
 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Datum: 3. 1. 2023 
 

Ondrej Poništiak rozšířil řady partnerů advokátní kanceláře bpv BRAUN PARTNERS 

JUDr. Ondrej Poništiak, Ph.D. se s účinností od 1. ledna 2023 stal novým partnerem advokátní 

kanceláře bpv BRAUN PARTNERS. Ondrej působí v advokátní kanceláři bpv BRAUN PARTNERS 

od roku 2013 a je advokátem mnoha dovedností – kromě práv v Praze a Curychu studoval několik let 

matematiku na matematicko-fyzikální fakultě, věnuje se sportu, tanci a hře na housle a pracuje nejenom 

ve své rodné slověnštině, ale i češtině, angličtině a němčině. 

Ondrej se specializuje zejména na fúze a akvizice, hospodářskou soutěž, právo obchodních 

společností a obchodní právo, a to nejen pro start-up a fintech scénu. Během svého téměř desetiletého 

působení v bpv BRAUN PARTNERS radil desítkám klientů, mnohdy ve složitých korporátních, resp. 

přeshraničních restrukturalizacích. V rámci prestižního žebříčku mezinárodní ratingové společnosti 

Legal500 je doporučován jako odborník pro oblast řešení sporů. Ondrej je členem České advokátní 

komory. 

„Ondrej je nejen fantastický advokát s velice systematickým pracovním stylem, ale i odborník ve světě 

IT a FinTech. Oceňujeme ho nejen pro jeho obrovské pracovní nasazení, ale i pro proaktivní přístup 

v dalším vývoji kanceláře. Jsme přesvědčeni, že ho v jeho nové roli čeká celá řada budoucích úspěchů 

a pomůže k dalšímu růstu kanceláře,“ komentoval jmenování Arthur Braun, managing partner bpv 

BRAUN PARTNERS. 

 

O společnosti bpv BRAUN PARTNERS 

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 38 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, IT, soutěžního či pracovního práva a zastupují své klienty před českými, 

slovenskými, německými soudy a rozhodčími soudy. Další informace naleznete na našich stránkách 

www.bpv-bp.com. 
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