Tisková zpráva | 5. 11. 2019
Advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ potvrdila svou vedoucí pozici v oblasti Pro Bono
a společenské odpovědnosti (CSR) a v soutěži Právnická firma roku vyhrála v této kategorii již
posedmé v řadě.
Kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ se na oblast společenské odpovědnosti a pro bono zaměřuje
dlouhodobě. Společníci kanceláře již před deseti lety založili nadační fond Bohemian Heritage Fund,
který podporuje řadu projektů zejména v oblasti vážné hudby a výtvarného umění. Vlajkovou lodí
nadačního fondu je stále probíhající sbírka na nové varhany pro svatovítskou katedrálu. Kromě pomoci
s organizací sbírky zajišťuje nadační fond řadu dalších aktivit spojených s propagací myšlenky nových
varhan – nedávno se uskutečnila cesta největších mecenášů projektu do Barcelony na premiérový
koncert v dílně varhanářského mistra, jenž varhany staví, tradiční koncert v chrámu sv. Víta a chystá se
také benefiční aukce děl předních českých výtvarníků na podporu unikátní designové podoby nástroje.
„Tohoto v pořadí již sedmého ocenění v kategorii akcentující společenskou odpovědnost si nesmírně
vážíme, neboť je nepochybně odrazem celoročního úsilí, které bylo tentokráte soustředěno zejména na
podporu projektu nových varhan pro svatovítskou katedrálu. Současně je však i důležitým impulsem
a povzbuzením, aby kancelář v celé šíři svých stávajících aktivit pokračovala se stejným elánem
a nasazením i v letech následujících. Je to totiž právě onen obrovský přesah mimo rámec advokacie,
který ji činí, alespoň v mých očích, zcela unikátní. A i když je mnohdy právě ve spojení s advokacií
náročné najít potřebný čas a energii, výsledek tohoto úsilí stojí za to a je obohacující pro každého z nás,“
uvedla Marcela Káňová, partnerka advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ.
Její slova potvrzuje i Pavel Smutný, společník kanceláře, filantrop a president Bohemian Heritage Fund:
„Dlouhodobě podporujeme řadu kulturních projektů, u mnoha z nich jsme stáli od počátku. Společenská
odpovědnost v našich očích není jen doména velkých zahraničních korporací, ale každodenní způsob
života, práce a vztahů s lidmi obecně.“
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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