
 

 
 

JUDr. Petra Sochorová, Ph. D. 
Counsel 

Petra Sochorová se specializuje zejména na pracovní právo, problematiku osobních údajů 
v pracovněprávních vztazích, compliance a interní investigace. 

V oblasti pracovního práva se zaměřuje na přípravu smluvní dokumentace pro top manažery/členy 
statutárních orgánů, pracovněprávní aspekty fúzí, akvizic a restrukturalizací, včetně převodu 
zaměstnanců, vyjednávání a komunikaci s klíčovými zaměstnanci a odborovými organizacemi. Dále 
má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním poradenství v celém spektru každodenních záležitostí 
společností, jako jsou disciplinární řízení, propouštění zaměstnanců, včetně vyjednávání narovnání a 
předcházení soudním sporů se zaměstnanci, diskriminace, odměňování, monitoring či oblast státní 
služby. 

V oblasti compliance a interních investigací má bohaté zkušenosti s poskytováním poradenství prostřednictvím komplexních 
vyšetřování zahrnující vyšetřování jednání a stížností zaměstnanců, whistleblowing, poskytování poradenství v oblasti oznamovacích 
povinností vyplývajících z takovýchto vyšetřování a poskytování podpory při dalším řízení či interním postupu. 

Pravidelně přednáší a přispívá do publikací věnovaných pracovnímu právu a dalších periodik v České republice i v zahraničí. 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře v roce 2005 pracovala na Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami a následně v 
advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík. 

Doporučení mezinárodních publikací 

Od roku 2010 je každoročně označována jako přední odborník v České republice pro oblast pracovního práva nezávislými 
mezinárodními organizacemi Best Lawyers, Who's Who Legal, a Chambers and Partners Law Firm Directory Yearbook of the Czech 
Republic. 

Transakce 

 poradenství mezinárodní společnosti při vyšetřování závažných přestupků, včetně porušení zahraničních protikorupčních 
zákonů (UK Bribery Act), úplatkářství veřejných činitelů a nekalosoutěžních praktik, a následném interním postupu 
spočívajícím v ukončení pracovních poměrů a úpravě compliance programů  

 poradenství mezinárodní farmaceutické společnosti při vyšetřování podvodného jednání zaměstnance a následném interním 
postupu 

 poradenství evropskému leteckému dopravci při založení pobočky v České republice a následné restrukturalizaci celé 
skupiny, včetně převodu zaměstnanců, mezinárodní mobility a aplikace zahraničního pracovního práva na pracovněprávní 
vztahy  

 poradenství mezinárodní společnosti při vyšetřování sexuálního obtěžování na pracovišti a souvisejícím ukončení pracovního 
poměru a změně interních postupů 

 poradenství mezinárodnímu výrobci elektrického nářadí při restrukturalizaci skupiny, ukončení výroby, hromadném propuštění 
a přeshraničním převodu zaměstnanců 

 poradenství mezinárodnímu výrobci letadel a vrtulníků při vyjednávání narovnání s bývalým manažerem 
 poradenství mezinárodní retailové společnosti při jednáních s odborovou organizací a kolektivním vyjednávání 
 poradenství mezinárodní finanční skupině při vytvoření společného podniku s největší skupinou společností poskytujících 

pojišťovací a finanční služby na českém trhu v hodnotě zhruba 3 miliard EUR (jedna ze tří největších transakcí v oblasti M&A 
v dějinách ČR) 
 

Členství v profesních sdruženích 

Česká advokátní komora 
European Employment Lawyers Association 
Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů 
Czech Employment Lawyers Association 
Poradkyně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR    



 

 
 

Jazyky 

český, anglický 

Vzdělání 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2012), titul Ph.D. 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2005), titul JUDr. 
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Plzeň (2003), titul Mgr. 
Manchester Metropolitan University, School of Law, Velká Británie (2001–2002) 
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