrum, pomáhá dětem a sociálně postiženým rodinám. Ocenění
převzala z rukou pana náměstka Ministra spravedlnosti ČR pana Mgr. Petra Jägera, Ph.D. a
JUDr. Vratislava Vinše, zakladatele UPP ČR.

Všem oceněným upřímně blahopřejeme.

Závěrem nemohu nezmínit, že slavnostnímu večeru předcházela jako každý rok výroční konference
PODNIKOVÝ PRÁVNÍK 2015, na kterou navazoval Sněm UPP. Na něm byly přijaty mimo jiné i
nové Stanovy UPP, jejichž text naleznete na www.uppcr.cz a zvoleny orgány Unie. Na letošní
konferenci zazněly, jako již tradičně, kvalitní příspěvky, tentokrát

přednesené

panem Mgr.

Tomášem Doležilem, partnerem JŠK, advokátní kancelář, panem JUDr. Tomášem Lichovníkem,
soudcem Ústavního soudu ČR, panem doc. JUDr. Radimem Polčákem, Ph.D., vedoucím Ústavu
práva a technologií PrF MU v Brně a paní profesorkou Ing. Vladimírou Dvořákovou z VŠE,
politoložkou a předsedkyní Akreditační komise ČR.

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 z. s.

