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… které mám nebo jsem měla a které považuji za dobré 

  
  

1. Cloudová kancelář (Základ) 
 
GSuite je univerzálním řešením pro váš email, kalendář, dokumenty, excelovské 
tabulky, formuláře, dotazníky, prostor pro online jednání a jednoduché procesy. 
Nastavte si svou doménu pomocí GSuite a mějte profesionální řešení. Každý 
člen týmu, i ti, kteří pro vás pracují pouze 5 hodin týdně, mohou mít svou vlastní 
emailovou adresu. Právo přístupu ovládáte snadno přes Složky nebo jednotlivé 
dokumenty a více členů týmu může upravovat stejný dokument najednou. 
Udělení přístupu je ve vašich rukou. Můžete sdílet s klientem, s asistentkou, 
nebo ne. Je to na vás. My sem ukládáme všechno – v jednoduchosti je krása.  
Emaily, více kalendářů, spisy, obchodní dopisy, dokumenty, excely, dotazníky, 
fotky, videa, marketingové materiály. Pouze citlivé údaje (vodítkem mi je ISO 
27001) dávám buď na můj domácí cloud nebo pevný disk. GSuite má vyšší 
úroveň zabezpečení, emaily můžete šifrovat. Dokumenty lze vyvolat ze zálohy. 
Oproti Microsoftu 365 je super, že jste nezávislí na hardware (můžete být na 
Apple, Windows, je to jedno – fungujete na všech zařízeních). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena: od 6 Euro/měs/uživatel. Pro většinu AK stačí Basic. 
Více info na: https://gsuite.google.com 
 

 
NEZAPOMĚNTE, 

ŽE VAŠE KANCELÁŘ NENÍ JEN MÍSTO PRO KLIENTSKÉ SPISY, 
ALE HLAVNĚ JE TO PROSTŘEDÍ, KDE PODNIKÁTE.  

 
SPISY JSOU POUZE NADSTAVBA, O KTEROU PEČUJETE PŘÍPADNĚ 

V JINÉM, PRIVILEGOVANÉM REŽIMU.  
ZABEZPEČENÍ SPISŮ VOLÍTE PODLE POVAHY PŘÍPADŮ. 
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2. Systém na zákony a komentáře 
 
Testovali jsme několik let 3 nejčastější, tj. Beck, Aspi (Wolters Kluwer) a 
ZákonyPro Lidi a došli jsme k závěru, že neexistuje jeden, který se kterým 
byste vystačili. My používáme Beck v kombinaci ZákonyProLidi.cz. Beckovské 
komentáře jsou pro většinu případů nejlepší. ZákonyProLidi máme pro situace, 
kdy chceme klientovi dát do mailu odkaz na zákon ((děláme to výjimečně, z 
Becku by mu to hodilo hlášku, ať si koupí Beck). Nebráníme se i komentářům 
v papírové podobě – někdy je to lepší, zvlášť když potřebujeme komentáře od 
více firem (Beck, Wolters Kluwer) a cena toho, že bychom všechno nakoupili v 
elektronické variantě, nevychází příznivě. 
 
Cena: od 0 Kč/měs/uživatel.  
Více info na: https://www.beck-online.cz, https://www.wolterskluwer.cz/, 
https://www.zakonyprolidi.cz   
 

3. Systém na vedení klientů a spisů  
 
Tento druh nástroje zakupte podle toho, jakou máte agendu. Pokud máte 
převážně klasické právní zastoupení, jedete převážně podle tarifu, a 
rozhodnete se dělat vše zde (v podstatě opustíte mailbox), tak je pro vás 
ideální. Rozdíly mezi značkami jsou v propracovanosti, napojení na externí 
rejstříky a uživatelské přívětivosti. Můžete tu sledovat produktivitu členů týmu, 
plánovat kapacity týmu a fakturovat. U některých můžete volit variantu cloud a 
on premises. My tento systém nepoužíváme, vše řešíme v CRM systému. 
 
