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Jaromír Císař je jeden z předních odborníků na francouzské právní 
dějiny, které vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. 
Přednáší v rámci profesního vzdělávání a publikuje. 

Úvodní slovo
Vážené dámy a pánové,
 
v  rukou právě držíte výroční zprávu advokátní 
kanceláře Císař, Češka, Smutný za rok 2019. Není 
jen první výroční zprávou, kterou v této formě vy-
dáváme, ale také zcela ojedinělým krokem na poli 
české advokacie. Advokátní kanceláře jsou z po-
vahy své činnosti vůči veřejnosti informačně vel-
mi zdrženlivé, povinnost mlčenlivosti advokáta je 
základním předpokladem poskytování právní po-
moci a důvěry klienta. Proč jsme se tedy k tomuto 
kroku rozhodli právě my?

Kancelář se stala významnou institucí s širokým 
dosahem činnosti nejen do oblasti práva. A my si 
uvědomujeme, že s  takovou pozicí se samozřej-
mě pojí také velká odpovědnost. Chceme Vám 
proto v této souhrnné a komplexní podobě uká-
zat, jaká je naše advokátní kancelář v  celé šíři 
svých aktivit.

Chceme Vám ukázat, jak to u nás vypadá 
zevnitř.

Každý rok kontinuálně rosteme. Rok 2019 byl 
však pro naši advokátní kancelář v mnoha ohle-
dech zásadní a  průlomový. S  našimi klienty 
rosteme i  my. Zatímco v  první polovině 90. let 
měla kancelář tři advokáty a  jednu asistentku, 
dnes  – po téměř 27 letech  – jsme týmem více 
než 80 lidí a patříme mezi nejvýznamnější hrá-
če na českém trhu. V letošním roce jsme také vý-
znamně posílili vedení kanceláře o nové partnery 
a  pokročili ve zvyšování efektivity naší vnitřní 
struktury. A tato síla je znát i na odvedené práci; 
společně jsme poskytli našim klientům více než 
77 tisíc hodin právních služeb.

Chceme se s Vámi podělit o výsledky naší práce 
a úspěchy.

A  to konkrétně. V  číslech, hlavních ukazatelích 
i  na některých konkrétních případech, kterými 
jsme se zabývali. Bylo jich v  souhrnu více než 
500. S  vybranými klíčovými rozsudky, o  nichž 
nám klienti dali svolení hovořit, Vás seznámíme. 
Stejně tak Vám přiblížíme ekonomické výsledky 
kanceláře, které máme v  době vydání této vý-
roční zprávy k dispozici a které prokazují, že náš 
úspěch je dlouhodobý a má charakter kontinuál-

ního růstu. Mimo jiné výběr ekonomických uka-
zatelů činí tuto zprávu unikátní, neboť advokátní 
kanceláře oproti jiným obchodním společnostem 
zpravidla sledují specifické veličiny. Soustředili 
jsme se také na klíčová právní témata a kultivova-
li odbornou diskusi při přípravě zásadních práv-
ních předpisů, například při zavádění institutu 
hromadných žalob v České republice.

Chceme být transparentní ve vztahu k veřejným 
financím.

Přibližně polovinu našich služeb tvoří poskytová-
ní právních služeb subjektům z oblasti veřejného 
sektoru, s nímž kancelář stabilně spolupracuje již 
od svého vzniku. Zejména v dlouhotrvajících spo-
rech se ukázalo, že má smysl hájit veřejné zájmy 
a  prostředky, které patří nám všem. A  jako pří-
jemci veřejných prostředků si rovněž myslíme, 
že občané mají právo vědět, kdo jim poskytuje 
právní služby a jaké činnosti vykonává.

Chceme Vám předestřít celou šíři našich aktivit.

Rok 2019 byl pro nás významný i pohledem spo-
lečenské odpovědnosti, která je dlouhodobě rov-
něž jedním z pilířů naší činnosti. Od založení na-
šeho nadačního fondu Bohemian Heritage Fund, 
který podporuje nejlepší umělecké projekty re-
prezentující kulturní i národní dědictví, již uply-
nulo úspěšných deset let. I nadále hledáme další 
způsoby, jak být společnosti prospěšní i  mimo 
advokacii. Kancelář je také dlouhodobým partne-
rem Českého národního symfonického orchest-
ru a  festivalu Prague Proms. Právě fotografiemi 
z  námi pořádaných či podpořených akcí jsme 
se rozhodli tuto výroční zprávu doprovodit, aby-
chom Vám přiblížili atmosféru našich kulturních 
a dobročinných aktivit.

Strategie naší kanceláře pro rok 2020 se nemě-
ní. Hlavním úkolem je pro nás naplnit očekávání 
klientů, kteří jsou zvyklí na nadstandardní práv-
ní servis a vysokou hodnotu poskytnuté služby. 
Čeká nás opět pestré dobrodružství, na které se 
už nyní těším.

