
 

 
 

Mgr. Veronika Plešková, LL.M. 
Vedoucí advokátka 

Veronika Plešková se specializuje na oblast pracovního a cizineckého práva. Dále se věnuje právu 
sociálního zabezpečení, corporate governance a vybraným otázkám leteckého práva.  

V rámci pracovního práva poskytuje Veronika klientům komplexní právní poradenství zahrnující 
přípravu pracovněprávní dokumentace, vyjednávání smluv s klíčovými manažery, nastavování 
odměňování ve společnostech, poskytování právní podpory při kolektivním vyjednávání či interním 
vyšetřování (včetně aspektů FCPA v kontextu českého prostředí). Má rovněž rozsáhlé zkušenosti s 
pracovněprávními aspekty nadnárodních transakcí a souvisejícími due diligence.  

V oblasti cizineckého práva připravuje nejvhodnější imigračněprávní struktury (včetně posuzování 
dopadů do oblasti sociálního zabezpečení) a asistuje klientům s obstaráváním jednotlivých povolení. 

Koordinuje rovněž přeshraniční projekty související s vysíláním zaměstnanců z ČR do zahraničí.  

Veronika dále poskytuje klientům právní podporu v otázkách corporate governance (odpovědnost statutárních orgánů, příprava 
dokumentace aj.). Během své praxe dále získala zkušenosti v regulatorice a smluvní agendě v oblasti leteckého práva. 

Vedle své advokátní praxe se také věnuje přednáškové činnosti ve výše uvedených oborech, ať už pro klienty AK HAVEL & 
PARTNERS, na akcích pořádaných Akademií HAVEL & PARTNERS a dalšími vzdělávacími společnostmi či institucemi v ČR (např. 
Komora soudních tlumočníků ČR), jako externí lektorka na českých vysokých školách (Právnická fakulta v Olomouci, Právnická fakulta 
v Brně, VŠE v Praze) či na mezinárodních konferencích pořádaných AILA.  

Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracovala v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Gleiss Lutz. 

Transakce/Projekty 

 pracovněprávní poradenství výrobním společnostem především ze segmentů automotive a telekomunikací s veškerou 
pracovněprávní agendou 

 komplexní pracovněprávní poradenství při zřizování zastoupení zahraniční banky v ČR, včetně právní analýzy přeshraničních 
prvků pracovního práva a přípravy relevantní smluvní dokumentace 

 komplexní právní poradenství dceřiné společnosti nadnárodní korporace podnikající v oblasti cateringu při vyšetřování 
podezření na porušení protikorupčních a dalších právních předpisů (včetně aspektů FCPA v kontextu českého prostředí) a 
navazující komplexní asistence při ukončení spolupráce se členy top managementu 

 komplexní pracovněprávní poradenství dceřiné společnosti přední zahraniční banky při ukončování spolupráce s manažery 
(v souběhu funkcí manažerské pracovněprávní pozice a jednatelství, resp. prokury), včetně přípravy smluvní dokumentace 

 pracovněprávní poradenství prodávajícímu při prodeji skupiny konkurenční farmaceutické společnosti 
 pracovněprávní poradenství při nastavování operativy v rámci JV 
 právní poradenství při vyjednávání smlouvy o outsourcingu a souvisejícím přechodu práv a povinností z pracovněprávních 

vztahů (včetně přípravy smluvní dokumentace) 
 komplexní právní poradenství při insourcingu a souvisejícím přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (včetně 

přípravy smluvní dokumentace) 
 pracovněprávní poradenství při změně organizační struktury zaměstnanců, včetně přípravy smluvní dokumentace, a při 

nastavování vztahu s top manažerem – jednatelem, včetně přípravy smluvní dokumentace 
 právní poradenství při implementaci opčních plánů mateřské společnosti (USA) v dceřiných společnostech v ČR 
 poradenství v oblasti personální a mzdové agendy a komplexní právní poradenství v souvislosti s přípravou pracovněprávní 

dokumentace, včetně poradenství při zakládání a ukončování pracovních poměrů 
 zastupování ve správním řízení vedeném proti klientovi v souvislosti s umožněním výkonu nelegální práce 
 komplexní pracovněprávní poradenství obchodnímu řetězci, včetně poradenství při přebírání nově získaných prodejen 

konkurenta, poradenství při jednáních s odborovými organizacemi a řešení ukončování pracovních poměrů, pracovněprávní 
poradenství při nastavení vztahů se zaměstnanci vyslanými ze zahraničí k výkonu práce v ČR 

 zastupování výrobní společnosti ze segmentu automotive při kolektivním vyjednávání s odborovou organizací 
 právní podpora přednímu světu provozovateli e-shopu při kolektivním vyjednávání s odborovou organizací 
 imigračněprávní poradenství při zajišťování víz pro zaměstnance zahraniční společnosti vyslané do ČR v rámci outsourcingu 

služeb 



 

 
 

 komplexní imigračněprávní poradenství v souvislosti s vysláním top manažera z mateřské společnosti v USA do ČR 
 koordinace a imigračněprávní poradenství v souvislosti s vysláním top manažera ze sesterské společnosti v ČR do USA 
 poskytování právní podpory zadavateli v činnostech směřujících k naplňování cílů iniciativy SES a projektu FAB CE na úrovni 

státu a na úrovni poskytovatelů letových navigačních služeb 
 zastupování klienta při vyjednávání smlouvy o pronájmu letadla 

 

Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora  
American Immigration Lawyers Association (AILA)  

Jazyky 

český, anglický, německý, španělský (pasivně) 

Vzdělání 

Universität Salzburg, Rechtswissenschaftliche Fakultät / University of the Pacific, McGeorge School of Law, Sacramento (USA) (2009), 
titul LL.M. 
Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc (2008), titul Mgr. 
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