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Dne 28. října 2018 obdržel český právník a filantrop Pavel Smutný (60) z rukou prezidenta republiky 

Miloše Zemana Medaili Za zásluhy 1. stupně v oblasti hospodářské. Prezident ocenil zejména přínos 

Pavla Smutného pro rozvoj vztahů mezi Českou republikou a Státem Izrael. Pavel Smutný vybudoval 

spolu s partnery od nuly přední českou advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, jejímž mottem 

je obrana veřejného zájmu. Symbolickou kauzou byla ochrana zájmů státního podniku ČEPRO proti 

skupině propojené s Radovanem Krejčířem, ve které se týmu advokátní kanceláře podařilo českému 

státu zachránit téměř 3 miliardy Kč. Pavel Smutný se angažuje jako mecenáš v české kultuře 

prostřednictvím nadačního fondu Bohemian Heritage Fund. Jeho nejviditelnější veřejnou aktivitou 

je výkon funkce presidenta Česko-Izraelské smíšené obchodní komory, ve které se významně zasadil 

o rozvoj akademických, kulturních a obchodních vztahů mezi ČR a Státem Izrael. 

Pavel Smutný působil do roku 1989 jako akademický pracovník na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 

V 90. letech spolu s partnery, Zdeňkem Češkou a Jaromírem Císařem, založil advokátní kancelář CÍSAŘ, 

ČEŠKA, SMUTNÝ, která se během let vypracovala na pozici lídra v oblasti zastupování veřejného zájmu 

a úspěšně vyřešila řadu kauz veřejných organizací i soukromých korporací. 

Osobnost Pavla Smutného s určitou nadsázkou charakterizuje český spisovatel a novinář Jefim Fištejn: 

„JUDr. Pavel Smutný je osobností vskutku renesanční, mluví mnoha světovými jazyky, má rozsáhlé 

znalosti, zejména v historické oblasti. Vyzná se nejen v mimořádně složité společenské situaci dnešní 

doby. Je doslova doma v řadě evropských zemí. Že v těžké situaci převzal vedení Česko-izraelské smíšené 

obchodní komory, to svědčí o jeho smyslu pro spravedlnost a jisté nebojácnosti. Že ze dříve 

zanedbaného tělesa udělal jednu z nejúspěšnějších obchodních komor republiky, to prozrazuje jeho 

ojedinělé manažerské dovednosti.“  

Nejvýznamnějším případem, který kancelář řešila, bylo zastupování zájmů státního podniku ČEPRO 

proti skupině provázané s Radovanem Krejčířem, která chtěla na základě podvodné směnky získat 

téměř 3 miliardy Kč. Tým kanceláře odolal výhružkám i nátlaku a obhájil zájem českého státu 

v civilněprávním sporu u všech soudních instancí. Iniciátoři kauzy podvodné směnky v čele 

s Radovanem Krejčířem byli v trestněprávní větvi kauzy pravomocně odsouzeni za spáchání podvodu. 

Advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ je v současnosti významnou právní firmou s tržbami 

blížícími se 200 mil. Kč ročně a týmem čítajícím stovku advokátů, právních expertů a dalších specialistů. 



V kanceláři vyrostla nová generace nadaných právníků, z nichž někteří se stali partnery a zodpovídají 

za kontinuitu kanceláře a další evoluci právních služeb.  

Petr Michal, nejmladší partner advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, popisuje: „Kancelář, do 

které jsem nastoupil ještě jako student a dnes ji mohu spoluutvářet, se stala mým druhým domovem. 

Zásadně přispěla k formování mých životních hodnot, nejen v právu a byznysu. Právě za tento unikátní 

přesah vděčím zejména Pavlovi, který mě naučil vnímat svět okolo sebe ve všech jeho rovinách. Bez 

nadsázky můžu říct, že dnes tvoří součást mé nejbližší rodiny.“  

Pavel Smutný je dlouholetý president Česko-Izraelské smíšené obchodní komory, která se pod jeho 

vedením stala jednou z nejaktivnějších organizací svého druhu v ČR a podstatně přispěla k rozvoji 

akademických, kulturních i obchodních vztahů mezi oběma zeměmi. V poslední době se Pavel Smutný 

jako prezident komory angažuje v přenášení izraelského know-how v oblasti boje se suchem 

a nakládání s vodními zdroji. 

J. E. Daniel Meron, velvyslanec Státu Izrael v ČR, k dnešní události říká: „Vyznamenání Pavla Smutného, 

který je kromě bezpočtu svých dalších aktivit i presidentem Česko-Izraelské smíšené obchodní komory, 

chápu i jako ocenění jeho osobního přínosu k rozkvětu vztahů mezi našimi zeměmi. JUDr. Smutný svou 

prací významně přispěl k rozvoji česko-izraelské spolupráce napříč obory, od zemědělství až po kulturu. 

Za své nasazení a práci si ocenění z rukou prezidenta České republiky, který je taktéž velkým přítelem 

mé země, více než zaslouží.“  

Další výraznou stránkou veřejného působení Pavla Smutného je podpora české kultury, v níž je činný 

jako mecenáš a organizátor významných projektů. Děje se tak zejména prostřednictvím nadačního 

fondu Bohemian Heritage Fund, který Pavel Smutný založil. Aktuálním největším projektem, na kterém 

se podílí, je instalace nových varhan pro svatovítskou katedrálu na Pražském hradě, pro který se 

podařilo shromáždit částku 80 mil. Kč. 

Přední český kardiochirurg Jan Pirk na adresu Pavla Smutného uvádí: „Pavla Smutného znám více než 

10 let. Za tu dobu mohu říci, že je to velice vzdělaný člověk nejen s velkým a všeobecným rozhledem, 

ale i s velikým citem a smyslem pro pomoc druhým, tedy pro dobročinnost. Málokdo ví, že je např. 

presidentem Bohemian Heritage Fundu, který pod jeho vedením nejen řadu let organizuje mnoho 

nadačních koncertů klasické hudby, ale rozhodující měrou se zasloužil o získání peněz na nové varhany 

svatovítského chrámu. Kromě toho před deseti lety jakožto president Česko-izraelské obchodní smíšené 

komory inicioval založení Ceny Arnošta Lustiga, která si získala v naší společnosti velké renomé. Myslím, 

že patří mezi těch pár lidí, kteří pro naši společnost vynaložili velké úsilí a pomáhají nám všem.“  

Pavel Smutný je rovněž držitelem insignie rytíře francouzského Řádu umění a literatury. Ocenění za 

trvalou podporu a šíření francouzské kultury a ochrany národního kulturního dědictví a památek mu 

předal francouzský velvyslanec v České republice v roce 2017. Od tehdejšího ministra kultury Daniela 

Hermana získal v roce 2016 Cenu ministerstva kultury za celoživotní podporu, ochranu a rozvoj 

národního kulturního dědictví ve všech oblastech kultury. Pavel Smutný letos 17. října oslavil 60. 

narozeniny. 



Kontakty pro média: 

Mgr. Filip Drnec, ředitel a tiskový mluvčí 

Tel.: +420 721 038 753 

E-mail: mluvci@akccs.cz 

 

Šimon Slavík, manažer komunikace 

Tel.: +420 734 335 438 
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