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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Datum: 20.4.2018 
 

LEGAL 500 CONFIRMS THE STRONG POSITION OF bpv BRAUN PARTNERS 
 
In the latest edition of the Legal 500 - The Clients Guide to the Best Law Firms, bpv BRAUN 
PARTNERS has retained its leading position among law firms in the Czech Republic and Slovakia. 
 
The firm and its lawyers have once again succeeded in the assessment of the world´s largest legal 
guide Legal 500 which evaluates law firms around the globe and is aimed at buyers of legal services. 
The survey and the subsequent evaluation are performed annually by an objective experienced team. 
bpv BRAUN PARTNERS is regularly recognized also by prestigious international rating publications 
Chambers Europe and IFLR1000. 

 

"We are happy that our strong position has once again been confirmed by one of the most reliable 

sources. We thank our clients for their trust, as well as to all of our colleagues who have contributed 

with their everyday effort to the achievement. We value that our expertise has been ranked so well, 

especially in Employment, Real Estate, Commercial, Corporate and M&A, and Energy," says Arthur 

Braun, managing partner of bpv BRAUN PARTNERS. 

 

RANKED CATEGORIES FOR 2018 

▪ Employment 

▪ Real estate and construction 

▪ TMT 

 

▪ Projects and energy  

▪ Banking, finance and capital markets  

▪ Commercial, corporate and M&A  

▪ Dispute resolution 

 

RANKED LAWYERS  2018

▪ Banking, finance and capital markets 

David Vosol, Igor Augustinič 

▪ Commercial, corporate and M&A 

Arthur Braun, David Vosol, Pavel Vincík, 

Gabriela Porupková,  

▪ Dispute resolution 

Pavel Vincík 

▪ Employment 

Arthur Braun, Monika Kardošová 

 

 

▪ Projects and energy 

David Vosol, Marc Müller, Pavel Vincík, 

Michal Hrabovský 

▪ Real estate and construction 

Jiří Bárta, Igor Augustinič, Gabriela 

Porupková,  

▪ TMT 

Pavel Vincík 

 

 
For the complete results please see http://www.legal500.eom/firms/13289/13123 
  

https://www.legal500.com/
http://www.legal500.com/firms/13289/13123
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O společnosti: 

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních 

advokátních kanceláří v České republice a na Slovensku. Současně je zakládajícím členem aliance 

bpv LEGAL, úzkého sdružení advokátních kanceláří, které již po mnoho let spolupracuje v oblasti 

střední a východní Evropy. Její tým tvoří 36 právníků, kteří nabízejí klientům z řad nejvýznamnějších 

českých, slovenských i mezinárodních korporací rozsáhlé služby v mnoha právních odvětvích. Mezi 

hlavní činnost advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS patří M&A, právo obchodních 

společností, právo nemovitostí a daňové poradenství. Její specialisté poskytují rovněž služby v oblasti 

práva duševního vlastnictví, life sciences, IT, soutěžního či pracovního práva a zastupují své klienty 

před českými, slovenskými soudy a při arbitrážích. Další informace naleznete na našich stránkách 

www.bpv-bp.com.  

 

Kontakt: 

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o. 

Mgr. Dagmar Kubálková, Marketing Specialist 

dagmar.kubalkova@bpv-bp.com 

tel: 224 490 000 
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