JUDr. Jaromír Císař
společník kanceláře
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Advokátní kancelář 
v našem pojetí, v tom, 
kam dospěla postupně 
naše práce a poznání, 
není jen místem,  
kde se poskytují  
právní služby.  
Náš úspěch spočívá 
kromě přirozené 
profesionality také 
v hodnotovém 
ukotvení a širších 
aktivitách, které jej 
definují. To k nám 
přitahuje vynikající 
mladé lidi, kteří v tom 
cítí příležitost pro sebe 
a kotvu pro svůj život. 
To je tajemství našeho 
úspěchu.

JUDr. Pavel Smutný
společník kanceláře

Pavel Smutný je nositelem Medaile Za zásluhy I. stupně, 
kterou obdržel od prezidenta České republiky Miloše Zemana 

28. října 2019, a insignií rytíře francouzského Řádu umění 
a literatury. Je presidentem Česko-izraelské smíšené obchodní 

komory a presidentem nadačního fondu Bohemian Heritage Fund.



V roce 2020 bude kancelář dále rozvíjet 
užitečný a úspěšný způsob svojí práce. 
Budujeme společně instituci, která přesahuje 
rámec jednotlivce či prosté obchodní 
korporace. Precizní znalost právní materie, 
pochopení kontextu situace, v níž se klient 
nachází, osobní angažovanost v hájení jeho 
oprávněných zájmů. To jsou pilíře vize,  
kterou naplňujeme své poslání.

JUDr. Petr Michal, Ph.D.
společník kanceláře

Petr Michal je místopředsedou představenstva Hospodářské komory  
hlavního města Prahy a členem Young Presidents' Organization se sídlem  
v Curychu.



Jiná
dimenze
řešení

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 Císař, Češka, Smut-
ný tým více než 50 právníků. Za 26 let svého 
působení na českém právním trhu si vydoby-
la reputaci stabilní a nezávislé advokátní kan-
celáře, která patří k důležitým hráčům české 
advokacie, byznysu i společenského dění.

Právníci kanceláře se opírají o  rozsáhlé aka-
demické zázemí a  spolupracují s  předními 
experty. Kromě práce pro klienty se podílejí 
na legislativním procesu, bohatě publikují 
v odborných i populárních periodikách, před-
nášejí na odborných konferencích či seminá-
řích a působí jako lektoři v rámci profesního 
vzdělávání.

Poskytujeme právní služby 
s přesahem a v kontextu

Bezchybné právní řešení je samozřejmostí. 
Skutečně komplexní službu však tvoří podpo-
ra správných manažerských a rozhodovacích 
postupů, zhodnocení ekonomických, politic-
kých či společenských souvislostí a  dopadů, 
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. Císař, Češka, Smutný nabízí klien-
tům více než izolovanou právní radu. Právní-
ci nesepisují jen právní analýzy a stanoviska,  
ale řeší problémy v  kontextu, aktivně spolu-
pracují s předními odborníky neprávních obo-
rů z České republiky a zahraničí.

Následujeme klienty do jejich 
oborů

Dělení právních služeb považujeme pro prak-
tickou advokacii za překonané. Každodenní 
poskytování právních služeb na vysoké úrov-
ni vyžaduje nejen důkladnou znalost právních 
předpisů, ale také jejich správnou aplikaci 
a  hlubší znalost podnikatelských odvětví na-
šich 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 mů-
žeme navrhovat komplexní řešení jejich pro-
blémů. Následujeme klienty do jejich oborů. 
Jsme přesvědčeni, že jen tak je možné plně 
porozumět jejich potřebám.
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Věříme, že pokud chceme být 
úspěšní, musí být úspěšní i naši 
klienti

Mezi klienty kanceláře patří významné české 
a mezinárodní společnosti, státní podniky, or-
gány veřejné správy, ale i střední podniky a fy-
zické osoby. Mezi klienty naší kanceláře patří 
přední společnosti z žebříčku Czech Top 100.



Asociace veřejných zakázek

Česká asociace konzultačních inženýrů

Česká asociace věřitelů

Česká compliance asociace

Hospodářská komora hlavního města Prahy

International Compliance Association

Právnická firma roku

Pro Bono a společenská odpovědnost

Velmi doporučovaná kancelář:

Restrukturalizace a insolvence

Veřejné zakázky

Firemní Compliance

Doporučovaná kancelář:

Trestní právo

Global Law Experts 2020

Czech Republic – Corporate Law

Czech Republic – Public Procurement Law

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

16 17

Naše práce je oceňována 
nejen klienty

Za naši práci jsme dlouhodobě oceňováni 
také v oborových soutěžích, a to jak na domá-
cí, tak mezinárodní půdě. Pravidelně boduje-
me v  oblastech, které pro nás patří ke zcela 
zásadním – veřejných zakázkách, obchodním 
právu či na poli společenské odpovědnos-
ti. Nejinak tomu bylo i v roce 2019, kdy jsme 
posedmé v  řadě získali titul Právnická firma 
roku v  kategorii Pro Bono a  společenské od-
povědnosti a byli jsme uznáni jako velmi do-
poručovaná kancelář v  několika kategoriích. 
Úspěch jsme zaznamenali i  v  zahraničních 
soutěžích Global Law Experts a  Corporate 
INTL Global Awards.

