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Ocenění Podnikový Právník 2020 
 

Dne 8. 10. 2020 byla na terase společnosti Pražská energetika, a. s., za splnění za přísných 
epidemiologických opatření předána ocenění Podnikový právník 2020, udělovaná Unií podnikových 
právníků ČR pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy ČR a ministryně spravedlnosti, paní Marie 
Benešové, za mediální podpory měsíčníku Právní rádce vydavatelství Economia. 

UPP ČR letos slaví 30 let od svého založení a předávání ocenění a související tradiční galavečer měl být 
náležitou oslavou. Omezení přijatá v důsledku epidemie Covid-19 však nejprve zapříčinila změnu 
termínu galavečera, vyhlášení nouzového stavu pak jeho celkové zrušení. Předání ocenění tak proběhlo 
pouze v úzkém kruhu, nicméně prostřednictvím videa, které bylo pořízeno a které Unie bude sdílet, se 
můžete ponořit do atmosféry slavnostního aktu.  

Výrazné a významné podnikové právníky letos z nominací vybírala porota ve složení: prezidentka UPP 
ČR Marie Brejchová (Pražská energetika, a.s.), Ivana Fára (Tesco Stores ČR a.s.), Jitka Pišl Drábková 
(Česká pošta, s.p.), členka Rady UPP ČR Dagmar Suttnerová (ČSOB, a.s.), Jiří Hes (ČEZ, a.s.), Michal 
Oborný (GE Aviation Czech s.r.o.). 

První vyhlašovanou kategorií byla Podniková právní kancelář, kde zvítězil právní tým ČEPS, a.s. Porota 
ocenila zejména aktivitu Systém kvalifikace dodavatelů dle zákona o zadávání veřejných zakázek, 
právní podporu investiční akce na obnovu a rozvoj přenosové soustavy v celkové hodnotě celkem 4 
191 mil. Kč a dlouhodobou spolupráci v rámci přednáškových aktivit UPP ČR. 

V rámci druhé kategorie vybírala porota Inovativního právníka, kterým se stal Petr Zátopek, General 
Counsel ve společnosti ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o. Porotu zaujala jeho optimalizace interního procesu, 
která snižuje počet opakujících se dotazů a chyb, a rovněž rozběhnutí pracovní skupiny Inovace v Unii.  

Další oceněnou je Hana Vedralová, Senior Legal Counsel ze společnosti Vodafone Czech republic, a.s., 
v kategorii Právní podpora projektu. Porota vyzdvihla participaci na zcela výjimečné telekomunikační 
akvizici v hodnotě 18,4 miliardy EUR a následné fúzi společností Vodafone a UPC. 

Petra Nádr ze společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., si odnesla ocenění v kategorii Perspektiva, a to 
zejména za aktivní účast na jednáních pracovní skupiny pro GDPR při Úřadu vlády nebo diskuzích 
týkajících se připravované novely zákona o významné tržní síle.   

Dalším oceněným tentokrát v oboru Občanské právo se stal Radek Doležal, který působí jako 
podnikový právník sporové agendy ve společnosti Kooperativa, a.s. Vienna Insturance Group. Nad 
rámec každodenní práce porotu zaujala aktivita v rámci pracovní skupiny pod Svazem průmyslu a 
dopravy ČR, která se intenzivně věnuje úpravě hromadných žalob. 

Tradiční ocenění pro Samostatného podnikového právníka udělila porota Radimu Raničovi ze 
společnosti Robert Bosch odbytová s.r.o., za poskytování komplexního právního poradenství 
zaměstnavateli se širokým spektrem oborů podnikání.  

Nad rámec vyhlášených kategorií se porota rozhodla udělit ještě ocenění za Mimořádné zásluhy o 
moderní a inovativní podporu interní a externí komunikace a viditelnosti Unie podnikových právníků, 



a to Dominice Kozákové, místopředsedkyni UPP a právničce Oborové zdravotní pojišťovny 
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.  

Unie podnikových právníků děkuje porotě a partnerům, gratuluje všem oceněným a pevně věří, že 
v příštím roce bude možné, aby se podnikoví právníci a jejich hosté sešli již ve větším počtu.  


