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Vážené dámy, vážení pánové,

předkládáme Vám výroční zprávu advokátní 
kanceláře Císař, Češka, Smutný za rok 
2020, druhou v pořadí a mezi advokátními 
kancelářemi stále zcela ojedinělou. Činíme tak 
ve snaze přispět k transparentnosti celého 
našeho stavu a s vizí motivace ostatních 
kanceláří. Advokacii totiž vnímáme jako veřejné 
povolání, a proto máme jako advokáti vysokou 
společenskou odpovědnost. Naše předchozí 
výroční zpráva se setkala s kladnou odezvou, 
což nás zavazuje v pokračování v tomto trendu.

Vedle základních a měřitelných ukazatelů, 
s nimiž jsme přišli již loni, nabízíme tentokrát 
také náš pohled na aktuální trendy v oborech 
a odvětvích, kterým se jako advokáti 
věnujeme. Máme za sebou navíc turbulentní 
a zcela mimořádný rok, který zamíchal snad 
všemi myslitelnými kartami všem bez rozdílu. 
Musím s pokorou říct, že jsme měli také velký 
díl štěstí a dokázali se s dopady pandemie 
vyrovnat a veškeré úsilí mohli věnovat tomu, 
aby stejně obstáli i naši klienti.

Zároveň se však ukázala být velkou výhodou 
naše dlouhodobá strategie – nikdy jsme se 
nesoustředili na jednu či dvě oblasti, ať již 
právní či klientské, naopak jsme vždy nabízeli 
široký záběr služeb klientům z rozličných 
podnikatelských odvětví soukromého, veřejného 
i neziskového sektoru. Tato naše deviza 
poskytla zásadní odolnost vůči výkyvům, 
které poslední rok přinesl.

Úspěch díky rychlé reakci

Současně jsme v kritických momentech 
dovedli správně a především pružně reagovat. 
Našim klientům jsme hned na počátku 
nouzového stavu nabídli služby zaměřené 
právě na praktické dopady jednotlivých 
opatření, čímž jsme i samotným klientům 
pomohli k rychlé reakci a orientaci v nové 

situaci. I směrem dovnitř kanceláře jsme 
se museli naučit nové věci. Fakticky ze dne 
na den přešli naši zaměstnanci na flexibilní 
způsob práce na dálku a s nastalými změnami 
se skvěle vyrovnali. Jsem hrdý na kolektiv, 
který jsme během let v naší kanceláři vytvořili 
a jenž zejména letos ukázal svou kvalitu 
a houževnatost.

V neposlední řadě jsme během léta také 
optimalizovali strukturu vedení naší kanceláře 
a doplnili ji o nové vedoucí advokáty, abychom 
i v nové době dokázali zůstat našim klientům 
blíž a byli schopni garantovat stále stejně 
kvalitní služby: s přidanou hodnotou – jinou 
dimenzi řešení.

Růst v mimořádné době

Během roku 2020 jsme pro naše klienty 
odpracovali skoro 95 tisíc hodin a řešili pro 
ně téměř 500 případů. V oblasti litigací  
se naše úspěšnost trvale drží 90 %, což je dobrá 
zpráva nejen pro naše klienty, ale pro vymáhání 
spravedlnosti obecně. Podstatnou část  
naší práce tvořila agenda, kdy jsme klientům 
pomohli realizovat řadu jejich strategických 
projektů, nebo je úspěšně provést veřejnými 
zakázkami v hodnotě desítek miliard korun. 
Díky těmto uskutečněným projektům jsme 
rostli společně s našimi klienty i my.

Ze společenské odpovědnosti neslevíme

Jednou z oblastí, které byly pandemií zasaženy 
nejvíce, byla kultura, již naše kancelář  
od začátku své existence nosí v srdci. Věděli 
jsme, že v takovéto době nás bude potřebovat 
víc než kdy jindy, a proto jsme neustávali v naší 
podpoře českých umělců, a to jak formou 
činnosti nadačního fondu Bohemian Heritage 
Fund, tak třeba spoluprací s Českým národním 
symfonickým orchestrem. Vrcholem, který 
v této oblasti nelze opomenout, byla výstava 
symbolicky nazvaná Plán B, kterou jsme 

Úvodní
slovo

JUDr. Petr Michal, Ph.D.
společník kanceláře

Petr Michal je místopředsedou představen-
stva Hospodářské komory hlavního města  
Prahy a členem Young Presidents' Organization 
v Curychu.

zorganizovali v rámci Smetanovy výtvarné 
Litomyšle. S díly čtrnácti předních českých 
umělkyň a umělců se nakonec stala jednou 
z kulturních událostí roku, a proto Vás budou 
výroční zprávou provázet fotografie právě 
z této výstavy.

Do budoucnosti s vizí

Poučeni rokem 2020 vstupujeme do nového 
roku. Naši strategii měnit nebudeme – i nadále 
budeme přinášet klientům strategické 
poradenství a špičkové právní služby. 
Loňský rok prověřil funkčnost a správnost 
této cesty. Budeme rozvíjet další témata,  
za všechny jmenujme implementaci Národního 
plánu obnovy a další evropskou agendu, 
rozvoj elektromobility či vysokorychlostních 
tratí, svěřenské fondy nebo insolvence. 
Jsem přesvědčen, že naše výsledky dokazují,  
že jsme připraveni a budeme pro Vás 
stabilním a silným partnerem i v roce 2021.
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JUDr. Jaromír Císař
společník kanceláře

Jaromír Císař je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře 
České republiky a Agrární komoře České republiky, vyučuje na Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy a přednáší v rámci profesního vzdělávání.

 I sebevětší krize přinese vždy něco dobrého. 
Rok 2020 ukázal, jak důležité je být kreativní. 
My jsme ani na moment nezaváhali. Byli jsme 
flexibilní a přizpůsobili se novým okolnostem. 
Pro nás i naše klienty jsme našli nové cesty,  
po kterých můžeme kráčet. 



JUDr. Pavel Smutný
společník kanceláře

Pavel Smutný je nositelem Medaile Za zásluhy I. stupně a insignií 
rytíře francouzského Řádu umění a literatury. Je presidentem Česko-
izraelské smíšené obchodní komory a presidentem nadačního fondu 
Bohemian Heritage Fund.

 Nemá smysl se upínat k ideji návratu do 
doby před koronavirem. Přijměme jako fakt, 
že se svět dramaticky proměnil, a najděme 
v něm své nové místo. Jen tak lze uspět. 



