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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Datum: 3.5.2017 
 

 
LEGAL 500 DOPORUČUJE ADVOKÁTY z bpv BRAUN PARTNERS 
 
 
bpv BRAUN PARTNERS se opět stala jednou z nejdoporučovanějších advokátních kanceláří v České 
republice a na Slovensku. 
 
Kancelář a její právníci uspěli v novém vydání Legal 500, průvodci, který hodnotí a oceňuje advokátní 
kanceláře po celém světě a je oblíben u všech zájemců o právní poradenství. Nezávislý průzkum a 
následné vyhodnocení každoročně připravuje tým zkušených, nezávislých expertů.  
 
“Jsme šťastni, že se nám opět podařilo obhájit naše výborné umístění z minulého roku v jednom 

z nejdůvěryhodnějších zdrojů. Rádi bychom poděkovali svým klientům za jejich důvěru a rovněž svým 

kolegům, kteří přispěli k dosažení tohoto úspěchu svým každodenním nasazením. Velmi si ceníme, že 

naše odborné znalosti byly kladně ohodnoceny, a to zejména v oblasti pracovního práva, nemovitostí, 

TMT a energetiky,“ říká Arthur Braun, managing partner bpv BRAUN PARTNERS. 

 

DOPORUČOVANÉ KATEGORIE 2017 

▪ Employment (Tier 2) 

▪ Real estate and construction (Tier 2) 

▪ TMT (Tier 2) 

▪ Projects and energy (Tier 3) 

▪ Banking, finance and capital markets (Tier 4) 

▪ Commercial, corporate and M&A (Tier 4) 

▪ Dispute resolution (Tier 5) 

 

DOPORUČOVANÍ PRÁVNÍCI  2017

 

▪ Banking, finance and capital markets 

David Vosol, Igor Augustinič 

 

▪ Commercial, corporate and M&A 

Arthur Braun, Marc Müller 

 

▪ Dispute resolution 

Pavel Vincík 

 

 

 

▪ Employment 

Arthur Braun 

 

▪ Projects and energy 

Marc Müller, Pavel Vincík 

 

▪ Real estate and construction 

Jiří Bárta, Igor Augustinič 

 

▪ TMT 

Pavel Vincík 

Detailní vyhodnocení najdete na http://www.legal500.com/firms/13289/13123 

 

 

 

http://www.legal500.com/firms/13289/13123


 

 

IČ: 27948994, DIČ: CZ27948994 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 128700 

 

 

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 35 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 stránkách www.bpv-

bp.com.  

 

Kontakt: 

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o. 

Ing. Iva Vosolová, Marketing Manager 

iva.vosolova@bpv-bp.com 

tel: 224 490 000 
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