Jsme aktivní v tuzemských 
i zahraničních asociacích

Jsme členy hned několika prestižních tuzem-
ských i  mezinárodních oborových asociací, 
s  nimiž rozvíjíme společné know-how, pomá-
háme jejich členům a  společně kultivujeme 
prostředí daných oborů.
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JUDr. Petr Michal, Ph.D.
společník

JUDr. Pavel Smutný
společník

JUDr. Jakub Hollmann
partner

prof. JUDr. Zdeněk
Češka, CSc.
emeritní společník

Mgr. Jan Sůra
partner

JUDr. Jaromír Císař
společník

Mgr. Roman Kyral
partner

Mgr. Filip Drnec
ředitel kanceláře

Mgr. Marcela Káňová
partnerka

Mgr. Jakub Skřejpek
ředitel marketingu

Vladimír Kreiža
generální sekretář



Jakub Hollmann Jan Sůra Marcela Káňová Roman Kyral

Zdeněk Češka
emeritní společník Jaromír Císař

Pavel Smutný Petr Michal

Filip Drnec

ředitel

Vladimír Kreiža

generální sekretář

Jakub Skřejpek

ředitel marketingu

Hospodářská soutěž 
a veřejné zakázky

Marcela Káňová

Energetika, 
petrochemie 

a transakční poradenství

Nikol Dušková

Municipality 
 a veřejné podniky

Roman Kyral

Finanční sektor, 
automobilový průmysl 

a nepodnikatelské 
subjekty

Kateřina Šveřepová

Dopravní sektor

Ondřej Kocourek

Korporátní 
agenda, svěřenské 
fondy, compliance 

a trestní odpovědnost 
právnických osob

Markéta Šlejharová

Organizační struktura
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V pondělí 14. října 2019 došlo k historickému okamžiku – poprvé se rozezněly nové svatovítské 
varhany, na které se ve veřejné sbírce složil celý národ. Stalo se tak ve španělském El Papiol v dílně 
Gerharda Grenzinga, kde nástroj vznikal. Slavnostního koncertu se zúčastnil arcibiskup pražský 
Dominik kardinál Duka, stovka nejštědřejších dárců, členové Společenství svatovítských varhan, 
mecenáši a další hosté. Společně absolvovali také soukromou mši v chrámu La Sagrada Familia  
či návštěvu kláštera Montserrat. Na varhany se dosud v národní sbírce vybralo 85 milionů korun.  
Cestu do Španělska organizoval nadační fond Bohemian Heritage Fund, jehož jsou společníci 
advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný zakladatelé a členové správní rady.



Rok 2019 
v datech 
a číslech

PRÁCE PRO 
KLIENTY: 
Desetitisíce hodin 
ve službách 
spravedlnosti

V  roce 2019 jsme odpracovali přesně 77 472 ho-
din. To je 6 456 hodin měsíčně, 308 hodin každý 
pracovní den. Jsme rádi, že služby naší kance-
láře poptávají klienti z veřejného i soukromého 
sektoru.

Poměr odpracovaných 
hodin v roce 2019

95
počet klientů

532
počet případů

77 472
počet odpracovaných hodin
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174 milionů Kč
odhadovaná výše celkových výnosů za rok 2019*

Pro klienty  ze soukromého 
sektoru 40 %

Pro klienty z veřejného 
sektoru 29 %

Pro korporace  
s veřejnou účastí 31 %

Více než dvě třetiny právních služeb jsme 
v  roce 2019 poskytovali korporacím. Většinu 
z  nich tvořily významné soukromé obchodní 
společnosti. Vysoké standardy právních slu-
žeb dlouhodobě přinášíme jak do soukromé-
ho, 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. I  subjekty z  veřejného 
sektoru se totiž běžně pohybují v  konkurenč-
ním podnikatelském prostředí, kde musí být 
stejně efektivní jako ostatní. Ostatně v zájmu 
národního hospodářství je, aby spolu oba sek-
tory uměly korektně a efektivně spolupracovat. 