Jan Haubelt

Velká kůže, 2019–2020
kovová konstrukce, látka, 400 cm

V loňském roce jsme museli všichni několikrát měnit 
plány. Stejně tak náš nadační fond Bohemian Heritage 
Fund, tradiční organizátor Smetanovy výtvarné 
Litomyšle, umělecké přehlídky, která probíhá 
během hudebního Národního festivalu Smetanova 
Litomyšl. V rekordně krátkém čase jsme po jarní 
karanténě přišli s titulárním plánem B a podařilo se 
nám uspořádat přehlídku současného českého umění 
ve veřejném prostoru, která byla jednou z prvních 
velkých výtvarných událostí po rozvolnění opatření. 
Nakonec se také stala jednou z nejvýraznějších –  
ve společnosti zarezonovala a splnila své cíle. Naději, 
která byla leitmotivem obou festivalů, totiž přinesla 
jak široké veřejnosti, tak samotným umělcům, které 
jsme finančně podpořili v jejich činnosti. Podařilo se 
nám ukázat, že se kultura nezastaví před žádnou krizí, 
že má smysl tvořit a setkávat se nad mimořádnou 
kvalitou a nechat se inspirovat mimořádně kvalitním 
uměním. Proto vás budou výroční zprávou provázet 
fotografie právě z této výstavy.
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Jiná
dimenze
řešení

02
Jaká je
advokátní kancelář
Císař, Češka, Smutný?

Vždy se řídíme 
zásadami

Kompetentnost
Kreativita
Konstruktivnost
Komunikace
Kultivovanost
Kontext
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Odbornost na prvním 
místě
Právní služby poskytuje v advokátní kanceláři Císař, Češka, 
Smutný tým více než 50 právníků. Za 27 let svého působení na 
českém právním trhu si vydobyla reputaci stabilní a nezávislé 
advokátní kanceláře, která patří k důležitým hráčům české 
advokacie, byznysu i společenského dění.

Právníci kanceláře se opírají o rozsáhlé akademické zázemí 
a spolupracují s předními experty. Kromě práce pro klienty se 
podílejí na legislativním procesu, bohatě publikují v odborných 
i populárních periodikách, přednášejí na odborných konferencích 
či seminářích a působí jako lektoři v rámci profesního vzdělávání.

Poskytujeme právní služby 
s přesahem a v kontextu
Kvalitní právní řešení je samozřejmostí. Skutečně komplexní 
službu však tvoří podpora správných manažerských 
a rozhodovacích postupů, zhodnocení ekonomických, politických 
či společenských souvislostí a dopadů a stejně tak i správná 
komunikace a vytváření optimálního mediálního obrazu klienta.

Nejen v trestních kauzách, ale i v obchodních případech totiž 
„rozhodují“ média často rychleji než soudy. Advokátní kancelář 
Císař, Češka, Smutný nabízí klientům více než izolovanou právní 
radu. Právníci nesepisují jen právní analýzy a stanoviska, ale řeší 
problémy v kontextu, aktivně spolupracují s předními odborníky 
neprávních oborů z České republiky a zahraničí.

Následujeme klienty
do jejich oborů
Dělení právních služeb považujeme pro praktickou advokacii za 
překonané. Každodenní poskytování právních služeb na vysoké 
úrovni vyžaduje nejen důkladnou znalost právních předpisů,  
ale také jejich správnou aplikaci a hlubší znalost podnikatelských 
odvětví našich klientů.

Tuto zásadu, na níž naše poradenství stavíme, reflektuje i rozdělení 
týmů kanceláře podle oblastí působení a hospodářských sektorů 
klientů, pro které pracují. Díky tomu tak můžeme navrhovat 
komplexní řešení jejich problémů. Následujeme klienty do jejich 
oborů. Jsme přesvědčeni, že jen tak je možné plně porozumět 
jejich potřebám.

Věříme, že pokud chceme 
být úspěšní, musí být 
úspěšní i naši klienti
Mezi klienty kanceláře patří významné české a mezinárodní 
společnosti, státní podniky, orgány veřejné správy, ale i střední 
podniky a fyzické osoby. Mezi klienty naší kanceláře patří přední 
společnosti z žebříčku Czech Top 100.
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Petr Kvíčala

Velikonoční socha, 2020
dřevo, akryl, kov, 700 × 40 × 40 cm

19



Právnická firma roku

Velmi doporučovaná 
kancelář:

Veřejné zakázky
Restrukturalizace 
a insolvence
Firemní compliance
Právo hospodářské soutěže
Logistika a dopravní stavby

Doporučovaná kancelář:

Trestní právo
Právo obchodních 
společností
Řešení sporů a arbitráže
Energetika a energetické 
projekty

Corporate INTL Global 
Awards 2020

Commercial Law Firm 
of the Year
in the Czech Republic
Public Procurement Law Firm 
of the Year
in the Czech Republic

Global Law Experts 2020

Czech Republic – 
Corporate Law
Czech Republic – 
Public Procurement Law

Za naši práci jsme dlouhodobě oceňováni také v oborových 
soutěžích, a to jak na domácí, tak mezinárodní půdě. Pravidelně 
bodujeme v oblastech, které pro nás patří ke zcela zásadním – 
veřejných zakázkách, obchodním právu či na poli společenské 
odpovědnosti. Nejinak tomu bylo i v roce 2020, kdy jsme se 
v soutěži Právnická firma roku umístili jako velmi doporučovaná 
kancelář v pěti kategoriích a jako doporučovaná ve čtyřech. 
Úspěch jsme zaznamenali i v zahraničních soutěžích Global Law 
Experts a Corporate INTL Global Awards.

Naše práce 
je oceňována 
nejen klienty

Asociace veřejných zakázek

Česká asociace konzultačních inženýrů

Česká asociace věřitelů

Česká compliance asociace

Hospodářská komora hlavního města Prahy

International Compliance Association

Nákupní klub

Jsme hrdým a aktivním členem České advokátní komory,  
se kterou úzce spolupracujeme a podílíme se na jejích projektech.

Jsme členy hned několika prestižních tuzemských i mezinárodních 
oborových asociací, s nimiž rozvíjíme společné know-how, 
pomáháme jejich členům a společně kultivujeme prostředí 
daných oborů.

Jsme aktivní 
v tuzemských 
i zahraničních 
asociacích

20 21

01 Úvodní slovo

02 Jiná dimenze 
 řešení

03 Klíčová témata 
 2020/21

04 Rok 2020 
 v datech a číslech

05 Nejvýznamnější 
 události v roce 2020

06 Společenská 
 odpovědnost

07 Kontakt



Ladislav Jezbera

Korona česká, 2020
hliník, plastová folie, kotvící prvky, 360 × 240 × 12 cm
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Mgr. Petra Andresová
vedoucí advokátka

