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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
právě otevíráte třetí číslo Bulletinu UPP ČR v letošním roce. Jde o číslo věnované
významnému dni pro činnost naší Unie, kterým byl 20. duben 2017.
I.
Od rána probíhala výroční Konference Podnikový právník 2017, na níž vystoupili se
zajímavými příspěvky JUDr. Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně, doc. JUDr.
Radim Polčák, vedoucí ústavu Práva a technologií právnické fakulty MU, společník AK
Císař Češka Smutný, JUDr. Jaromír Císař a partner AK Rowan Legal, JUDr. Martin
Maisner.
II.
Na konferenci navazovalo jednání XV. Řádného sněmu Unie podnikových právníků
ČR z.s. Sněmu se zúčastnilo více než 80 členů.
1. Na sněmu v souladu s programem byly předneseny a schváleny zpráva výkonného
výboru o činnosti a hospodaření Unie v letech 2015 a 2016, zpráva revizorů účtů, návrh
činnosti a rozpočtu Unie pro období 2017 a 2018 a zpráva o revizi hospodaření.
2. Sněm zvolil orgány Unie.
Prezidentkou Unie podnikových právníků byla zvolena JUDr. Marie Brejchová, LL.M.
Působí ve funkci vedoucí sekce Právní společnosti Pražská energetika, a.s., kde řídí
komplexní právní agendu spojenou s podnikáním společnosti a jejím působením na trhu s
elektřinou. Od roku 2009 se zapojila do Projektu Právo a technologie a externě vyučuje
energetické právo pro Ústav práva a technologií na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity.
Byla dlouholetou členkou výboru Unie podnikových právníků ČR, od roku 2007 je
prezidentkou Unie. Aktivní je i v sekcích UPP, zejména v Energetické sekci, v sekci
Podniková právní kancelář a v nové sekci Compliance. Zastupuje UPP ČR v evropské
asociaci ECLA (European Company Lawyers Association).
Nově jsou členy Rady Unie Mgr. Ondřej Běhal, JUDr. Anna Dolejší, Ph.D., JUDr. Alois
Dvořák, JUDr. Václav Filip, Ph.D., JUDr. Antonín Havlík, Ph.D., JUDr. Jitka
Hlaváčková, JUDr. David Kavan, Mgr. Dominika Kozáková, doc. JUDr. Petr Liška,
Ph.D., LL.M., Mgr. Aneta Marišková, Mgr. David Matějka, Ph.D., Mgr. Milan Novotný,
JUDr. Juraj Szabó, Ph.D., a JUDr. Nora Šejdová.
Revizory účtů byli zvoleni JUDr. Miroslava Rybová a JUDr. Tomáš Boháček.
3. Na následném zasedání nově zvolené Rady UPP ČR byl zvolen Výkonný výbor
složený z pěti místopředsedů (Denisa Bellinger, Václav Filip, Jitka Hlaváčková,
Dominika Kozáková a David Matějka) a hospodáře (Alois Dvořák), které Vám krátce
představíme.

JUDr. Denisa Bellinger pracuje již více než 20 let v oblasti technologického práva, v
současné době ve společnosti HP Inc Czech Republic jako vedoucí právního oddělení. V
posledních letech zastává funkci místopředsedkyně UPP ČR se zaměřením na otázky
členské základny a je kontaktní osobou za Výkonný výbor v Sekci práva informačních
technologií. (IT sekce) .
JUDr. Václav Filip, Ph.D. je dlouholetý podnikový právník. V současnosti vede právní
oddělení společnosti České Radiokomunikace a.s. Předtím působil sedm let ve společnosti
Telefónica Czech Republic a.s./ O2 Czech Republic a.s. S Unií podnikových právníků ČR
aktivně spolupracuje a účastní se vzdělávacích a společenských akcí od roku 2008. V roce
2015 jej UPP ČR vyznamenala titulem Podnikový právník roku v kategorii Perspektiva.
Specializuje se na oblast práva obchodních společností a telekomunikační právo. Zapojil se
do sekce práva informačních technologií.
JUDr. Jitka Hlaváčková od ukončení studií pracovala jako samostatný právník v odvětvích
telekomunikací, stavebnictví a IT. V současnosti pracuje ve Svazu průmyslu a dopravy ČR
(jde o střešní organizaci zaměstnavatelů jako protipól odborové centrále) na pozici
zástupkyně ředitelky sekce zaměstnavatelské pro trh práce a legislativu, kde se zabývá
aplikací platného práva a připravovanou legislativou (prostřednictvím Svazu jako
připomínkového místa může i UPP ovlivňovat znění připravovaných předpisů). Je členem
Výkonného výboru UPP od roku 2005. Velmi aktivně pracuje v Sekcích pracovněprávní,
veřejných zakázek a stavebního práva a NOZOK.
Mgr. Dominika Kozáková v současnosti působí již třetím rokem ve společnosti UPC Česká
republika, s.r.o., na pozici právníka přímo podřízeného General Counsel. Zde má na starosti
zejména poskytování právní podpory při implementaci veškerých nových produktů a
procesů a obecně celou agendu související s podporou obchodního a zákaznického
oddělení. Po integraci UPC Česká a Slovenská republika má tyto oblasti má na starosti v
obou zemích. V rámci své pracovní agendy se zabývá zejména spotřebitelským a
marketingovým právem.
Mgr. David Matějka, Ph.D., který je dlouholetým podnikovým právníkem, který v
současnosti působí ve společnosti Siemens, s.r.o., na pozici seniorního právníka. Členem
Unie podnikových právníků ČR je od r. 2001. Podílí se významně na práci Sekce stavebního
práva a veřejných zakázek. Dosud byl místopředsedou Unie.
JUDr. Alois Dvořák byl dlouholetým podnikovým právníkem. V Unii podnikových právníků
ČR zastává funkci hospodáře, do které byl zvolen i nyní. Podílí se významně na práci Sekce
procesního práva a alternativního řešení sporů.

