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Advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ rozšířila své vedení o dva nové partnery. Marcela Káňová 

a Roman Kyral dosud působili jako vedoucí právních týmů a na svých pozicích dlouhodobě 

dosahovali vynikajících výsledků. Marcela Káňová se nyní zaměří na rozvoj sféry veřejných zakázek 

a hospodářské soutěže, Roman Kyral pak na expanzi do regionů a akvizici nových klientů. 

Marcela Káňová patří mezi přední odborníky v oblasti veřejných zakázek a hospodářské soutěže. 

Oběma tématům se dlouhodobě věnuje jak v praxi, tak teorii, publikuje odborné texty a přednáší.         

Ve své nové pozici partnera bude mít za úkol právě další a komplexní rozvoj oblasti veřejných zakázek 

a hospodářské soutěže, včetně nastavení soutěžních compliance programů, a veřejné podpory. 

V kanceláři CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ pracuje od roku 2015, předtím působila několik let jako ředitelka 

odboru monitoringu veřejných zakázek a bid riggingu na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže. 

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, v rámci svého studia absolvovala také 

roční pobyt na rakouské Leopold-Franzens Universität v Innsbrucku a univerzitě Sapienza v Římě. 

Roman Kyral v kanceláři CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ působí již 12 let a dlouhodobě se specializuje na oblast 

rozvoje municipalit – zejména hospodaření s majetkem krajů či obcí, správu krajských a městských 

společností či odpovědnost statutárních orgánů. O těchto tématech rovněž hojně publikuje a přednáší, 

např. pro Svaz měst a obcí České republiky. Jeho cílem je nyní rozvoj služeb pro municipality napříč 

Českou republikou a akvizice nových klientů z této sféry. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. 

 
  
CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ je jednou z největších a nejstarších advokátních kanceláří v České republice. Komplexní právní 

poradenství poskytuje tým téměř 100 odborníků. Za více než 26 let působení na českém právním trhu si vydobyla reputaci 

profesionální a spolehlivé advokátní kanceláře, která patří k významným představitelům české advokacie. 
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