Mgr. Matěj Dědina
vedoucí advokát

Mgr. Markéta Šlejharová
vedoucí advokátka

Mgr. Kateřina Šveřepová
vedoucí advokátka

prof. JUDr. Zdeněk Češka, CSc.
zakládající společník

Mgr. Jan Sůra
partner

JUDr. Jakub Hollmann
partner

Mgr. Filip Drnec
ředitel kanceláře

JUDr. Jaromír Císař
společník

Mgr. Ing. Markéta Faustová
vedoucí advokátka

Mgr. Jan Vlk
vedoucí advokát

Mgr. Milan Kučera
vedoucí advokát

Mgr. Jakub Skřejpek
ředitel marketingu

JUDr. Petr Michal, Ph.D.
společník

JUDr. Pavel Smutný
společník

Mgr. Roman Kyral
partner

Mgr. Marcela Káňová
partnerka

Společníci

Partneři

Management

Vedoucí advokát



Jiří David

Pokud mohu, musím…, 2020
ocelová konstrukce, zrcadlový nerez, 300 × 160 × 50 cm
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Klíčová 
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2020/21
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Svěřenské fondy
Rok 2020 nám ukázal, že v podmínkách České republiky bylo 
dlouhodobě podhodnoceno uspořádání majetkových vztahů, 
zejména v otázce mezigeneračního předání majetku. Pandemie 
přivedla řadu malých, středních i velkých investorů, majitelů firem, 
podnikatelů a dalších osob k tomu, aby si uspořádali svůj majetek 
a udělali si ve svých majetcích tzv. pořádek. Začali přemýšlet 
o mezigeneračním předání ve smyslu uspořádání majetku,  
aby zabránili konfliktům v rodině. Uspořádání majetku  
ve svěřenském fondu je způsob, jak se vyhnout případným 
sporům v dědickém řízení. Závěť se začíná stávat něčím 
nefunkčním, svěřenské fondy nemají v majetkovém uspořádání, 
ochraně a flexibilitě konkurenci. Na jaře jsme proto zaznamenali 
nebývalou poptávku služeb na vytvoření svěřenských fondů 
a trustů, která trvá dodnes. Pandemie na to má určitě vliv, lidé 
jsou více doma a více přemýšlí o svém majetku i budoucnosti 
a zjišťují, že řada věcí je v případě globálního problému 
současných rozměrů nechráněna. Chtějí takovým situacím 
předcházet a nenechat o distribuci svého majetku rozhodovat 
někoho jiného – ani dědice. Jsou sami sobě morálně povinní 
majetek strukturovat a uspořádat. Svěřenské fondy jsou jistým 
fenoménem pro další období.

 

Vysokorychlostní tratě
Vysokorychlostní tratě jsou téma celospolečensky velmi 
sledované. Jako zásadní vidíme možnost financování projektů 
z evropského dotačního titulu Nástroj na podporu a oživení 
odolnosti (RRF). Pro roky 2020 až 2023 bylo a bude podstatné, 
že velké projekty dopravní infrastruktury a digitalizace nově 
nemusí splňovat podmínku jednoho dotačního titulu evropských 
financí, ale mohou být financovány z mixu dotačních titulů EU 
a národního rozpočtu. To je velký posun, řada infrastrukturních 
projektů národního i evropského významu může pomoci urychlení 
výstavby vysokorychlostních tratí a zefektivnění celého procesu. 
To je cesta kupředu a oblast, které se detailně věnujeme a vlastní 
činností se jí snažíme pomáhat.

JUDr. Jakub Hollmann
partner
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Elektromobilita
Advokátní kancelář se již od svého vzniku velice silně orientuje na oblast 
automotive. V minulosti jsme například zakládali pobočky některých 
zahraničních automobilek u nás. Tématem elektromobility se proto 
přirozeně zabýváme již velice dlouho, pravdou však je, že donedávna šlo 
o velmi teoretickou disciplínu. Elektromobilita byla doménou spíše vizionářů, 
neměla skutečný dopad na svět kolem nás. Nyní je elektromobilita realitou 
dneška a zasahuje do stále více oblastí průmyslu i služeb. Nerozvíjí se jen 
vývoj a využití samotných elektromobilů, ale zejména v ČR je poslední 
období příznačné budováním nové dobíjecí infrastruktury. Ta přesto 
dosud nedostačuje k tomu, aby pokryla odhadovaný zájem i cíle v oblasti 
elektromobility a ochrany životního prostředí, k níž má elektromobilita 
přispívat. Počet prodaných elektromobilů v loňském roce představoval 
téměř polovinu všech, které u nás dnes jezdí. Tento trend bude pokračovat 
a sílit i v roce 2021. V právním světě se elektromobilita promítá do celé řady 
oblastí, od odlišných podmínek pro fungování a provozování elektromobilů, 
na něž korporátní sféra masivně přechází, přes budování privátní 
i veřejné dobíjecí infrastruktury, kterému se věnuje čím dál větší počet 
podnikatelských i státních subjektů, až po prakticky nekonečnou škálu 
navazujících služeb. Od projektů digitálních přes carsharingové až po ty,  
kdy je elektromobilita propojována s jinými typy návazné dopravy 
k zajištění co nejefektivnějšího spojení. Máme v této oblasti dlouhodobou 
i průřezovou expertizu a vidíme v ní budoucnost.

Evropské projekty
Evropská agenda byla vždy naší doménou. Zastoupení kanceláře, stáže, 
partnerství kulturních akcí v Bruselu i řada konkrétních projektů.  
Od hospodářské soutěže až po financování strategických dopravních 
záměrů. Význam evropské agendy však pro Českou republiku není zcela 
konstantní, ale probíhá v určitých časových celcích – cyklech přijímané 
legislativy a cyklech evropského financování, fondů a programů. Pro roky 
2020 a 2021 se obě agendy spojily – v Bruselu je projednávána řada extrémně 
důležité legislativní agendy, která ovlivní Českou republiku (například 
celoevropská úprava hromadných žalob). Rovněž končí další sedmileté 
programovací období regionálních a strukturálních finančních programů 
(2014–20) a současně nové programovací období (2021–27) začíná. To bude 
v mnohém jiné. V očích EU už nejsme rozvojovou zemí a promítne se do něj 
významně řada dalších faktorů: green deal, digitalizace a covid.

EU vedle běžných strukturálních fondů nově připravila významný balík 
financí pro covidový Recovery fund na zotavení z pandemie, historicky 
poprvé si na to sama půjčuje prostředky ze soukromých zdrojů. U nás 
je čerpání připravováno formou Národního plánu obnovy. Zároveň se 
připravují nové formy dalších programů financování přímo na úrovni 
EU, které u nás byly dlouho opomíjeny a často nebyly příliš využívány, 
např. Horizont na vědu a výzkum nebo CEF na dopravní infrastrukturní 
projekty. V následujícím období bude bruselská agenda pro naše klienty 
znamenat množství příležitostí, které jsou determinovány třemi faktory: 
1) s bruselskými institucemi je vlivem pandemie složité efektivně 
komunikovat, 2) na některé čerpání bude extrémně málo času a projekty 
musí být rychle, a přitom perfektně připraveny, a 3) bude víc než kdy jindy 
potřeba přicházet s inovativními projekty s přidanou hodnotou (digitální, 
environmentální a jinou). Bude to zároveň možná jedna z posledních 
příležitostí, kdy bude možné tak velké prostředky čerpat. My jsme na tyto 
výzvy připraveni.