Cena: od 0 Kč/měs/uživatel.  
Více info na: https://praetor-systems.cz, https://www.singlecase.com, 
https://evolio.cz/ 
 

4. CRM systém na vedení potenciálních klientů a cestu zákazníka  
 
CRM systém neboli systém řízení vztahů s potenciální klienty je českými 
kancelářemi zatím nově objevovaná záležitost. Avšak pro byznys 
nepostradatelná věc. Díky CRM měníte reakční pomoc na advokátní byznys. 
Je to pro fázi, kdy jednáte s potenciálním klientem a končí to dojednáním 
zakázky. Pak klienta přesouváte do systému na vedení spisů. Jste schopni 
sledovat a vyhodnocovat čas strávený na „presale“, zda se vám vrací a další 
potřebné údaje pro akvizici.  Za mě nejideálnější je CRM v mailboxu (u GSuite 
je to Streak). Nepropalujete svůj čas ani čas svého týmu tím, že přesouváte 
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emaily někam dál, když ještě ani nevíte zda zakázka dopadne. CMR nabízí 
super pohledy. Ve Streaku můžete vést i případy. Takže GSuite nemusíte 
opouštět a jste se vším na jedné platformě. V jednoduchosti je krása.  
 
Cena: od 500 Kč/měs/uživatel.  
Více info na: http://raynet.cz, https://www.streak.com 
 

5. Datová schránka 
 
Jasná věc pro komunikaci se státem (zdarma), a když si to povolíte, tak i 
s ostatními soukromými subjekty (za příplatek). Skončila potřeba mít podání 
hotová do konce otvírací doby soudu.  
 
Cena od: 0 Kč 
Více info na: https://www.mojedatovaschranka.cz/ 
 

6. Elektronické podpisy 
 
Potřebujete elektronicky komunikovat s úřady státní správy? Pořiďte si 
kvalifikovaný certifikát. Pomocí kvalifikovaného certifikátu vytvoříte zaručený 
elektronický podpis, který je uznáván všemi orgány veřejné moci v ČR. Pokud 
využijete pro vygenerování klíčů a uložení certifikátů kvalifikovaný prostředek, 
získáte možnost vytvářet kvalifikované elektronické podpisy, což je nejvyšší 
forma elektronického podpisu povinně uznávaná i celé EU. 
 
Cena: od 396 Kč/rok/uživatel 
Více info na: https://www.postsignum.cz, https://www.ica.cz 
 

7. Doména a hosting 
Mít vlastní doménu v podobě svého jména nebo své značky je absolutní must-
have v dnešní době. Mít seznam.cz, volny.cu je jak dráždění hada bosou 
nohou. Pokud budete mít web na Wordpressu, tak si vedle domény potřebujete 
koupit ještě hosting. Oboje dostanete koupit u stejného poskytovatele. 
 
Cena od: 65/doména/rok 
Více info na: https://www.wedos.cz, https://www.forpsi.com 
 

8. Online platformy na elektronické smlouvy 
Webová aplikace iSmlouva nabízí tvorbu a uzavření libovolné smlouvy mezi 
smlouvami stranami během několika minut. Ideální, když potřebujete nadálku 
potvrdit předání a převzetí, poskytujete služby, zajišťujete prodej, nákup, 
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vystavujete nabídku, poptávku nebo prostě potřebujete podepsat smlouvu či 
jiný právně uznatelný dokument. Vybíráte z databáze smluvních vzorů, mají tu 
chytré notifikace, pracovní workspaces s možností spolupráce při vytváření 
dokumentů a bezpečný elektronický podpis dle nařízení eIDAS.  
 
Cena: od 49 Kč/1 kredit 
Více info na: https://www.ismlouva.cz/ 
 

9. Systém na procesy 
 
Máte-li opakovací agendy, chcete být víc produktivní, nemůžete zvýšit cen u 
zakázky, ale hledáte úsporu v nákladech, tak systém na procesy je ideální 
řešení. Jednou proces sepíše a můžete předat koncipientovi nebo asistentce, 
kteří podle něho postupují. Ti jedou krok po kroku, nic se nezapomene a vy 
máte skvělý checklist pro případnou finální kontrolu. Můžete začít v Keepu, což 
je jednoduchý systém na procesy v GSuite, nebo pokročilejší jsou pak Freelo 
nebo Procesoid.  
 