* přesná výše výnosů kanceláře bude v obchodním rejstříku uveřej-
něna po dokončení auditu a sestavení řádné účetní závěrky



OBLASTI 
PRÁVNÍCH 
SLUŽEB: 
Ve znamení 
prevence

Přestože největší část naší agendy tradičně 
zahrnovaly soudní spory, rok 2019 se jedno-
značně nesl ve znamení změny přístupu na-
šich klientů k právním službám. Ti si stále více 
uvědomují, že soudní spor je vždy až nejzazší 
forma řešení problému a že je daleko účinnější 
a  výhodnější sporům předcházet. Významnou 

část naší činnosti proto tvořily právní služby 
v oblasti (zejména trestního a soutěžního) com-
pliance, projektového poradenství i přípravy na 
novou legislativu.

Litigace 17 %

Projektové 
poradenství 13 %

Veřejné zakázky 13 %

Transakce, fúze a akvizice 10 %

Hospodářská soutěž 10 %

Regulace a legislativa 9 %

Trestní právo 
a compliance 7 %

Trustové právo 5 %

Korporátní agenda 6 %

Ostatní právní služby 10 %
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Množství odpracovaných 
hodin v roce 2019 podle 
právních odvětví

27

OBORY NAŠICH 
KLIENTŮ: 
Pronikáme do 
dalších odvětví

V  roce 2019 se nám podařilo pokračovat v  di-
verzifikaci klientského portfolia z  minulých 
let a  rozšiřovat naši činnost do dalších oborů. 
Vedle tradičních odvětví, kterým se kancelář 

věnuje již od svého vzniku, jako je automobilo-
vý průmysl, bankovnictví a petrochemie, jsme 
výrazně posílili naši pozici v oborech IT, nebo 
energetiky.

Automotive 11 %

Železniční, autobusová, 
letecká a vodní doprava 16 %

Infrastruktura 19 %

Petrochemický průmysl 9 %
Energetika 4 %

Finanční sektor 13 %

Municipality 7 %

IT sektor 5 %

Vodárenství 4 %

Strojírenství 4 %

Vzdělávání 3 %
Ostatní 5 %

Množství odpracovaných 
hodin v roce 2019 podle 
oborů, ve kterých působí 
naši klienti 



NAŠI LIDÉ: 
Vážíme si stability, 
investujeme
do mladé generace

Vysoká odbornost našich advokátů, stabilní zá-
zemí, možnost práce na nejvýznamnějších pří-
padech v České republice, široké spektrum be-
nefitů i kontinuální vzdělávání. Toho si naši lidé 
u  nás cení nejvíce. My si ceníme jejich práce, 

že nám zůstávají věrni a jsou zdrojem naší in-
spirace. Tomu napomáhá také otevřená struk-
tura kanceláře a její prostupnost. Ta umožňuje 
vychovávat špičkové právníky již od student-
ských let.

28

22
advokátů

10
spolupracujících 
expertů

19
advokátních 
koncipientů

15
právních
asistentů

15
zaměstnanců
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NAŠE ÚSPĚCHY:

miliard je součet předmětů 
13 největších soudních 
sporů, jež jsme pro klienty 
v roce 2019 vyhráli

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. Například 
v nejvýznamnějších soudních 
sporech, které byly v roce 2019 
rozhodnuty, jsme klientům 
vydělali nebo ochránili 
v souhrnu více než  
16 miliard korun českých.

25 000 
ročních platů učitelů

1
roční rozpočet Brna

100
kilometrů nové dálnice

120
nových vlaků

16 miliard Kč
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Soudní spory
93 %  
je naše celková úspěšnost v soudních sporech, 
ve kterých jsme v roce 2019 zastupovali naše 
klienty

Veřejné 
zakázky
17
klíčových veřejných zakázek, ve kterých 
jsme poskytovali poradenství našim 
klientům v roce 2019   

15,4 miliardy Kč
byla jejich souhrnná celková hodnota

Smlouvy
127
smluv jsme v roce 2019 vyhotovili pro naše 
klienty           

4,9 miliardy Kč
byl jejich celkový předmět plnění

Právní 
analýzy
237
právních analýz jsme v roce 2019 vyhotovili 
našim klientům

Nadace,
ústavy a další 
12
neziskových entit jsme v roce 2019 založili  
nebo jim radili s restrukturalizací
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... 
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V roce 2019 
jsme...