Mgr. Jan Sůra
partner
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Vladimír 518
David Vrbík

Interpretace černobílých struktur Zdeňka Sýkory, 2013
audiovizuální projekce, pro Signal Festival v Praze
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Veřejné zakázky a IT
Právo veřejných zakázek je jednou z oblastí, které se věnujeme 
takřka na každodenní bázi, i proto se nám podařilo v roce 2020 
dosáhnout nemalých úspěchů. Na poli IT veřejných zakázek jsme 
spolu s jedním z našich klientů pokračovali v započatém boji proti 
tolik nežádoucímu vendor lock-inu a přiblížili se tak definitivnímu 
vymanění ze závislosti na stávajícím dodavateli, trvajícímu 
více než 20 let. Koncepce námi připraveného zadávacího řízení 
je ukázkovým vyjádřením „jiné dimenze řešení“. Řadu jiných 
klientů jsme provedli zadávacími řízeními na pro ně strategické 
veřejné zakázky v hodnotě několika miliard. U Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže jsme vítězili v řízeních o postupu zadavatele 
v konkrétním zadávacím řízení. Za pravdu jsme pak dostali 
rovněž v rámci opakované polemiky o naplnění definičních znaků 
zadavatele významného klienta z oblasti železnice, což pro něj 
znamenalo vyšší míru právní jistoty, zejména v konkurenčním 
boji mezi jeho dodavateli. Rok 2020 byl, stejně jako tomu bude 
i v roce 2021, charakterizován i přípravou na chystanou komplexní 
novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, která přichází po  
3 letech jeho účinnosti. Velmi silně pak bude v oblasti veřejných 
zakázek v roce 2021 rezonovat nově zakotvená základní zásada 
zadávacího řízení, a to sociálně a environmentálně odpovědné 
zadávání zakázek. Zadavatelé jsou povinni tuto zásadu dodržovat 
při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek 
a výběru zadavatele. Naproti tomu lze s ekonomickými dopady 
proticovidových opatření naopak očekávat větší tlak na cenu 
veřejných zakázek.

 

Hospodářská soutěž
Pravidla hospodářské soutěže se týkají takřka všech našich klientů, 
kteří se hospodářské soutěže účastní, ať už vědomě či nevědomě. 
Negativní dopady jejich porušení vedly i v roce 2020 k dalšímu 
prohloubení uvědomění si této skutečnosti. Proto řada klientů 
přistoupila nejen k zavádění soutěžních compliance programů či 
revizi již existujících, realizaci detailních a systematických školení 
svých zaměstnanců, ale i cíleným compliance prověrkám. V řízení 
u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o uzavření nedovolené 
kartelové dohody v souvislosti se zadávacími řízeními (tzv. bid 
rigging) jsme díky procesní strategii, zahrnující jak leniency 
program, tak proceduru narovnání, minimalizovali uloženou 
pokutu pro klienta působícího v oblasti energetiky. Významné 
bylo i zapojení právního poradentství ve velmi významných 
soutěžních kauzách šetřených ze stran Evropské komise, a sice 
v souvislosti s domnělou kartelovou dohodou a zneužitím 
dominantního postavení. Opět v neposlední řadě jsme se v roce 
2020 věnovali nové legislativě v oblasti hospodářské, konkrétně 
velké novely, která transponuje evropskou směrnici ECN+. Věříme,  
že hospodářská soutěž bude v roce 2021 nadále nabývat na 
významu, zejména v souvislosti s tím, jak se hrozba soukromoprávní 
náhrady škody za porušení pravidel stává více a více reálnou,  
a to i s ohledem na blížící se hromadné žaloby.

Mgr. Marcela Káňová
partnerka
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Restrukturalizace 
a insolvence
Rok 2020 a jeho turbulentní situace přinesla těžké chvíle pro 
mnoho firem a podnikatelů, kteří se v nemalé míře dostávali 
do existenčních problémů. V roce 2021 pro změnu očekáváme 
velkou zkoušku segmentu restrukturalizací a insolvencí a vůbec 
i souvisejících právních odvětví. Až totiž skončí probíhající 
moratoria, tak řadě společností nezbyde než vstoupit do 
insolvenčního řízení, což bude především z pohledu kvantity 
představovat velké výzvy pro soudy, insolvenční správce, 
banky, ale i pro samotné investory, kterým se bude nabízet 
nákup mnoha společností, případně jiných jednotlivých aktiv. 
Jako advokáti poskytujeme strategické poradenství jak firmám 
v úpadku, tak potenciálním investorům, pro které zajišťujeme 
hladký průběh fúzí a akvizic. První vlnu jsme zaznamenali 
výrazněji už v loňském roce, druhou masivnější očekáváme 
v tom letošním.

 

Municipality
Letošní rok bude komplikovaný nejen pro krajské a obecní 
samosprávy, ale i společnosti, které jsou jimi ovládány. Kvůli 
současné situaci dochází k výraznému krácení rozpočtů, 
které zřejmě naruší plánované investice. S našimi klienty 
z řad obcí a krajů se v letošním roce zaměříme mj. na audit 
vlastního hospodaření a dlouhodobých smluvních vztahů. 
Důraz na efektivitu všech ekonomických vztahů bude v roce 
2021 enormní, a to z hlediska investic, dodavatelských smluv, 
ale i vnitřního uspořádání územního samosprávného celku. 
Implementací námi navržených optimalizačních kroků lze 
dosáhnout okamžitých úspor i u již započatých investičních 
projektů, avšak se zachováním nejvyšších ambic. Právě 
z důvodu omezených veřejných rozpočtů očekáváme v letošním 
roce naše zapojení do dalších PPP projektů, které při správném 
nastavení přinášejí územním samosprávným celkům vysokou 
prosperitu, avšak s využitím stabilního ekonomického zázemí 
partnerského subjektu ze soukromého sektoru. Nezanedbatelné 
příležitosti pro zacelení výpadků příjmů veřejných rozpočtů na 
investice přináší rodící se Národní plán obnovy. Předpokladem 
úspěšného a efektivního čerpání těchto prostředků jsou kvalitní 
projekty, při jejichž přípravě budeme stát klientům po boku. 
K ještě většímu tlaku na nízkou cenu bude docházet i v případě 
veřejných zakázek. Právě tu však v jednotlivých zadávacích 
řízeních zohledňujeme tak, aby nedošlo k rezignaci na kvalitu 
dodaných služeb.

Mgr. Roman Kyral
partner
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Richard Loskot

Sluneční klavír, 2020
klavír, solární panel, plexisklo, elektronika, 150 × 150 × 150 cm
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Rok 2020 
v datech 
a číslech

04
Práce pro klienty
Desetitisíce hodin 
ve službách práva

Poměr odpracovaných hodin 
v roce 2020

Tři čtvrtiny právních služeb jsme v roce 2020 poskytovali 
korporacím, což představuje nárůst oproti roku 2019. Většinu 
z nich tvořily významné soukromé obchodní společnosti. 
Vysoké standardy právních služeb dlouhodobě přinášíme jak 
do soukromého, tak do veřejného sektoru. S tím je přirozeně 
spojené i poradenství přímo jejich vlastníkům. Díky tomuto 
klientskému portfoliu dokáží naši advokáti poskytovat právní 
služby na nejvyšší úrovni jak v oblasti veřejného, tak soukromého 
hospodářského práva.

V roce 2020 jsme odpra-
covali 94 600 hodin. Jsme 
rádi, že služby naší kancelá-
ře poptávají klienti z veřej-
ného i soukromého sektoru.