III.
Téhož dne proběhlo na galavečeru konaném ve 27. patře City Tower v Praze slavnostní
vyhlášení Ocenění Podnikový právník 2017. Záštitu nad akcí opět převzal Svaz průmyslu
a dopravy ČR. Letošní, již šestý galavečer ocenění, spoluorganizoval s Unií podnikových

právníků ČR mediální dům Economia, a.s., mediální podporu zajišťuje měsíčník Právní
rádce.
V kategorii Občanské právo ocenění získala JUDr. Petra Misterková, ředitelka právních
záležitostí pro všechny společnosti skupiny AB Facility v České republice, která je
poskytovatelem služeb v oblasti facility managementu.
V kategorii Právo v bankovnictví a pojišťovnictví ocenění získal Mgr. Martin Laur, který
již 17 let působí v Kooperativa pojišťovně. Od loňského listopadu je pak členem rozšířeného
představenstva Kooperativy. Kromě toho je předsedou legislativní sekce České asociace
pojišťoven
V kategorii Technologické a energetické právo byla ceněna JUDr. Jana Osadská z
Pražské plynárenské distribuce, která působí jako podniková právnička v energetickém
sektoru již osm let. Jako specialistka v oblasti právní úpravy cenotvorby a regulace síťových
odvětví se účastnila řady pracovních skupin v oblasti energetické legislativy, a to jak pod
záštitou Českého plynárenského svazu, tak i pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu.
V kategorii Podniková právní kancelář letošní ocenění putuje do společnosti ČEZ. „V
loňském roce došlo k rozšíření agendy týmu, posílení o nové specialisty s ambicí poskytovat
komplexní právní služby pro interní zákazníky v mnohem větším rozsahu, než tomu bylo
doposud. A tato ambice se postupně naplňuje,“ popsala porota. Agenda útvaru právní služby
zahrnuje jak oblast korporátního práva, ve kterém je jedním z nejuznávanějších na trhu, tak
oblast smluvních vztahů, kde je aktuální velkou výzvou řešení komplexních otázek
spojených se zadáváním veřejných zakázek. Tým pod vedením Mgr. Patrika Bureše, LL.M.
kromě toho metodicky zastřešuje právní agendu celého koncernu ČEZ.
V kategorii Samostatný podnikový právník porota potvrdila nominaci JUDr. Evy Havlové,
která působí v jednom z největších podniků zemědělského zásobování a nákupu v republice,
ZZN Pelhřimov z koncernu Agrofert. „Většinu svých aktivních let pracovala na pozici
podnikového právníka sama, bez kolegů. Pracuje rychle a spolehlivě. S odstupem a bez
emocí dokáže řešit i krizové situace. Její silnou stránkou je práce v oblasti závazkových
vztahů a činnost v předcházení a zajištění potenciálních pohledávek.
V kategorii Perspektiva 2017, která je určená mladým nadějím, získal ocenění Mgr. Lukáš
Buzek, Ph.D. z České pošty. Jako odborník na zákon o poštovních službách se významně
podílel na vytváření právní pozice pošty na trhu. V rámci své agendy se věnuje zejména
oblasti poštovního a soutěžního práva.
Všem oceněným blahopřejeme a o jejich úspěchu informujeme veřejnost
prostřednictvím médií a rovněž jejich zaměstnavatele.

Jménem Výkonného výbor UPP ČR se těším na setkání na našich akcích. Doporučuji Vám
průběžně sledovat náš web www.uppcr.cz, kde najdete potřebné informace i fotografie.

S přáním hezkých jarních dnů
Marie Brejchová, prezidentka Unie podnikových právníků ČR z.s.

