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Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný má za sebou turbulentní a zcela mimořádné období, které
zamíchalo kartami všem bez rozdílu. V roce 2020, který poznamenala pandemie COVID-19,
pokračovala kancelář v rozšiřování své činnosti a úpravě klientského portfolia z minulých let. AKCCS
loni poskytovala 48 % právních služeb klientům ze soukromého sektoru, což představuje nárůst
oproti roku 2019. Právní služby kanceláře směřovaly i do podniků vlastněných státem či místními
samosprávami (24 %) a do korporací s veřejnou účastí (28 %).
„Musím s pokorou říct, že jsme měli velký díl štěstí a dokázali se s dopady pandemie vyrovnat a veškeré
úsilí mohli věnovat tomu, aby stejně obstáli i naši klienti. Vždy jsme nabízeli široký záběr služeb klientům
z rozličných podnikatelských odvětví soukromého, veřejného i neziskového sektoru. Tato deviza nám
poskytla zásadní odolnost vůči výkyvům, které uplynulý rok přinesl,“ říká společník kanceláře Petr
Michal.
Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný loni pro své klienty odpracovala přes 95 tisíc hodin a řešila
téměř 500 případů. V jedné z klíčových oblastí, jako jsou svěřenské fondy, pomohla svým klientům
uspořádat majetek v celkové hodně 5 miliard korun. Celková úspěšnost AKCCS v soudních sporech se
v loňském roce udržela na úrovni 90 %. AKCCS loni také poskytla svým klientům poradenství v 55
klíčových projektech z oblasti veřejných zakázek. Jejich hodnota dosáhla téměř 31 miliard korun.
Všechny důležité údaje o výkonu advokacie zveřejnila advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný v pořadí
již druhé a v českém právním prostředí stále ojedinělé výroční zprávě. AKCCS se rozhodla pokračovat v
této tradici, a to na základě kladné odezvy z předchozího roku. Vydáváním výroční zprávy chce AKCCS
přispět k transparentnosti a otevřenosti celého advokátního stavu. Zatímco předchozí zpráva detailně
informovala převážně o dílčích výsledcích činnosti AKCCS, výroční zpráva 2020 je především
„svědectvím doby“. Jejím cílem je mimo jiné popsat všechny důležité milníky uplynulého roku a
představit hlavní trendy v advokacii, které budou dominovat roku letošnímu. „Klientům budeme
přinášet strategické poradenství a špičkové právní služby nejen ve stávajících, ale i nových tématech.
Zaměříme se především na implementaci Národního plánu obnovy a další evropskou agendu, rozvoj
elektromobility či vysokorychlostních tratí, svěřenské fondy nebo insolvence,” dodává Petr Michal.
CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ je jednou z největších a nejstarších advokátních kanceláří v České republice. Komplexní právní
poradenství poskytuje tým téměř 100 odborníků. Za 28 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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