85
počet klientů

471
počet případů

94 600
počet odpracovaných hodin

239milionů Kč
odhadovaná výše celkových 
výnosů za rok 2020*

* přesná výše výnosů kanceláře bude v ob-
chodním rejstříku uveřejněna po dokončení 
auditu a sestavení řádné účetní závěrky

Pro klienty ze soukromého sektoru  
48 %

Pro korporace s veřejnou účastí  
28 %

Pro klienty z veřejného sektoru  
24 %
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Oblasti právních služeb
Poradenství v klíčových
projektech

Rok 2020, poznamenaný pandemií covid-19, se nesl ve znamení 
strategického projektového poradenství, veřejných zakázek 
a tradičních soudních sporů. Naše klienty jsme provedli změnami 
a výzvami, které loňský rok přinesl, a pomáhali jsme jim uspět 
i ve ztížených podmínkách. Významný růst jsme zaznamenali 
také v oblasti fúzí a akvizic či svěřenských fondů, které se staly 
jedním z nejvýraznějších trendů uplynulého roku.

Množství odpracovaných hodin 
v roce 2020 podle právních 
odvětví

Projektové 
poradenství 19 %

Veřejné zakázky 15 %

Litigace 12 %

Transakce, fúze a akvizice 12 %

Hospodářská soutěž 8 %

Trestní právo
a compliance 8 %

Regulace
a legislativa 7 %

Korporátní agenda 7 %

Trustové právo 6 %

Restrukturalizace
a insolvence 5 %

Ostatní právní služby 1 %

Obory našich klientů
Pronikáme 
do dalších odvětví

V roce 2020 pokračovala diverzifikace klientského portfolia 
z minulých let a rozšiřování naší činnosti do dalších oborů. 
Vedle tradičních odvětví, kterým se kancelář věnuje již od svého 
vzniku, jsme významně posílili v IT a bezpečnosti, energetice, 
svěřenských fondech či nemovitostech a developmentu.

Množství odpracovaných hodin 
v roce 2020 podle oborů, 
ve kterých působí naši klienti

Železniční, autobusová, 
letecká a vodní doprava 17 %

Infrastruktura 16 %

IT a security 12 %

Energetika 11 %

Bankovnictví 8 %

Svěřenské fondy 7 %
Automotive 6 %

Nemovitostní a developerské
projekty 6 %

Pojišťovnictví 5 %

Municipality 5 %

Ostatní 3 %

Vzdělávání 2 %

Zemědělství a vodní
hospodářství 2 %
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Veronika Šrek Bromová

Planeta, 2020 
kovová konstrukce, lešenářské trubky, plátkové zlato, netkaná 
zahradnická textilie, jutový filc, pletivo, drát, kokosové vlákno, různé 
druhy travin, zemina, rašelina, zahradnický substrát, perlit, hnojivo, 
průměr 120 cm

47



Naši lidé
Vážíme si stability,  
investujeme do mladé  
generace

Vysoká odbornost našich advokátů, stabilní zázemí, možnost 
práce na nejvýznamnějších případech v České republice, široké 
spektrum benefitů i kontinuální vzdělávání. Toho si naši lidé u nás 
cení nejvíce. My si ceníme jejich práce, že nám zůstávají věrni 
a jsou zdrojem naší inspirace. Tomu napomáhá také otevřená 
struktura kanceláře a její prostupnost. Ta umožňuje vychovávat 
špičkové právníky již od studentských let a umožňuje jim u nás 
profesně a kariérně růst.

8
spolupracujících 
expertů

20
advokátních 
koncipientů

18
právních
asistentů

19
zaměstnanců

18
advokátů
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Naše úspěchy
Rosteme spolu  
s našimi klienty

Úspěch a kvalita našich služeb jsou složitě měřitelnou veličinou. 
A ne vždy je lze vyjádřit čísly. Jakou hodnotu má dobře napsaná 
smlouva, ze které nikdy nevzejde právní spor? Nebo správně 
implementovaná nová legislativa? Hodnotu řady našich služeb 
prověří až čas. Jsou ale také kritéria, která změřit a kvantifikovat 
umíme. Dlouhodobě se nám daří udržovat vynikající úspěšnost 
v soudních sporech, administrovali jsme více veřejných zakázek 
v hodnotě téměř 31 miliard korun či realizovali pro naše klienty 
smlouvy v celkovém plnění skoro 90 miliard korun.

Vývoj tržeb kanceláře 
v její historii
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Soudní 
spory

90 %
je naše celková úspěšnost v soudních sporech, ve 
kterých jsme v roce 2020 zastupovali naše klienty

Veřejné 
zakázky

30,8miliard Kč

byla hodnota 55 klíčových veřejných zakázek, 
ve kterých jsme poskytovali poradenství našim 
klientům v roce 2020

Smlouvy

89,4miliard Kč

bylo celkové plnění 198 smluv, které jsme pro 
naše klienty vyhotovili v roce 2020

Právní 
analýzy

314
právních analýz jsme v roce 2020 vyhotovili 
našim klientům

Svěřenské 
fondy

5miliard Kč

byla hodnota majetku, který jsme klientům 
nově uspořádali do svěřenských fondů
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V roce 
2020
jsme...

1miliardy Kč

administrovali velký doprav-
ní a nemovitostní projekt 
v celkové hodnotě

10miliard Kč

pomohli klientovi s vymože-
ním pohledávky v hodnotě

40  milionů dolarů

se podíleli na obraně České 
republiky při mezinárodní 
arbitráži v hodnotě

4  miliardy Kč

byli u vyjednávání složitého 
komplexu smluv v celkové 
hodnotě téměř

které zajistily funkčnost jed-
noho ze stěžejních prvků kri-
tické informační infrastruk-
tury státu, a zabránili tak 
reálné hrozbě výpadků sítě, 
které měly potenciál s sebou 
přinést škody na majetku, 
ale i životech
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Martin Dašek

Mark VIII, 2020
kovová konstrukce, 1500 × 1000 × 500 cm
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Při naší činnosti jsme přísně vázáni advokátní mlčenlivostí. Přesto 
vám níže představíme několik vybraných případů z uplynulého roku, 
o nichž mluvit můžeme.

APAG – švýcarská a česká
Naše advokátní kancelář reaguje na aktuální vývoj a změny 
ve společnosti, což v letošním roce znamená především 
právní poradenství ve vztahu k pandemii COVID-19. V této 
souvislosti jsme našemu klientovi společnosti APAG Elektronik 
a její mateřské společnosti APAG Elektronik AG sídlící ve 
Švýcarsku, která působí na mezinárodním trhu s elektronikou 
a osvětlovacími díly, poskytovali právní služby jak ve vztahu 
k vnitrostátním, tak mezinárodním otázkám souvisejícím 
s obchodními i pracovněprávními závazky. Poskytované právní 
služby souvisely především s dopady pandemie COVID-19 do 
podnikatelské činnosti klienta. Uvedené právní služby přitom 
zahrnovaly pro oba subjekty také stanoviska k aktuální situaci 
a vývoji regulace a postupu českých orgánů ve snaze zabránění 
dalšího šíření pandemie na území České republiky a jejich 
ovlivnění zdejšího trhu.