poskytovali právní služby při nemovitostních 
transakcích v hodnotě 

15 miliard Kč

připravovali strukturu investičního projektu 
v hodnotě přesahující 

5,5 miliardy Kč

poskytovali právní služby při mezinárodním 
nákupu IT systémů za více než

3 miliardy Kč

úspěšně dokončili výběr projektanta 
významného architektonického díla za

1,5 miliardy Kč

ubránili významný český podnik
před smluvní pokutou dosahující téměř 

1 miliardy Kč

České dráhy vs. Grandi Stazioni

Dlouhodobě zastupujeme České dráhy ve sporu 
s  italskou společností Grandi Stazioni. Městský 
soud v Praze ve vztahu k Českým drahám (ČD) 
koncem roku 2019 potvrdil rozsudek Obvodní-
ho soudu pro Prahu 1, kterým byla zamítnuta 
žaloba společnosti Grandi Stazioni ČR o  za-
placení částky ve výši 776,5 milionu Kč spolu 
s vysokými smluvními pokutami dosahujícími 
částky téměř 4 miliard Kč. Firma se po ČD do-
žadovala náhrady nákladů na revitalizaci praž-
ského Hlavního nádraží, a  to i za situace, kdy 
kompletní rekonstrukci budovy včas nedokon-
čila. Další žalobou se Grandi Stazioni domáhala 
zaplacení částky přesahující 1,25 miliardy Kč 
jako náhrady údajné škody vzniklé neprodlou-
žením nájmu Hlavního nádraží. Tuto žalobu 
Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl v srpnu mi-
nulého roku. Ve sporech s Grandi Stazioni se 
již také podařilo dosáhnout zamítnutí žaloby 
na určení vlastnictví Fantovy budovy, potvrze-
ného Nejvyšším soudem.

ČEPRO

Více než 15 let poté, co policejní orgány zabrá-
nily exekuci na společnost ČEPRO, jsme dosáh-
li vydání prvostupňového rozsudku, kterým 
soud zamítl žalobu společnosti Lancelin, SE  
a rozhodl, že uplatňovaná pohledávka ve výši 
přibližně 2,6 mld. Kč je fiktivní. Rozsudek 
Městského soudu v Praze znovu potvrzuje,  
že tato vykonstruovaná pohledávka je produk-
tem trestné činnosti Ing. Radovana Krejčíře  
a JUDr. Martina Pechana. Rozsudek je svým 
způsobem symbolickým vítězstvím nejen 
společnosti ČEPRO, ale státu jako takového.  
Je důkazem toho, že byť je ta cesta dlouhá,  
je stát schopen se ubránit skutečně velmi so-
fistikované organizované trestné činnosti.

Při naší činnosti jsme přísně 
vázáni advokátní mlčenlivostí. 
Přesto vám níže představíme 
několik vybraných případů 
z uplynulého roku, o nichž 
mluvit můžeme.
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Diamo

Pro státní podnik Diamo jsme připravili kom-
plexní řešení, které umožnilo plynule pokračo-
vat v likvidaci jedné z největších ekologických 
zátěží v  České republice – ostravských rop-
ných lagun. Součástí tohoto řešení, kde limit-
ním byl zejména zákon o zadávání veřejných 
zakázek, bylo ukončení původní prováděcí 
smlouvy, uzavření dohody o vypořádání mezi 
smluvními stranami, realizace celého nového 
řízení na základě rámcové smlouvy a uzavře-
ní nové prováděcí smlouvy v  hodnotě okolo 
400 milionů korun.

DPP vs. Rencar

Zastupujeme Dopravní podnik hl. m. Prahy ve 
sporu se společností Rencar. Obvodní soud pro 
Prahu 9 zamítl návrh Rencar, kterým se domá-
hal určení platnosti nájemní smlouvy, na zákla-
dě níž byl oprávněn umisťovat reklamní sděle-
ní na majetku DPP. Dopravní podnik tak může 
započít s plněním smluv uzavřených s transpa-
rentně vybranými společnostmi, přičemž nyní 
bude inkasovat jen za reklamní plochy v metru 
částku ve výši 137,6 milionů Kč ročně.
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Generální finanční ředitelství

Generálnímu finančnímu ředitelství v souvis-
losti se zadáním veřejné zakázky na podporu, 
údržbu a  vývoj Automatizovaného daňového 
informačního systému (ADIS) v  letech 2020 
až 2023 jsme díky navržené koncepci, kte-
rá byla za naší podpory rovněž realizována, 
pomohli nejen vysoutěžit nového dodavatele 
v otevřeném řízení, ale rovněž se po více než 
30 letech přiblížit k  definitivnímu vyvázání 
se z tzv. vendor lock-inu, neboli závislosti na 
stávajícím dodavateli, neboť součástí námi 
navržené koncepce je i postoupení veškerých 
majetkových práv autorských k ADIS na GFŘ 
po skončení kontraktu.

ŠKODA AUTO

Poskytovali jsme komplexní právní pora-
denství při vytvoření struktury, založení, 
fungování a  realizaci projektů nadačního 
fondu ŠKODA AUTO s  počátečním kapitálem  
780 milionů Kč. Prostředky jsou určeny na 
financování významných společenských 
aktivit, které přispějí ke zvýšení atraktivity 
mladoboleslavského regionu a zkvalitnění ži-
vota jeho občanů – podpoří investice a vývoj 
inovací v  regionu a  povedou k  rozvoji míst-
ních tradic a  zlepšení komunitního života. 
Mezi hlavní priority nadačního fondu v  roce 
2019 patřily projekty směřující ke zkvalitnění 
zdravotní péče a dosažení většího bezpečí ve 
městě i  v  regionu, zlepšení dopravní situace 
se zaměřením na rozvoj ekologické dopravy 
a rozšíření nabídky volnočasových aktivit.

