
Karel Eliáš, autor nového občanského 
zákoníku, vstoupil do právnické síně slávy 
Česká advokátní komora a společnost epravo.cz vyhlásily vítěze sedmého ročníku celojustiční 
soutěže Právník roku 

Skleněnou plastiku se sv. Yvem a titul Právník roku 2011 převzalo dnes večer v brněnském 
Bobycentru deset právníků z různých oblastí práva. Do Právnické síně slávy byl uveden 
hlavní autor návrhu nového občanského zákoníku prof. Karel Eliáš.  
Pro soutěžní ročník 2011 společnost epravo.cz a Česká advokátní komora stanovily celkem 
deset soutěžních kategorií: občanské právo, trestní právo, obchodní právo, správní právo, 
pracovní právo, právo duševního vlastnictví, lidská práva a právo ústavní, pro bono, talent 
roku a právnická síň slávy. „Letošní ročník se do historie soutěže zapíše především tím, že do 
Právnické síně slávy byl uveden právník a vědec, jehož práce se bez nadsázky dotkne každého 
občana České republiky od narození až do smrti,“ uvedl Miroslav Chochola, předseda 
představenstva pořadatelské společnosti epravo.cz a člen odborné poroty. „Chceme ale 
zároveň motivovat mladé právníky a podpořit je v pokračování  úspěšně nastartované kariéry, 
a proto pokračujeme v udílení cen mladým talentům,“ doplňuje Miroslav Chochola. 

 

Ocenění Právník roku může získat každý právník, který v oblasti svého působení dosáhl 
mimořádných úspěchů a byl nominován odbornou veřejností. Nominace probíhaly přes 
webové stránky www.pravnikroku.cz a o výsledcích rozhodovala odborná porota. Stejně jako 
v loňském roce byl jejím předsedou Martin Vychopeň, předseda České advokátní komory. 
Partnery soutěže i v letošním roce byly a své zástupce v odborné porotě měly Notářská 
komora ČR, Exekutorská komora ČR, Unie podnikových právníků ČR, Soudcovská unie ČR 
a Unie státních zástupců ČR. V porotě již tradičně zasedl i předseda představenstva 
společnosti epravo.cz Miroslav Chochola. Nad letošním ročníkem soutěže převzal záštitu 
předseda vlády ČR RNDr. Petr Nečas a stejně jako v předchozích letech převzalo záštitu i 
Ministerstvo spravedlnosti ČR.     

http://www.pravnikroku.cz/


„Na základě odezvy odborné veřejnosti, počtu a kvality získaných nominací mohu říci, že 
kredit soutěže stoupá, což nás samozřejmě těší. Zejména, když oceňujeme ty, kteří si to podle 
svých kolegů z oboru zaslouží. Všem vítězům i nominovaným srdečně blahopřejeme,“ dodává 
Martin Vychopeň, předseda České advokátní komory a předseda odborné poroty.    

Výsledky 7. ročníku soutěže Právník roku 

  

Právník roku 2011 

Soutěžní kategorie  Právníci roku 

Občanské právo 
prof. JUDr. Miroslav Zedníček 
advokát a emeritní profesor Katolické teologické fakulty UK 

Trestní právo  
Mgr. Petr Franc  
předseda Okresního soudu v Kutné Hoře, člen Soudcovské unie ČR 

Obchodní právo   
JUDr. Martin Šolc 
advokát, Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík 

 Správní právo 
prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. 
vysokoškolský pedagog Právnické fakulty UK 

 Pracovní právo  
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 
vysokoškolská pedagožka, proděkanka Právnické fakulty UK 

Právo duševního  
vlastnictví 

JUDr. Jiří Macek 
soudce Vrchního soudu Praha  

Lidská práva  
a právo ústavní  

prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 
soudce Ústavního soudu ČR  

  

Kategorie se zvláštními 
kritérii   

Pro bono 
Mgr. Robert Cholenský 
advokát v Brně 

Talent roku (pro mladé 
začínající právníky  
do 33 let věku)  

1. místo: Mgr. Michal Majchrák 
doktorand Právnické fakulty UK, advokát  AK HASCH & PARTNER, v.o.s. 
                                                                                     
 2. místo: JUDr. Pavel Tůma, LL.M., Ph.D. 
soudce Okresního soudu Praha-západ, externí pedagog Právnické 
fakulty UK  
 



 3. místo: JUDr. Simona Corradiniová  
advokátka v Kladně, zaměření na rodinné právo, trestní právo a právo 
nemovitostní 

Právnická síň slávy 
(za výjimečný celoživotní 
přínos právu) 

 prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš 
hlavní autor návrhu nového občanského zákoníku, právník, právní 
vědec a přední český komercialista 
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