Ermewa
Poskytovali jsme právní služby společnosti ERMEWA SA, 
významnému hráči na evropském trhu pronájmu železničních 
nákladních vozů, v souvislosti s revizí jejích obchodních podmínek 
pro pronájem železničních vozů, tak aby obchodní podmínky 
byly v souladu s českým právním řádem a aby lépe odpovídaly 
místním poměrům na trhu.

Koncertní síň v Ostravě
Poskytujeme komplexní právní poradenství v souvislosti 
s projektem statutárního města Ostravy na výstavbu nové 
koncertní haly až pro 1 300 diváků a s ní související revitalizaci 
kulturní památky – Domu kultury města Ostravy. Vítězný 
architektonický návrh projektu pochází od renomovaného 
amerického studia architekta Stevena M. Holla a české 
společnosti Architecture Acts, a byl prestižním časopisem 
Architizer zařazen mezi deset budoucích ikonických projektů 
světa. Projekt koncertní haly se tak nachází v prestižní 
společnosti staveb, které mají vzniknout v různých světových 
metropolích, např. v New Yorku, Los Angeles, Londýně nebo 
čínském Hangzhou. Celkové předpokládané investiční náklady 
projektu dosahují částky cca 2 miliard korun.

Naše kancelář v rámci projektu zajišťovala přípravu smluv na 
zpracování studie stavby a projektové dokumentace s americko-
českým konsorciem architektů. V navazující fázi projektu jsme 
pro klienta zajišťovali rovněž přípravu a komplexní administraci 
zadávacího řízení na výběr týmu správce stavby, který bude 
klientovi poskytovat služby konzultačních inženýrů v rámci 
přípravné a realizační fáze stavební části projektu dle smluvních 
podmínek FIDIC WHITE BOOK. Statutární město Ostrava se 
tak po více než 60 letech snah blíží k zahájení výstavby první 
nové koncertní haly v České republice od dokončení výstavby 
pražského Rudolfina (1881).

Národní muzeum
Také v roce 2020 jsme byli pro Národní muzeum velkou oporou 
ve sporové agendě, a to zejména v souvislosti s intenzivní 
a usilovnou prací Národního muzea při přípravě nových stálých 
expozic, které představují největší výstavní projekt v českých 
dějinách, a které využívají nejmodernější prezentační formy, 
audiovize i doprovodné interaktivity.

Národní muzeum jsme zastupovali nejen v několika správních 
řízeních u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže u soudu při 
žalobách na náhradu škody směřujících vůči němu, a to v relativně 
neprozkoumané oblasti náhrady škody v právu veřejných zakázek.
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DIAMO
Pro státní podnik Diamo jsme pokračovali mj. v právní podpoře 
a právních službách k zasmluvněné likvidaci jedné z největších 
ekologických zátěží v České republice – ostravských ropných 
lagun. Ačkoliv bylo v důsledku nepředvídatelných okolností 
ohroženo pokračování této smlouvy, při respektování veškerých 
právních předpisů a zejména zákona o zadávání veřejných 
zakázek bylo dosaženo uzavření dodatku, jenž umožnil ukončení 
a naplnění této spolupráce a jejího účelu. Úspěšně tak došlo ke 
konci roku k vymístění kalů z prostorů lagun, a může tak započít 
revitalizace tohoto prostoru.

Generální finanční 
ředitelství
V roce 2020 jsme pokračovali ve spolupráci s Generálním 
finančním ředitelstvím (GFŘ) při realizaci veřejné zakázky 
na podporu, údržbu a vývoj Automatizovaného daňového 
informačního systému (ADIS) v letech 2020 až 2023. 
Konkrétně jsme se podíleli na uzavření důležitých prováděcích 
smluv, na jejichž základě má dojít k dokončení projektu MOJE 
daně, bezpečného moderního on-line nástroje pro správu daní 
občany a podnikateli. Dalším podstatným přínosem tohoto úsilí 
bude definitivní vyvázání se GFŘ z tzv. vendor lock-inu, neboli 
závislosti na stávajícím dodavateli, neboť součástí realizované 
koncepce je i postoupení veškerých majetkových autorských 
práv k ADIS na GFŘ.

Skupina ČEZ
V roce 2020 jsme pro společnost Telco Pro Services, a. s.,  
ze Skupiny ČEZ úspěšně poskytli veškeré právní služby pro dva 
akviziční projekty. Oba projekty byly z naší strany zahájeny 
provedením velmi důkladné právní due diligence všech 
akvírovaných společností, abychom ochránili klienta před 
nechtěnými budoucími riziky a problémy. Právní due diligence 
byla následována přípravou rozsáhlé transakční dokumentace 
a vedením jednání s prodávajícími. Klient získal těmito akvizicemi 
majetkovou účast na pěti ISP společnostech (Internet Service 
Provider).

ŠKODA AUTO
Společnosti ŠKODA AUTO pomáháme s projektem zavedení 
recyklace odpadních vod do její průmyslové výroby. Nedostatek 
vody, se kterým se Česko dlouhodobě potýká, již nyní mimořádně 
ohrožuje životní prostředí. Jedním z velmi účinných a rychlých 
řešení je právě širší využívání recyklace vody. ŠKODA AUTO 
proto vyvinula unikátní technické řešení v podobě využívání 
recyklované odpadní vody, které jí umožní velmi podstatně snížit 
odběr vody z vodních toků, a tak i snížit svůj vliv na snižující se 
množství vody v okolí jejích závodů.

Správa železnic
Správě železnic poskytujeme komplexní právní podporu 
při přípravě vysokorychlostních koridorů. Vysokorychlostní 
železniční tratě (VRT) jsou v podmínkách ČR výjimečné svým 
rozsahem i technickou a právní náročností. Pro Správu železnic 
zpracováváme právní část majetkoprávní přípravy VRT.
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Kateřina Vincourová

Do vzduchoprázdna, 2020
kov, plexisklo, výška 350 cm
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Nejvýznamnější
události
v roce 2020

0562 63

01 Úvodní slovo

02 Jiná dimenze 
 řešení

03 Klíčová témata 
 2020/21

04 Rok 2020 
 v datech a číslech

05 Nejvýznamnější 
 události v roce 2020

06 Společenská 
 odpovědnost

07 Kontakt



Spolu s nadačním fondem Bohemian Heritage Fund 
již od roku 1998 s krátkou přestávkou organizujeme 
tradiční sváteční představení pro děti. Vždy bylo 
určeno dětem s mentálním i tělesným postižením, 
jejich rodičům a blízkým. V roce 2020 se u příležitosti 
svých šedesátin rozhodl společník advokátní 
kanceláře a člen správní rady Bohemian Heritage 
Fund Jaromír Císař tradici obnovit a uspořádat toto 
představení ve spolupráci s Národním divadlem 
a za finanční podpory svých přátel, mecenášů BHF, 
Řízení letového provozu ČR a České spořitelny. Díky 
štědrosti zhruba třicítky mecenášů se 11. ledna 
konalo představení kouzelného baletu Petra Iljiče 
Čajkovského Louskáček – Vánoční příběh. Zájem 
o představení přesáhl kapacitu Národního divadla, 
které se zaplnilo do posledního místa. Přijely děti 
s rodinami a blízkými z celé republiky, ze všech 
druhů domovů a institucí, přidalo se na třicet rodin 
z Dobrého anděla, který se k projektu připojil.