Česká spořitelna

Českou spořitelnu jsme zastupovali v  soud-
ních sporech vedených v souvislosti se syste-
matickým nekalosoutěžním jednáním. Opráv-
něné zájmy klienta se nám ve všech soudních 
řízeních podařilo uhájit. Díky výsledkům, kte-
rých jsme v  jednotlivých případech dosáhli, 
došlo nejen k eliminaci rizika vzniku význam-
ných škod na straně klienta, ale současně bylo 
postaveno do budoucna najisto, které jednání 
je třeba považovat za nedovolené.
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Vrcholem loňského ročníku Hudebního festivalu Znojmo bylo nové nastudování Händelova oratoria 
Saul, a to ve spolupráci se špičkovými světovými pěvci Andreasem Schollem a Adamem Plachetkou 
v hlavních rolích. Nastudování, mnohými označované jako nejlépe obsazené operní představení roku 
2019 v České republice, připravil režisér Tomáš Pilař a odehrálo se pod taktovkou dirigenta Romana 
Válka. Představení, které kritici řadili mezi operní události roku, vzniklo díky podpoře nadačního 
fondu Bohemian Heritage Fund, jehož jsou společníci advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný 
zakladatelé a členové správní rady.



Nejvýznamnější 
události
v roce 2019
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Profesor Zdeněk Češka, zakla-
datel naší kanceláře, oslavil vý-
znamné životní jubileum. U  pří-
ležitosti jeho 90. narozenin mu 
gratulovalo vedení kanceláře.

Naše vedoucí advokátka Kateřina 
Šveřepová obsadila druhé místo 
v  kategorii Talent roku v  soutěži 
Právník roku 2018. Uspěla s prací 
Fenomén hromadné žaloby jako 
projev proměny vnímání role 
práva v moderní společnosti.

únor
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Rozhodli jsme se rozšířit naše ve-
dení. Od prvního července stávají-
cí dva partnery doplňují další dva 
dosavadní vedoucí advokáti Mar-
cela Káňová a Roman Kyral.

červenec

28.  října  2019 převzal společník 
kanceláře, advokát a filantrop Pa-
vel Smutný z rukou prezidenta re-
publiky Miloše Zemana Medaili Za 
zásluhy I. stupně.

Naše kancelář potvrdila svou vedou-
cí pozici v oblasti Pro Bono a spole-
čenské odpovědnosti (CSR) a v sou-
těži Právnická firma roku vyhrála 
v  této kategorii již posedmé v řadě. 
Kancelář se také umístila třikrát 
mezi velmi doporučovanými v  ka-
tegoriích Veřejné zakázky, Restruk-
turalizace a  insolvence a  Firemní 
Compliance a  jednou doporučova-
nými v kategorii Trestní právo.

17.  prosince jsme uspořádali již 
čtvrtý ročník benefičního koncer-
tu pro svatovítské varhany. Diri-
gentem České mše vánoční Jaku-
ba Jana Ryby byl slavný italský 
maestro Marcello Rota. Koncert 
provedl Český národní symfonic-
ký orchestr, výtěžek putoval jako 
vždy na nové svatovítské varhany.

listopad

říjen
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prosinec



Naše názory jsou 
vyhledávané

Jako přednášející se naši experti 
účastnili řady konferencí, 
seminářů či setkání. Jejich 
tématy byly:

Duben 2019, 
přednášející Adéla Bušová

22. ročník konference ISSS v Hradci Králové 
(digitalizace veřejné správy)

Květen a říjen 2019, 
přednášející Pavel Smutný

Konference týdeníku Euro Bankovnictví 2019 
I a II

Září 2019, 
přednášející Pavel Smutný

Česko-izraelský vodní seminář

Říjen 2019, 
přednášející Jan Sůra

Konference Hromadné žaloby: Debata 
o právu organizovaná Institutem pro politiku 
a společnost  
Hromadné žaloby: Revoluce v procesním 
právu?

