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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Dátum: 1. júna 2016 

bpv Braun Partners po novom umožňuje svojim klientom vyriešiť spor 
mimosúdnou cestou, pomocou tzv. mediácie 

Advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS začala poskytovať svojim klientom služby v oblasti 

mediácie, s kvalitným zázemím a priestorom pre mediačné jednanie vo  svojich kanceláriách. Tieto 

služby ponúka širokej palete záujemcov, prevažne v sporoch v týchto oblastiach: 

- Nehnuteľnosti a ich výstavba, kúpa, predaj, prenájom a iné dispozície s nimi  

- Obchodné korporácie, vzťahy medzi spoločníkmi, správa korporácií a ich management 

- M&A, Joint Ventures 

- Reštrukturalizácia a insolvencia 

- Energetika 

- Financovanie 

- Logistika, preprava 

- Poisťovníctvo 

- Zamestnanie 

- Informačné technológie 

- Duševné vlastníctvo 

- Dodávateľsko-odberateľské vzťahy vo všetkých hospodárskych sektoroch 

Mediácia je metóda mimosúdneho riešenia sporov za účasti tretej, nezávislej osoby – mediátora, ktorá 

sa na základe dlhoročných tradícií a skúseností začína stále viac rozvíjať i v Českej republike.  

Mediačné konanie je štrukturovaným procesom, v ktorom mediátor kvalifikovane asistuje stranám vo 

vzájomnej komunikácii tak, aby sa im podarilo dosiahnuť urovnanie sporu zmierom formou uzatvorenia 

mediačnej dohody. Súdom schválená mediačná dohoda je vykonateľným právnym titulom. Výhodou 

mediácie je jej neformálnosť a flexibilita. Pre úspešnú mediáciu platí, že sa obidve strany dohodnú a 

nezostáva jeden či dokonca obaja porazení, tak ako sa to často deje po dlhom súdnom spore.  

Mediácia ako jeden zo spôsobov alternatívneho vedenia sporov tak dopĺňa silnú pozíciu  bpv BRAUN 

PARTNERS v oblasti súdneho a mimosúdneho riešenia sporov (jedná sa napr. o formu 

rozhodcovského konania, arbitráže). 

Mediácii sa v našej advokátskej kancelárii bpv BRAUN PARTNERS venuje Mgr. David Vosol, M.B.A., 

partner a advokát v pražskej pobočke, ktorý je certifikovaný Českou advokátskou komorou ako oficiálny 

mediátor zapísaný do zoznamu akreditovaných mediátorov vedeného Ministerstvom spravodlivosti ČR. 

So svojimi bohatými skúsenosťami z oblasti Corporate, M&A, Joint Ventures,  
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projektového financovania a vedenia súdnych a rozhodcovských konaní, a vďaka svojmu unikátnemu 

prepojeniu svojich právnych a ekonomických znalostí, je schopný klientov doviezť k úspešnej 

mediačnej dohode i pri zložitejšom spore zúčastnených strán. Okrem svojej rodnej češtiny vedie danú 

mediáciu tiež v anglickom a nemeckom jazyku.  

Medzi jeho zaujímavé prípady z praxe  patria napr. úspešná mediácia zložitého vysporiadania medzi 

dvoma partnermi joint venture, ktorého hodnota presahovala 50 mil. CZK.  

 

Advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS tento rok oslavuje 10 rokov svojho samostatného 

pôsobenia. Je jednou z popredných medzinárodných kancelárií v Českej a Slovenskej republike. 

Zároveň je tiež zakladajúcim členom bpv LEGAL, medzinárodnej aliancie advokátskych kancelárií, 

pôsobiacich v strednej a východnej Európe. Jej  tím tvorí viac než 35 právnikov a ponúka svojim 

klientom, medzi ktoré patria najvýznamnejšie české, slovenské i medzinárodné spoločnosti, komplexné 

služby vo viacerých oblastiach práva.  Medzi hlavné oblasti zamerania advokátskej kancelárie bpv 

BRAUN PARTNERS patria fúzie a akvizície, právo obchodných spoločností, právo nehnuteľností, 

a taktiež i daňové poradenstvo. Jej špecialisti sa zaoberajú tiež právom duševného vlastníctva a IT, 

súťažným právom, energetickým a pracovným právom a zastupujú svojich klientov pred českými, 

slovenskými a medzinárodnými súdmi a v rozhodcovských konaniach. Viac informácií na www.bpv-

bp.com.  

 

Kontakt: 

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o. 

Ing. Iva Vosolová, Marketing Manager 

iva.vosolova@bpv-bp.com 

tel: 00420 224 490 000 
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