Cena: od 0 Kč/měs/uživatel.  
Více info na: https://gsuite.google.com, https://www.freelo.cz, 
https://procesoid.com/cesko/ 
 
 

10. Systém na emailovou automatizaci 
 
Naprosto must-have nástroj pro pěstování kontaktu s potenciálními klienty i 
stávajícími klienty. Před 8 lety jsem začala s MailChimp, ale rychle jsem došla 
na to, že MailChimp není postaven pro online podnikatele, ale pro místní firmy, 
které chtějí číst newsletty sem a tam. Doporučuji proto začít s českým 
Smartemailingem (umí skloňování jmen) nebo MailerLite a vyrůst pak do 
ActiveCampaign, který umí i řízení cesty zákazníka. Úplná špička v řízení cesty 
zákazníka, a tedy efektivním online marketingu je za mě Keap (bývalý 
InfusionSoft). 
 
Cena: od 0 Kč/měs/uživatel.  
 
Více info na: https://www.smartemailing.cz, https://mailchimp.com, 
https://www.mailerlite.com, https://www.activecampaign.com/, https://keap.com 
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11. Účetní systém 
 
Po letech testování je za mě je naprosto ideální tato kombinace: jednoduchý 
fakturační systém u mě v kanceláři a plný účetní systém u mého účetního. 
Nemá smysl, abych se prokousávala sofistikovaným účetním systémem, když 
potřebuji, aby to v každodenním provozu frčelo. To znamená fakturovat na 
max. 3 kliky. Právě jste se klientem dohodli na zakázce? Tak potřebujete rychle 
vystavit zálohovku a poslat mu ji. Čím dřív po uzavření dohody je u klienta, tím 
rychleji máte peníze na účtě. To je lety ověřený fakt. Pak je taky dobré, když 
máte možnost ovlivnit text emailu, kterým faktura jde – přívětivý text oproti 
suchému korporátnímu dělá divy. Peníze jsou na účtu raz dva. Už několik let 
mám Superfakturu a tyto funkcionality považuji za naprosto klíčové. Pro ty, co 
právě otevřeli svou kancelář, bude ideální iDoklad. Faktury pak přenášíme do 
softwaru k účetnímu přes API, žádné přepisování. To samé platí, když 
prodáváme automatizovaně online kurzy – z tohoto dalšího fakturačního 
systému jdou opět faktury jednoduše do softwaru k účetnímu. 
 
Cena: od 0 Kč/měs/uživatel.  
 
Více info na: https://www.idoklad.cz, https://www.superfaktura.cz, 
https://www.abra.eu/ a její fakturační light verze https://www.flexibee.eu/, 
https://www.stormware.cz/pohoda/ 
 

12. Skenování 
 
Naskenujte si dokumenty při nahlížení do spisu a pošlete si do kanceláře nebo 
účtenku ihned co jste ji dostali v obchodě a pošlete ji do softwaru vašeho 
účetního. Skenujete tak dokonale, že nejdou vidět okraje, stránky to pěkně 
narovná. Jakmile poznáte, tak už nebudete nikdy víc skenovat na velké 
tiskárně.  
 
Cena: od 0 Kč/měs/uživatel.  
 
Více info na: https://evernote.com/intl/cs/products/scannable 
 

13. Systém na poznámky 
 
Evernote je spíš osobní nástroj pro udržení organizovanbosti a prohledávání 
souborů, je to takové rozšíření vašeho mozku. Můžete si do něho značit 
poznámky, pomáhá pořizovat a organizovat snímky obrazovky pomocí 
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doprovodného nástroje Skitch, můžete si do něho posílat oblíbené emaily, 
můžete vytvářet seznamy úkolů, skenovat dokumenty a automaticky je ukládat 
jako PDF. Je ve všech nástrojích, takže vložíte na mobilu a čtete pohodlně 
doma na notebooku. Složky v Evernote můžete sdílet s ostatními členy týmu. 
 
