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bpv BRAUN PARTNERS POSILNILI TÍM O NOVÝCH ADVOKÁTOV V OBLASTI 
PRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ A M&A  

Medzinárodná advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS pôsobiaca na českom a slovenskom 

trhu sa významne rozrástla. K 1. 11. 2017 rozšírila svoj tím v oblasti práva nehnuteľností, fúzií a akvizícií 

o 3 nových advokátov, Mgr. Gabrielu Porupkovú, JUDr. Miroslava Dudka a Mgr. Ing. Pavlínu Tejralovú, 

ktorí pôsobili v medzinárodnej advokátskej kancelárii zameranej na región strednej a východnej Európy.  

Mgr. Gabriela Porupková, advokátka s 13 ročnou praxou, ktorá takmer 8 rokov pôsobila v advokátskej 

kancelárii Schönherr, sa stala novou partnerkou advokátskej kancelárie bpv BRAUN PARTNERS. Vo 

svojom novom pôsobisku sa bude naďalej zameriavať predovšetkým na právo nehnuteľností, 

korporátne právo a fúzie a akvizície. Gabriela vyštudovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v 

Brne a absolvovala študijný pobyt na Viedenskej univerzite. Gabriela je odporúčaná medzinárodným 

rebríčkom Chambers Europe pre oblasť práva nehnuteľností. Hovorí po česky, anglicky a nemecky. 

JUDr. Miroslav Dudek, ktorý v advokátskej kancelárii Schönherr pôsobil takmer 9 rokov, prichádza do 

advokátskej kancelárie bpv BRAUN PARTNERS na pozíciu vedúceho advokáta. Bude sa naďalej 

venovať hlavne právu nehnuteľností, stavebnému právu, fúziám a akvizíciám a korporátnemu právu. 

Miroslav vyštudoval Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe a absolvoval študijný pobyt na 

právnickej fakulte Technickej univerzity v Drážďanoch. Miroslav je odporúčaný medzinárodným 

rebríčkom Chambers Europe pre oblasť práva nehnuteľností. Hovorí po česky, anglicky a nemecky. 

Tím práva nehnuteľností dopĺňa Mgr. Ing. Pavlína Tejralová, ktorá sa od počiatku svojej praxe 

špecializuje na právo nehnuteľností, najmä na korporátne právo a M&A. Klienti u Pavlíny oceňujú 

hlavne jej výbornú obchodnú orientáciu v transakciách, za ktorú vďačí svojmu ekonomickému 

vzdelaniu. Pavlína vyštudovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne a Vysokú školu 

ekonomickú v Prahe. Hovorí po česky a po anglicky.  

V uplynulom roku advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS oslávila spolu so svojou alianciou 
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bpv LEGAL, ktorá pôsobí v celom stredoeurópskom regióne, svoju desaťročnú existenciu. Príchodom 

nových advokátov ďalej upevňuje svoju rastúcu pozíciu na českom právnom trhu. Poradenstvo v oblasti 

práva nehnuteľností a stavebného práva vedené spoločníkom advokátskej kancelárie bpv BRAUN 

PARTNERS, Mgr. Jiřím Bártom, LL.M., predstavuje vedľa projektového financovania, transakčného 

poradenstva, poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií a energetiky, kľúčovú oblasť, ktorá sa v súčasnej 

dobe najviac rozvíja.  

„Sme veľmi radi, že sa k nám Gabriela so svojím tímom pripája. Ide o veľmi skúsených advokátov, ktorí 

majú za sebou vynikajúcu históriu uskutočnených transakcií patriacich medzi najvýznamnejšie na trhu, 

a ktorí sú vysoko cenení nielen medzinárodnými ratingovými agentúrami, ale hlavne svojimi klientmi. 

Som presvedčený, že naši noví kolegovia budú významnou podporou pre rozvoj našej praxe s 

nehnuteľnosťami a transakciami a súčasne svojimi osobnosťami skvele doplnia existujúci tím našej 

advokátskej kancelárie. Ja osobne si veľmi vážim aj ich perfektnú znalosť nemčiny.“ vysvetľuje 

managing partner kancelárie Arthur Braun, M.A. 

Posilnenie tímu o expertov v oblasti práva nehnuteľností dokonale zapadá do filozofie advokátskej 

kancelárie bpv BRAUN PARTNERS poskytovať klientom komplexný právny a daňový servis. Vďaka 

širokej medzinárodnej a českej klientskej základni je tak advokátska kancelária bpv BRAUN 

PARTNERS schopná ponúknuť radu synergických efektov, napr. v prepojení portfólia služieb v 

oblastiach transakcií, nehnuteľností, financovania a energetiky.  

„V oblasti práva nehnuteľností aktívne pôsobíme už niekoľko rokov, počas ktorých sme nazbierali cenné 

skúsenosti a podieľali sa na rade významných medzinárodných, ale aj lokálnych projektov 

s nehnuteľnosťami a transakciách. Naše pôsobenie v advokátskej kancelárii bpv BRAUN PARTNERS 

vnímam ako novú výzvu. Verím, že budeme prínosom nielen po profesijnej stránke, ale budeme 

zároveň kolegami považovaní za významnú súčasť a oporu celého tímu“, dodáva Gabriela Porupková.  

bpv BRAUN PARTNERS sa dlhodobo drží na vysokých pozíciách v hodnotení ratingovej agentúry 

Legal 500. Príchodom Gabriely a Miroslava si ďalej upevňujú svoju pozíciu tiež v hodnotení Chambers 

Europe, kde sú obaja advokáti hodnotení v individuálnych kategóriách v oblasti práva nehnuteľností. 

O spoločnosti: 

Advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS je jednou z najvýznamnejších medzinárodných advokátskych kancelárií v 

Českej republike a na Slovensku. Súčasne je zakladajúcim členom aliancie bpv LEGAL, úzkeho združenia advokátskych 

kancelárií, ktoré už po mnoho rokov spolupracuje v oblasti strednej a východnej Európy. Jej tím tvorí 35 právnikov, ktorí ponúkajú 

klientom z radov najvýznamnejších českých, slovenských aj medzinárodných korporácií rozsiahle služby v mnohých právnych 

odvetviach. Medzi hlavnú činnosť advokátskej kancelárie bpv BRAUN PARTNERS patrí M&A, právo obchodných spoločností, 

právo nehnuteľností a daňové poradenstvo. Jej odborníci poskytujú rovnako služby v oblasti práva duševného vlastníctva, IT, 

súťažného či pracovného práva, v oblasti life science a zastupujú svojich klientov pred českými, slovenskými súdmi  a pri 

arbitrážach. Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.bpv-bp.com. 
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