Listopad 2019, 
přednášející Jaromír Císař a Jan Sůra

Právnický salon Právo jako nástroj 
společenského míru

Listopad 2019, 
přednášející Roman Kyral

Sympozium Odpovědnost za správu 
veřejného majetku 

Listopad 2019, 
přednášející Kateřina Šveřepová

Odborná konference o aktuálním vývoji při-
pravovaného zákona o hromadných žalobách 
na Točníku

Prosinec 2019,
přednášející Jaromír Císař

Sympozium k hromadným žalobám v Posla-
necké sněmovně Parlamentu České republiky

Prosinec 2019,
přednášející Kateřina Šveřepová

Kulatý stůl České justice k hromadným žalobám

O naše zkušenosti se dělíme 
nejen se svými klienty, 
oceňované jsou i odbornou 
veřejností. Naši kolegové 
jsou pravidelně zváni jako 
přednášející k řadě témat,  
pro naše klienty a partnery 
jsme uspořádali řadu seminářů 
a diskuzních snídaní, během 
nichž jsme se věnovali 
aktuálním problematikám práva 
a byznysu. Těmito činnostmi se 
tak aktivně podílíme na utváření 
právního prostředí a jeho 
aplikace v praxi.
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Témata našich akcí pro klienty 
a partnery v roce 2019:

Hromadné žaloby

GDPR rok poté

Péče řádného hospodáře

Registr smluv

Smluvní podmínky FIDIC

Vybrané otázky zastoupení

Čtení účetní závěrky

Fungování českých médií

mediálních výstupů
o naší advokátní kanceláři

autorských výstupů členů 
naší kanceláře
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Aktivity naší kanceláře na poli práva i činoro-
dost našich právníků a expertů hojně rezonují 
českými médii. To je dokladem významu naší 
práce a  jejího přesahu za hranice práva, kan-
celáří klientů či soudních síní. Rovněž jsou 
naši advokáti a  experti aktivní ve vlastní pu-
blikační činnosti a  spoluutvářejí právní pro-
středí svými komentáři, články či rozhovory 
v odborných, ale i masových médiích. V roce  
2019 jsme zaznamenali následující čísla:

Byli jsme vidět



Na benefiční aukci Umění pro umění bylo v prosinci 2019 vydraženo 30 děl předních českých umělců 
za 1,7 milionů Kč. Výtěžek poputuje na unikátní designovou podobu nových svatovítských varhan, 
kterou připravili designéři Škoda Auto a Lasvit. V nabídce byla díla takových autorů,  
jako je Václav Cigler, Magdalena Jetelová, Ivan Pinkava, Josef Bolf, Tomáš Císařovský nebo Krištof 
Kintera. Aukci ve prospěch svatovítských varhan uspořádal nadační fond Bohemian Heritage Fund, 
jehož jsou společníci advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný zakladatelé a členové správní rady, 
spolu s nadací Cermak Eisenkraft_ a Arcibiskupstvím pražským.



Společenská 
odpovědnost

47

Děláme víc než 
jen právo
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.



Závěrečnou fázi národní sbírky na nové 
svatovítské varhany

Cesta do španělského El Papiol spolu 
s nejvýznamnějšími varhanními mecenáši 
za premiérou nástroje v dílně Gergarda 
Grenzinga

Benefiční aukce děl předních českých 
umělců na podporu jedinečné designové 
podoby nástroje z dílny společností 
ŠKODA AUTO a Lasvit

Nejúspěšnější výstavu v dějinách 
Smetanovy výtvarné Litomyšle

Podporu Národního festivalu Smetanova 
Litomyšl

Operní nastudování Händelova Saula  
na Hudebním festivalu Znojmo

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

Cyklus nových skladeb domácích skladatelů 
na objednávku České filharmonie

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

Bohemian Heritage Fund

Dáváme energii umění

Aktivitu na poli krásného umění zastřešu-
je nadační fond Bohemian Heritage Fund,  
který podporuje kulturní projekty a svým pů-
sobením na českou společnost se snaží vy-
tvořit podmínky pro širokou mecenášskou 
činnost obecně. Společníci naší kanceláře jej 
založili před deseti lety. Kromě finanční pod-
pory kulturních prostředků vytváříme a kul-
tivujeme 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 2019 BHF vy-
bral od mecenášů více než 5 milionů korun, 
kterými podpořil téměř desítku kulturních 
projektů. Za všechny jmenujeme:
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Kulatý stůl s ministryní průmyslu a obchodu