Cena: od 0 Kč/měs/uživatel.  
 
Více info na: https://evernote.com/intl/cs/ 
 

14.  Automatizovaný systém na rezervaci schůzek 
 
Před 5 lety jsem používala Reservio, postupem času jsem přešla na 
Reservanto, protože zavedl finančně dostupné placení kartou. Tím pádem je to 
už plně automatizovaný proces a já zasahuji jen na začátku: Když zadávám 
dovolené J Funguje to naprosto bezvadně: navolíte si v kalendáři své časy, 
kdy chcete být k dispozici, klient si vybere termín, ihned ho to přesměrovává na 
platební bránu a po zaplacení dostává potvrzení schůzky. Ideální pro krátké 
konzultace. Za poslední dobu jsem si oblíbila Calendly. Za mě nejintuitivnější 
ze všech, mám ho ráda na časově omezené konzultace (umí plovoucí časové 
úseky), za možnost kopírování šablon a za pěkný design. Lze ho snadno 
propojit s jinými aplikacemi, má přizpůsobitelné rezervační formuláře a stránky 
s rezervacemi a umožňuje vám naplánovat různé typy událostí s různými 
kritérii pro různá data. Neumí češtinu, ideální tedy pro mezinárodní klientelu. 
Pokud chcete, aby systém na vaše klienty mluvil česky, tak Reservanto a 
Reservio jsou ideální. 
 
Cena: od 0 Kč/měs/uživatel.  
 
Více info na: https://www.reservio.com/, https://www.reservanto.cz, 
https://calendly.com 

 
 

15.  Nástroj na propojení aplikací 
 

Většina nástrojů spolu nativně nemluví. Abyste mohli odesílat data z jednoho 
nástroje do druhého, potřebujete jiný nástroj. Nejzákladnější z nich se jmenuje 
IFTTT a ten je skvělý pro jednoduché úkoly, jako je ukládání obrázků, na 
kterých jste označeni, do Dropboxu. Pokročilejší a nejoblíbenější je Zapier, 
který pro vás může udělat téměř cokoli, např. posílat data z vašeho online 
systému na rezervaci schůzek Google Dokumentu. Nebo z Google Forms do 
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email softwaru, takže nemusíte nic složitě přepisovat a navíc se vyhnete 
překlepům a chybám, že byste nějakou emailovou adresu zadali 2x nebo byste 
ji naopak přehlédli. Ideální, když děláte dotazníky s klienty o jejich potřebách 
nebo pořádáte online kurz. 

 Cena: od 0 Kč/měs/uživatel.  

Více info na: https://ifttt.com, https://zapier.com 
 

16.  Videokonference a software na webináře 
 

Zoom je zdaleka vítězem videokonferencí, a to jak pro schůzky až se 100 lidmi, 
tak pro webináře od 100 do tisíců účastníků. Můžete naplánovat opakující se 
schůzky, aby měli vaši studenti měli vždy stejný odkaz pro všechna setkání. 
Můžete vysílat na Facebook Live a streamovat také na YouTube. Nedávno 
Zoom získal aplikaci Otter, takže v budoucnu bude možné vaše živá videa 
automaticky přepisovat. Další dobrá aplikace je StreamYard, ta umí navíc 
nativně vysílat na LinkedIn. Kromě webinářů si tu točíte jednoduše videa, která 
pak používáte na sítích jako marketingový nástroj. Ideální také na online 
programy, kde děláte pravidelná Q&A setkání a pořizujete záznam i pro ty, co 
se nemohli živého setkání zúčastnit. 

 

 Cena: od 0 Kč/měs/uživatel.  

