
Podnikoví právníci oceněni 

 Unie podnikových právníků udělila ocenění Podnikový právník 2012. Ve čtvrtek 5. dubna 

proběhl v Praze v paláci České spořitelny v Rytířské ulici první ročník této akce, jež byla 

vyhlášena s cílem propagovat a popularizovat práci podnikových právníků. 

Vypsána byla ocenění v osmi kategoriích: 

- podniková právní kancelář, 

- samostatný podnikový právník, 

- závazkové právo, 

- pracovní právo, 

- procesní – řešení sporů, 

- právo IT, 

- perspektiva, 

- podnikový právník, který se zasloužil o UPP ČR. 

 

V kategorii Podniková právní kancelář získala ocenění právní sekce společnosti Pražská 

energetika, a.s. Cenu za PRE převzala vedoucí sekce Právní a zároveň prezidentka Unie 

podnikových právníků ČR JUDr. Marie Brejchová, LL.M. Reprezentuje tým právníků, který 

zpracovává komplexní právní agendu středně velké společnosti zaměstnávající 1300 

zaměstnanců. Tvoří jej 11 právniček, 4 právníci a 15 referentek. Právní služby poskytují 

centralizovaně s důrazem na kontinuitu právních názorů a ustálený výklad energetických 

předpisů. 

 
Náměstek ministra Mgr. František Korbel, Ph.D., předává ocenění JUDr. Marii Brejchové, 

LL.M. (autor snímku: Lukáš Bíba) 

 

Dalšími oceněnými byli v kategorii Samostatný podnikový právník JUDr. Luboš Procházka 

ze společnosti Mercedes-Benz, v kategorii Závazkové právo JUDr. Zora Pelikánová ze 

společnosti Elektrizace železnic Praha a.s., v kategorii Pracovní právo JUDr. Antonín Havlík 

z České pojišťovny, a.s., v kategorii procesní právo JUDr. Libor Široký, z Agrofert Holding, 

a.s., v kategorii právo IT, JUDr. Radim Polčák, Ph.D, vedoucí Ústavu práva a technologií 

z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Podnikový právník 2012 – perspektiva JUDr. 

PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M. a konečně v kategorii Podnikový právník, který se zasloužil 

 



o Unii podnikových právníků ČR, se stal doyen sdružení JUDr. Vratislav Vinš, předseda Unie 

v letech 1991 do roku 2000. Jeho zásluhou se v roce 1999 stala UPP ČR řádným členem 

ECLA (European Company Lawyers Association). 

 
Ocenění v osmi kategoriích Podnikového právníka 2012 (autor snímku: Lukáš Bíba) 

 

Akce Podnikový právník 2012 se mimo jiné zúčastnili exprezidentka Exekutorské komory 

JUDr. Jana Tvrdková, prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., děkan Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze, či náměstek ministra spravedlnosti Mgr. František Korbel, Ph.D. 

 

 