Slavnostní ceremoniál Ceny Arnošta Lustiga 
za rok 2018

Kulatý stůl s generálním ředitelem skupiny 
ČEZ Danielem Benešem

Czech-Israeli Innovation Forum 
„VODA V KRAJINĚ 21. STOLETÍ“

Česko-izraelský vodní seminář

Kulatý stůl s ministrem průmyslu a obchodu

Česko-izraelský inovační den v Olomouci  
na téma Smart Healthcare

Galavečer Dny pro Izrael

VII. česká vodohospodářská mise  
do Izraele

Česko-izraelská smíšená 
obchodní komora

Podporujeme obchod, spojujeme 
národy, tvoříme hodnoty

Pavel Smutný je již deset let presidentem 
Česko-izraelské smíšené obchodní komory,  
která svou činností dlouhodobě prohlubuje 
vztahy mezi oběma zeměmi a  pomáhá vy-
tvářet jedinečné podmínky pro místní i  tam-
ní podnikatele a  firmy. Komora také uděluje 
již tradiční Cenu Arnošta Lustiga, kterou jsou 
odměňováni lidé naplňující hodnoty: Odvaha 
a Statečnost, Lidskost a Spravedlnost. Komora 
loni opět zaznamenala nárůst členů na celko-
vých 152 a uspořádala či se účastnila celkem 
33 akcí, z nichž vybíráme ty nejzásadnější:
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Český národní symfonický orchestr připravil tradiční koncert České mše vánoční Jakuba Jana Ryby, 
jehož výtěžek putoval do sbírky na nové varhany pro katedrálu sv. Víta. Kromě „rybovky“ zazněla také 
díla Gaetana Donizettiho a Pietra Mascagniho, ale také Wolfganga Amadea Mozarta, Georgese Bizeta 
a dalších. Jako sólisté se představili Gabriela Beňačková, Ester Pavlů, Jakub Pustina a Jan Štáva, 
dirigentem byl slavný Marcello Rota. Koncert pro svatovítské varhany pořádala advokátní kancelář 
Císař, Češka, Smutný a nadační fond Bohemian Heritage Fund, jehož jsou společníci advokátní 
kanceláře Císař, Češka, Smutný zakladatelé a členové správní rady.



7 abonentních a mimořádných koncertů, 
8 000 diváků

14 koncertů na festivalu Prague Proms, 
14 000 návštěvníků

Turné po Anglii a Španělsku

CD tituly:  
Zdeněk Lukáš – Tři poslední skladby 
Vince Mendoza – Koncert pro Ochestr 
New York Stories 
světové premiéry určené pro Deutsche 
Grammophon

2 pořady pro Českou televizi: Jazz on Screen, 
Mahler č. 5

Spolupráce se Stevenem Mercuriem, 
Chickem Coreou, Johnem Maucerim

Celkem odehráno včetně turné 42 koncertů

Český národní symfonický 
orchestr

Hrajeme první ligu

Kancelář je také dlouhodobým partnerem 
Českého národního symfonického orchest-
ru a  festivalu Prague Proms. Tento orchestr,  
jenž patří mezi nejlepší tuzemská tělesa, na-
hrával oscarovou hudbu Ennia Morriconeho 
k  filmu Quentina Tarantina Osm hrozných, 
vystupoval s  Andreou Boccelim a  mnoha dal-
šími hvězdami. V loňském roce provedl 7 abo-
nentních a mimořádných koncertů a 14 dalších 
v  rámci Prague Proms, které dohromady na-
vštívilo na 22 000 diváků. Kromě toho orchestr 
přivítal nového šéfdirigenta Stevena Mercuria 
a absolvoval turné po Velké Británii, včetně tří 
koncertů ve vyprodané londýnské Royal Albert 
Hall či koncert v  Madridu, jehož se účastnila 
španělská královská rodina.
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Společník JUDr. Jaromír Císař přednáší 
dějiny práva na Právnické fakultě Univerzity 
Karlovy

Expert kanceláře na obchodní právo 
a hospodářskou soutěž  
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. působí na 
Katedře obchodního práva Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity

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

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

Advokát Mgr. Milan Kučera 
přednáší právo na Fakultě dopravní ČVUT

Dělíme se o své 
zkušenosti
Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný ve-
dle kultury a umění podporuje také vzdělává-
ní. Věříme, že právě vzděláváním ostatních se 
toho člověk nejvíce naučí také sám. Tradičně 
i letos v naší kanceláři absolvovali čtyřtýden-
ní stáž zahraniční studenti. Projekt se usku-
tečnil ve spolupráci s  European Centre for 
Career Education. Podporujeme také akade-
mickou dráhu našich zaměstnanců. Experti 
a  advokáti kanceláře pravidelně přednášejí 
na významných českých univerzitách, konfe-
rencích, oborových setkáních a školách.
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Výstava projektu MenART, který sbližuje zavedená jména tuzemského umění a žáky základních 
uměleckých škol, se stala vůbec nejúspěšnější výstavou v dějinách Smetanovy výtvarné Litomyšle. 
V prvním ročníku projektu se v unikátních prostorách Augustovy tiskárny představili Milan Cais, Petr 
Nikl, Maxim Velčovský a jejich stipendisté. Přehlídku doprovodily i působivé objekty sochaře Michala 
Gabriela, který bude mentorem ročníku 2020. Výtěžek ze vstupného výstavy jsme věnovali projektu 
MenART. Smetanovu výtvarnou Litomyšl organizuje nadační fond Bohemian Heritage Fund,  
jehož jsou společníci advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný zakladatelé a členové správní rady.



Kontakty
Za více než 26 let působení  
na českém právním trhu si  
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, 
140 00, Praha 4 – Pankrác

e-mail: ak@akccs.cz
tel.: +420 224 827 884
fax: +420 224 827 879
www.akccs.cz
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