Cena za verzi schůzky začíná na 0 Kč 

Cena za verzi webináře začíná na 55 $ / měsíc (zahrnuje 15 $ / měsíc na verzi 
schůzky) 

Více informací viz https://zoom.us/ 

 
Další nástroje pro videokonference: Google Hangouts, Skype, český 
Webmeeting 
Další nástroje pro webináře: WebinarJam, EasyWebinar (oba můžete použít 
také pro automatizaci) 

 
17.  Nástroj pro landing page 

 
Když začínáte s webem, tak víc než s tvorbou kompletního webu začněte 
s tvorbou jednotlivých promo nebo prodejních stránek, tzv. vstupních stránek 
(landing pages). Landing page je v podstatě 1 webová stránka, na kterou 



 

Moderní advokátní kancelář 

  

   Online nástroje 

  

  

dáváte údaje o jednom konkrétním workshopu nebo o jednou konkrétním 
produktu. Za mě po letech nejlepší přístup – začněte stránkami pro produkty a 
teprve pak se vám vystříbří, zda budete mít web (zda ho potřebujete), popř. jak 
bude vypadat–teprve tehdy začněte investovat do tvorby webu. LeadPages je 
lídrem v online platformách, kde si můžete vytvořit jednu jedinou landing page, 
nebo víc, záleží na vás, kolik máte produktů, a je oblíbený pro snadnou 
použitelnost a podporu. Zároveň patří k těm dražším. Česká alternativa je 
LeadAgent, který umí i další věci navíc. Některé šablony WordPress mají 
podobné funkce, ale nemusí vám poskytovat statistiky a A/B testování – to umí 
typicky jen specializované  platformy. 

Cena je od 99 Kč /měs/uživatel 

Více informací viz https://www.leadpages.net/, https://leadagent.cz 

Další nástroje vstupní stránky: Instapage, ClickFunnels  
WordPress a jeho šablony pro leading pages: např. Divi 
 

18. Online výukové platformy  
 

Ne všechny vzdělávací platformy jsou skutečnými řešeními pro organizaci 
učení, ale název dobře popisuje účel tohoto typů nástrojů. Jakmile začnete 
prodávat svůj první online kurz, potřebujete výukovou platformu, která řídí 
přístup k vašemu placenému obsahu. Existuje tolik dostupných možností, že je 
to skoro jako džungle. Několik z nich se v posledních letech dostalo na vrchol a 
je o něco snazší si vybrat. Doporučuji vybrat jednu z níže uvedených 
výukových platforem. Některé z nich mohou také nahradit váš nástroj na 
landing pages. 
 
Kajabi - cena začíná na 119 $ / měsíc 
Teachable – price starts at $29/month 
Thinkific – price starts at $0 
Elopage – price starts at €0 
Digimember – price starts at €27/month 

 
19.  Software na úpravu grafiku 

 
Canva je jediný grafický software, který potřebujete pro své podnikání. Pomáhá 
vám vytvářet nádhernou grafiku v mžiku, obsahuje všechny druhy písem, 
šablony, pozadí a obrázky na skladě, takže ani nemusíte hledat inspiraci. 
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Můžete uložit své návrhy do složek, abyste je znovu rychle našli - a své firemní 
barvy máte pořád připravené k použití. 

Cena začíná na 0 $ 

Více info na: https://about.canva.com 

 
20.  Software pro nahrávání a editaci videa 

 
Pokud časem zjistíte, že videomarketing je vaše parketa, tak dřív nebo později 
budete chtít pracovat s pokročilými funkcemi. Upravovat videa, spojovat videa. 
Pokud jste Apploví, tak Screenflow bude vaše jasná volba pro editaci videa. 
Pokud jste na PC, pak vaše jasná volba pro editaci videa bude Camtasia. Oba 
nástroje jsou velmi podobné, jen Camtasia je o něco propracovanější. Pokud 
chcete do svých videí přidat titulky (titulky) nebo tvořit letter-box videa, tak 
použijte jeden z těchto nástrojů. 
 

Screenflow cena 129 $ jednorázově 

Camtasia cena 249 $ jednorázově 

 
  
  

   

  


