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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 „PODNIKOVÝ PRÁVNÍK 2016“, ale hlavně
a především oznámit Vám jména oceněných v jednotlivých kategoriích.
Slavnostního večera se zúčastnili zástupci profesních komor, akademické sféry i státní správy. Za
všechny jmenujme paní JUDr. Ivanu Janů, předsedkyni Úřadu pro ochranu osobních údajů a pana
Doc. JUDr. Petra Hůrku, Ph.D., ředitele odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR. Záštitu nad touto slavnostní událostí převzal Svaz průmyslu a dopravy České
republiky reprezentovaný na večeru panem Ing. Františkem Chaloupeckým. Mediálním partnerem
večera bylo nakladatelství Economia. Slavnostní ráz této akci daly nejen prostory hotelu
InterContinental skýtající nádherné výhledy na večerní Prahu, ale i hudební doprovod v podání MIB
Quarteta.

Oficiální částí tohoto večera nás provázela osvědčená dvojice moderátorů, Marcela

Augustová a Alois Dvořák.
Odborná porota rozhodla na základě nominací o vítězích v jednotlivých kategoriích takto:
Vítězem kategorie Podniková právní kancelář se stal právní tým společnosti ArcelorMittal
Ostrava, a.s.

Ocenění převzala Eva Václavíková, Senior Legal Counsel. Právní tým

poskytuje podporu všem jednotkám na území České, Slovenské a Maďarské republiky včetně
koordinace a řízení polských právních záležitostí. Při této činnosti se podílejí také na
vyjednávání významných kontraktů, sporné agendě, korporátní agendě v oblasti správy
společenských smluv či zakladatelských listin.
Ocenění v kategorii Samostatný podnikový právník přebrala JUDr. Milada Kusáková. ze
společnosti PODZIMEK A SYNOVÉ, s.r.o. Milada jako jediný právník ve společnosti pokrývá
právní agendu v oblastech práva občanského, pracovního, správního, korporátního a práva
nemovitostí a školí zaměstnance společnosti.

Titul Podnikový právník 2016 v kategorii Obchodní a občanské právo (se zaměřením na
ochranu soukromí) přijala Mgr. Alice Selby, Ph.D., LL.M. právnička společnosti T-Mobile
Czech Republic a.s. Spolupracuje jako vyučující předmětu Regulace telekomunikací s
Právnickou fakultou UK a měla také možnost vyzkoušet si práci regulačního právníka ve
Spojeném království. Ochrana soukromí je téma, kterému se věnuje již několik let a zejména s
ohledem na současnou geopolitickou situaci je považuje za velmi aktuální.
Laureátem ocenění v kategorii Pracovní právo se stala JUDr. Alexandra Balogová ze
společnosti Siemens, s.r.o. Ze svého pracovního zařazení je samostatně odpovědná za agendu
pracovního práva tradičního zaměstnavatele. Napomáhá zvýšení prestiže oboru pracovního
práva a významně působí v pracovněprávní sekci, kde sdílí své zkušenosti a je i hostitelkou
jejích diskusních setkání.
Porota udělila ocenění v kategorii

Právo technologické, IT a komunikací Mgr. Janu

Hrabákovi, Ph.D. ze společnosti VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., v níž v
současné době pracuje jako ředitel právních záležitostí. Věnuje se především správnímu právu,
vodnímu právu, energetickému právu, obchodnímu právu, novému soukromému právu a právu
veřejných zakázek a koncesí. Je autorem celé řady odborných článků, spoluautorem Komentáře
ke správnímu řádu, Komentáře k zákonu o vodovodech a kanalizacích, Komentáře k zákonu o
veřejných zakázkách.
Kvality Mgr. Miroslava Černého, Ph.D., ze společnosti Škoda Auto, a.s., kde pracuje na
pozici vedoucí koordinátor skupiny Duševní vlastnictví potvrzují, že je tím, kdo si zasloužil
ocenění v kategorii Perspektiva 2016. Jako patentový zástupce (se zaměřením na označení
původu a průmyslové vzory) je spoluautorem Komentáře k zákonu o ochraně průmyslových
vzorů, je členem redakční rady časopisu Průmyslové vlastnictví. Je externím pedagogem
ŠKODA AUTO Vysoká škola a Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Je velkou poctou pro Unii podnikových právníků, že ocenění udělované v kategorii Právník,
který se zasloužil o UPP ČR převzal významný český právník a vysokoškolský pedagog pan
Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. Právníci ho znají jako autora řady vysokoškolských učebnic i
jiných odborných textů, které se věnují zejména problematice nekalé soutěže a reklamy. Pan
profesor, který býval podnikovým právníkem, dlouhodobě spolupracuje s Unií podnikových
právníků ČR, je pravidelným přispěvatelem konference Právnický podzim, kterou pořádáme s
Právnickou fakultou Masarykovy university, i lektorem na dalších vzdělávacích akcích Unie.
Právem je považován za doyena podnikových právníků.

Všem oceněným upřímně blahopřejeme.

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.
Děkuji všem těm, kteří se podíleli na přípravě a realizaci slavnostního večera.
Přeji Vám všem krásné jaro.

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

