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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Dátum: 30.4.2015 

 

RATINGOVÁ PUBLIKÁCIA LEGAL 500 DOPORUČUJE AJ V ROKU 

2015 ADVOKÁTOV Z bpv BRAUN PARTNERS 

Advokáti z bpv BRAUN PARTNERS sú opäť odporúčaní v novom vydaní sprievodcu  vedúcimi 

svetovými advokátskymi kanceláriami Legal 500 pre rok 2015. 

Sprievodca vedúcimi svetovými advokátskymi kanceláriami Legal 500, ktorý patrí medzi dva 

najprestížnejšie a celosvetovo najuznávanejšie, zverejnil rebríček hodnotení pre rok 2015. 

Medzinárodná advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS patrí opäť medzi doporučované, a to 

v štyroch oblastiach.  

 "Teší nás, že sme opakovane už po niekoľko rokov zaraďovaní medzi najsilnejšie advokátske 

kancelárie na českom trhu“ hovorí Arthur Braun, Managing Partner a vedúci praxe fúzií a akvizícií. 

Práca bpv BRAUN PARTNERS nie je hodnotená len na základe samotných dát, ale i referencií od 

klientov a kolegov z iných advokátskych kancelárií. „Veľmi si vážime dlhodobú dôveru a rešpekt zo 

strany klientov, tieto ocenenia sú pre nás veľkou satisfakciou a zároveň ďalšou motiváciou  

poskytovať právne služby na najvyššej možnej úrovni, s dôrazom na precíznosť, časovú flexibilitu a 

osobný prístup“, dodáva Arthur Braun.  

Advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS je Legal 500 doporučovaná v týchto oblastiach: 

 bankovníctvo a financie 

 právo obchodných spoločností a fúzie a akvizície 

 nehnuteľnosti 

 TMT (IT, médiá a telekomunikácie) 

Odporúčanými špecialistami sú: 

 

Arthur Braun (právo obchodných spoločností a fúzie a akvizície) 

David Vosol (bankovníctvo a financie) 

Pavel Vincík (TMT) 

Jiří Bárta (nehnuteľnosti) 

 

Z názorov našich klientov: 

Tím bpv Braun Partners, ktorý vedie ‘business-orientovaný’ Arthur Braun, je oceňovaný klientami za 
svoje ‘profesionálne’, ‘premyslené’ a ‘vykonateľné’ postupy. 

(zdroj: LEGAL 500, 2015) 

 

 

 

 

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

Advokátska kancelária bpv BRAUN PARTNERS patrí medzi popredné medzinárodné advokátske 

kancelárie v Českej i Slovenskej republike. Zároveň je tiež zakladajúcim členom bpv LEGAL, 

medzinárodnej aliancie advokátskych kancelárií, pôsobiacej v strednej a východnej Európe. Jej tím 

tvorí viac ako 35 právnikov a ponúka svojim klientom, medzi ktorých patria najvýznamnejšie české i 

medzinárodné spoločnosti, komplexné služby v mnohých oblastiach práva. Medzi hlavné oblasti 

zamerania advokátskej kancelárie bpv BRAUN PARTNERS patria fúzie a akvizície, právo 

obchodných spoločností, právo nehnuteľností, a rovnako i daňové poradenstvo. Jej odborníci sa 

zaoberajú tiež právom duševného vlastníctva a IT, súťažným právom, energetickým a pracovným 

právom a zastupujú svojich klientov pred českými i medzinárodnými súdmi a v rozhodcovských 

konaniach. 

Viac informácií na www.bpv-bp.com.  

Kontakt: 

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o. 

Daniela Nácovská, Marketing Specialist 

daniela.nacovska@bpv-bp.com 

tel: +420 224 490 000 
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