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Advokátka 

Petra Pipková se specializuje na soutěžní právo a jeho soukromoprávní vymáhání. 
 
V rámci své praxe se zaměřuje na poradenství klientům v oblasti civilních řízení souvisejících se 
soutěžním právem a řízeních vedených u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komise. 
Přitom se zabývá jak oblastí omezování hospodářské soutěže (kartely a zneužití dominantního 
postavení), tak oblastí významné tržní síly v potravinářském sektoru. 
 
Klientům poskytuje nejen reaktivní poradenství, nýbrž i pomoc při prevenci protisoutěžních jednání. 
Poskytuje podporu při nastavování obchodních strategií tak, aby byly v souladu se soutěžním právem, 
školí jejich pracovníky a připravuje pro ně compliance manuály. 
 

Před příchodem do naší advokátní kanceláře v roce 2011 působila jako vědecký asistent v Rakouské akademii věd (Österreichische 
Akademie der Wissenschaften) ve Vídni v rámci Institutu pro evropské deliktní právo (Institut für Europäisches Schadenersatzrecht). 
Současně též působí od roku 2011 jako vědecký pracovník na Centru právní komparatistiky na Právnické fakultě UK, kde také vyučuje 
soutěžní a občanské právo. 
 
Je spoluautorkou komentářů k Občanskému zákoníku a autorkou celé řady publikací z oblasti soutěžního a občanského práva. 
 
Projekty 
 
 poradenství globálním hráčům z oblastí digitální ekonomiky a elektronických plateb v řízeních o náhradu škody způsobené 

protisoutěžním jednáním 
 zastupování v rámci rozhodčího řízení o náhradu škody způsobené kartelovou dohodou 
 zastupování v řízeních Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o podezření z účasti na kartelové dohodě, včetně úspěšných 

narovnání 
 zastupování v řízeních Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o podezření ze zneužití dominantního postavení, včetně úspěšné 

přípravy závazků 
 zastupování v řízeních Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o podezření ze zneužití významné tržní síly, včetně úspěšné přípravy 

závazků 
 dlouhodobé poradenství významnému telekomunikačnímu operátorovi při spolupráci s konkurenty s ohledem na dodržování limitů 

soutěžních pravidel 
 dlouhodobé poradenství maloobchodnímu řetězci v rámci každodenních činností s ohledem na dodržování soutěžních pravidel 

a pravidel o významné tržní síle 
 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora  
Academic Society for Competition Law 
Česká společnosti pro evropské a srovnávací právo 
 
Jazyky 
 
čeština, němčina, angličtina, francouzština, polština, japonština 
 
Vzdělání 
 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2012), titul PhD. 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2006), titul Mgr. 
Universität Passau, Právnická fakulta, Německo (2007), titul LL.M.eur. 
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