leden Bezprecedentní situace během první karantény 
na jaře 2020 přinesla mnoho omezení, opatření, 
výjimek a dalších specifik, která se promítla do 
činnosti mnoha našich klientů. Pravidelně jsme 
proto vydávali tzv. Anticovid support materiály, 
které reagovaly na nastalé změny. Pro klienty 
jsme připravili přehlednou sérii materiálů, která 
jim pomohla se z právního pohledu zorientovat 
v nouzovém stavu, náhradě škody, subvencích, 
veřejných zakázkách a v mnoha dalších tématech.

březen–květen
V červnu jsme slavnostně jmenovali nové vedoucí 
advokáty, kteří v naší kanceláři vedou své vlastní 
týmy. Opět jsme tak omladili strukturu našeho 
vedení a dali zaslouženou šanci těm nejlepším 
odborníkům, kteří v naší kanceláři mnohdy působí 
již od studií. Markétu Šlejharovou a Kateřinu 
Šveřepovou tak v nových rolích doplnili Petra 
Andresová, Matěj Dědina, Markéta Faustová, Milan 
Kučera a Jan Vlk.

červen
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Loňská Smetanova výtvarná Litomyšl probíhala, 
stejně jako Národní hudební Smetanova Litomyšl, 
v jiné podobě. Spolu s nadačním fondem Bohemian 
Heritage Fund jsme se ale nevzdali, ačkoliv jsme 
museli kvůli dopadům koronaviru opustit původní 
záměr a přijít s titulárním Plánem B. Vznikla tak 
jedna z prvních velkých výtvarných událostí po 
rozvolnění jarních opatření, která nabídla divákům 
objekty, instalace či video art a umělce finančně 
podpořila v jejich tvorbě. Od 2. července do 4. řijna 
zaplnila Litomyšl díla předních současných českých 
umělců, kteří vystavili převážně zcela nová díla, 
jež propojilo téma „naděje“, motiv jak hudebního, 
tak výtvarného festivalu. Mezi vystavující umělce 
patřily hvězdy starší i mladší generace, za všechny 
jmenujme Jiřího Kovandu, Jiřího Davida, Jakuba 
Nepraše, Vladimíra 518, Kateřinu Vincourovou, 
Matyáše Chocholu nebo Richarda Loskota.

červenec – říjen

Naše kancelář byla v soutěži Právnická firma roku 
oceněna v devíti kategoriích jako velmi doporučovaná 
nebo doporučovaná kancelář. Výrazně tak znásobila 
své výsledky z předchozího ročníku a potvrdila svoje 
místo mezi předními advokátními kancelářemi na 
českém trhu.

Velmi doporučovaní jsme byli v kategoriích veřejné 
zakázky, restrukturalizace a insolvence, firemní 
compliance, právo hospodářské soutěže a logistika 
a dopravní stavby. Jako doporučovaná kancelář 
jsme se umístili v kategoriích trestní právo, právo 
obchodních společností, řešení sporů a arbitráže 
a energetika a energetické projekty.

listopad

Tradiční vánoční koncert, který každoročně pořádáme 
spolu Českým národním symfonickým orchestrem 
v pražském Rudolfinu, se loni kvůli pandemii konat 
nemohl. Diváci ale o zážitek nepřišli – orchestr 
připravil speciální vánoční program Christmas 
Festival, který odvysílala Mall.tv v úterý 22. prosince 
od 18.00. Koncert tak byl jedinečným předvánočním 
kulturním zážitkem, na který se mohli v kulturně 
vyprahlé době lidé těšit. Sváteční koncert byl 
přenášen z domovského studia Českého národního 
symfonického orchestru, kde bylo nedávno nahráno 
například CD Believe Andrea Bocelliho nebo již 
dříve také oscarová hudba Ennia Morriconeho 
k filmu Osm hrozných režiséra Quentina Tarantina.  
Na programu byly tradiční české koledy, slavné 
melodie klasických autorů, jako byl W. A. Mozart 
nebo J. S. Bach či třeba modernější americké 
vánoční skladby Leroye Andersona a Irvinga Berlina. 
Dirigoval Jan Chalupecký, jako sólistka se představila 
sopranistka Ester Pavlů, již doplnil komorní sbor 
stipendistů programu MenART, který probíhá na 
základních uměleckých školách.

prosinec
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Dominik Lang

Místo pro hledače, 2020
intervence
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Byli jsme
vidět

Aktivity naší kanceláře na poli práva i činorodost 
našich právníků a expertů hojně rezonují 
českými médii. To je dokladem významu naší 
práce a jejího přesahu za hranice práva, kanceláří 
klientů či soudních síní. Rovněž jsou naši 
advokáti a experti aktivní ve vlastní publikační 
činnosti a spoluutvářejí právní prostředí svými 
komentáři, články či rozhovory v odborných, 
ale i masových médiích. V roce 2020 jsme 
zaznamenali následující čísla:

96
autorských výstupů
členů naší kanceláře

500 tisíc
uživatelů vidělo naše příspěvky  
na sociálních sítích

45 tisíc
uživatelů na naše příspěvky 
aktivně reagovalo

878
mediálních výstupů 
s naší advokátní kanceláří
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Anna Hulačová

Návrat z mise, 2018
akrylátová pryskyřice, 250 × 170 cm
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Společenská
odpovědnost

06

Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný má 
mimořádný přesah za hranice práva. Jsme 
přesvědčeni, že naše společnost by nebyla 
taková, jakou ji známe, bez práva, ale ani bez 
kultury a umění. Kultura a právo mají jedno 
společné – neexistovaly by bez lidí, kteří v ně věří 
a podporují je. Toto přesvědčení je v základech 
naší advokátní kanceláře silně zakořeněno 
a společensky prospěšné aktivity v oblasti 
kultury a vzdělávání jsou důležitou součástí 
naší činnosti. Ta je těžko přepočitatelná pouze 
na hodiny či finanční prostředky, které naši 
advokáti věnují pro bono. Jde o soustavnou 
a dlouhodobou činnost, která je zaměřena nejen 
na poskytování právních služeb subjektům 
v oblasti kultury, ale především snahu přispívat 
ke kultivaci české společnosti. Neustali jsme 
v ní ani v covidem poznamenaném roce 2020, 
kdy zejména kultura potřebovala podporu víc 
než kdy jindy.
 

Víc než jen právo
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Aktivitu na poli krásného umění zastřešuje nadační fond Bohemian Heritage Fund, který podporuje 
kulturní projekty a svým působením na českou společnost se snaží vytvořit podmínky pro širokou 
mecenášskou činnost obecně. Společníci naší kanceláře jej založili před dvanácti lety. Kromě 
finanční podpory kulturních prostředků vytváříme a kultivujeme mecenášské prostředí a spojujeme 
dohromady štědré osobnosti s podobnými zájmy. Presidentem Bohemian Heritage Fund je 
společník kanceláře Pavel Smutný. Fond pomáhá vzniknout mimořádným kulturním projektům,  
které reprezentují české kulturní dědictví, a mnohdy zapojuje další osobnosti, instituce a společnosti. 
V roce 2020 jsme stáli před novými výzvami způsobenými koronavirovými opatřeními, která na 
kulturu bezprostředně dolehla. I přesto jsme stáli po boku našich dlouholetých partnerů a projektů 
a sami přišli s několika novými, které reagovaly na novou situaci.

Bohemian Heritage Fund
Dáváme energii umění

Nejvýraznější výstava v dějinách Smetanovy výtvarné Litomyšle 
a jedna z mála velkých kulturních akcí roku 2020 – Plán B

Podpora Národního festivalu Smetanova Litomyšl

Dvě virtuální prohlídky stálých expozic Národní galerie v Praze, 
které divákům zdarma umožnily navštívit galerii v době 
lockdownu

Podpora Hudebního festivalu Znojmo

19. ročník festivalu Lípa Musica, který propojuje české a německé 
pohraničí

Založení Nadačního fondu Soni Červené zaměřeného na podporu 
talentovaných hudebníků a zpěváků

Znovuuvedení opery Tosca s legendární scénografií Josefa 
Svobody ve Státní opeře

Projekt Kultura má zelenou, který ve spolupráci s Nadačním 
fondem ŠKODA AUTO oživuje kulturní život na Mladoboleslavsku 
pomocí otevřených výzev, jež rozdělí přes milion korun

Vydávání kulturního magazínu Heritage, který mapuje to 
nejzajímavější dění na tuzemské umělecké scéně

Pavel Smutný je již dvanáct let presidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory, která svou 
činností dlouhodobě prohlubuje vztahy mezi oběma zeměmi a pomáhá vytvářet jedinečné podmínky 
pro místní i tamní podnikatele a firmy. Komora také uděluje již tradiční Cenu Arnošta Lustiga, 
kterou jsou odměňováni lidé naplňující hodnoty: Odvaha a Statečnost, Lidskost a Spravedlnost. 
I navzdory dramatickým okolnostem loňského roku si Komora udržela přízeň své členské základny, 
a dokonce se mírně rozrostla, nyní má již 153 členů. Většina aktivit Komory se musela přesunout 
do on-line prostoru, kde se konaly webináře zejména na velice aktuální téma telemedicíny, ale 
i byznysu či VVI.

Několik akcí se podařilo uskutečnit naživo, např. lednová mise do Izraele na veletrh CYBERTECH 
či tradiční a velice oblíbené Setkání s novými členy v závěru února. V únoru proběhlo i slavnostní 
zahájení výstavy Mysterious Bond u příležitosti oslav 30. výročí obnovených izraelsko-českých 
diplomatických vztahů.

Ceremoniál Ceny Arnošta Lustiga se bohužel z důvodu protiepidemických opatření nemohl 
v květnu uskutečnit, Komora však v duchu idejí Ceny uspořádala sbírku ČISOK COVID-19, do které 
přispěli nejen partneři Ceny, a jejíž výtěžek ve výši 607 000 Kč putoval na podporu projektů ČVUT 
zaměřených na výrobu zdravotnických prostředků využitelných v boji proti nemoci COVID-19.

V červnu se díky zlepšení situace podařilo uspořádat v areálu Golf Clubu Hodkovičky Summer 
Party 2020. Podzim a závěr roku už pak opět přál spíše webinářům a on-line setkáním odborných 
sekcí Komory.

Česko-izraelská smíšená
obchodní komora
Podporujeme obchod, spojujeme 
národy, tvoříme hodnoty
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Matyáš Chochola

Střet civilizací, 2020
kámen, kovová konstrukce, Porsche 993, 180 × 150 cm
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Kancelář je také dlouhodobým partnerem Českého národního symfonického orchestru a festivalu 
Prague Proms. Tento orchestr, jenž patří mezi nejlepší tuzemská tělesa, nahrával oscarovou hudbu 
Ennia Morriconeho k filmu Quentina Tarantina Osm hrozných, vystupoval s Andreou Bocellim a mnoha 
dalšími hvězdami. V roce 2020 odehrál orchestr, limitovaný opatřeními proti šíření koronaviru, celkem 
18 koncertů před publikem a dvakrát také vystoupil v zahraničí, v Dánsku a ve Švýcarsku.

Český národní symfonický 
orchestr
Hrajeme první ligu

28. abonentní sezóna
Z původně plánovaných 5 abonentních koncertů byl před 
diváky odehrán pouze jeden; nicméně koncerty jsou postupně 
prováděny v hostivařském studiu a jejich audiovizuální záznamy 
jsou pro veřejnost přenášeny prostřednictvím digitálních médií.

16. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Prague Proms
Z naplánovaných 14 koncertů se podařilo v době rozvolnění 
odehrát celkem 6 koncertů před diváky, ostatní byly opět 
úspěšně streamovány. Do současné doby má těchto 8 koncertů 
na sociálních sítích téměř 20 tisíc zhlédnutí.

Mimořádný vánoční koncert
Byl proveden ve spolupráci s naší advokátní kanceláří ve studiu 
orchestru a odvysílán internetovou televizí MALL.TV. Nahrávání 
bylo spojeno s reedicí zvláštního vánočního alba Christmas 
Festival.

Studiové nahrávání
V důsledku navýšené potřeby nahrávání absolvoval loni orchestr 
celkem 150 natáčecích frekvencí. K nejzajímavějším projektům 
patřily To the Edge of Longing s Vince Mendozou, seriál Eagle pro 
losangeleskou produkci, natáčení hudby k připravovaným filmům 
pro římskou produkci Digital Records, a především spolupráce 
s Andreou Bocellim na jeho novém albu Believe.

Spolupráce s ČT
Ve spolupráci s ČT byly natočeny koncerty Jazz Efterrätt, Chet 
Baker, Fellini 100 a Hollywood Night, které budou odvysílány 
v průběhu roku 2021.

Nové aktivity
Vznikla nová internetová platforma NetConcert, dávající prostor 
hudebníkům i v době, kdy se živé koncerty nemohou konat. 
NetConcert má za osm měsíců bezmála 100 tisíc zhlédnutí, 
a v jeho programu najdete na čtyřicet záznamů, ať už klasických, 
jazzových či soundtracků.

Dělíme se o své zkušenosti

Společník JUDr. Jaromír Císař přednáší právní dějiny na Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy.

Partner JUDr. Jakub Hollmann vede seminář Právní rozhledna na 
Gymnáziu Jana Palacha.

Vedoucí advokátka Mgr. Markéta Šlejharová vyučuje na Katedře 
občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně.

Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný vedle kultury a umění podporuje také vzdělávání. 
Věříme, že právě vzděláváním ostatních se toho člověk nejvíce naučí také sám. Experti a advokáti 
kanceláře pravidelně přednášejí na významných českých univerzitách, konferencích, oborových 
setkáních a školách.
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Za více než 27 let působení na českém 
právním trhu si advokátní kancelář 
Císař, Češka, Smutný vydobyla reputaci 
profesionální a spolehlivé advokátní 
kanceláře, která patří k významným 
představitelům české advokacie.
 

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.,
advokátní kancelář
CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b,
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