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Abstrakt 

Tématem rigorózní práce je seznámení s informačními a znalostními službami a 

potřebami v prostředí mezinárodní advokátní kanceláře, zejména se zaměřením na jejich 

specifické potřeby. Cílem práce je nastínit fungování znalostního a informačního 

managementu v těchto firmách a prostřednictvím přehledu informací a znalostí, které jsou 

v mezinárodních advokátních firmách používány a požadovány, ukázat zároveň i pozici, 

funkci, služby a kompetence informačních a znalostních profesionálů. 
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PŘEDMLUVA 

Tématem této rigorózní práce je  problematika informačních potřeb a informačních služeb 

v prostředí mezinárodní advokátní firmy, a to se zaměřením na společnosti orientované 

na obchodní právo. Téma jsem si vybrala proto, že advokacie nabízí velký prostor pro 

informační a znalostní služby. Právní prostředí je zároveň velmi specifickým prostředím 

z hlediska nároků, představ a chování a jednání právníků jako hlavních uživatelů. 

Mezinárodní advokátní kancelář fungující na globálním principu navíc umožňuje 

využívání zahraničních a mezinárodních zdrojů i týmovou spolupráci nad rámec 

kanceláře jedné země. Práce informačního pracovníka i na lokální úrovni je součástí 

celého systému a hierarchie v rámci firmy, a služby a zdroje, které jsou v mezinárodních 

advokátních kancelářích k dispozici, jsou praktickou ukázkou odborných informačních a 

zejména rešerních služeb tak, jak je chápe informační veřejnost. 

Pro svou práci jsem čerpala informace zejména ze své vlastní praxe a zkušeností, které 

jsem získala během desetiletého působení v pražské pobočce jedné z největších 

mezinárodních kanceláří na světě. Jako jediný informační pracovník jsem měla možnost 

sledovat vývoj a rozvoj znalostních a informačních služeb v rámci jediné pobočky od 

počáteční spolupráce až po její úplné začlenění do struktury globální firmy s centrem ve 

Velké Británii, včetně zapojení do firemního systému a zavedení pozice znalostního 

právníka,  a zároveň se i účastnit změn a projektů v rámci celofiremní strategie.  

I přes velkou vstřícnost mého zaměstnavatele bohužel nebylo možné v některých částech 

zacházet do podrobností, zmínit nejaktuálnější projekty a strategie či provést podrobný 

průzkum v jiných společnostech. Vzhledem k vysoké konkurenci v rámci mezinárodních 

advokátních služeb nejsem oprávněna některé informace veřejně sdělovat a zároveň jiné 

společnosti neposkytují své „know-how“ zaměstnancům konkurenčních firem. Kromě 

vlastních zkušeností jsem také částečně čerpala informace z veřejně dostupných zdrojů 

v rozsahu, v jakém velké společnosti o svých informačních a znalostních strategiích 

poskytují informace, a z konzultací s kolegy, kteří znají podmínky v jiných společnostech.  

Hlavním cílem práce je nastínit fungování znalostního a informačního managementu 

v těchto firmách a prostřednictvím přehledu informací a znalostí, které jsou 

v mezinárodních advokátních firmách využívány, zároveň ukázat i pozici, služby a 

kompetence informačních a znalostních profesionálů. Záměrem není provést výčet všech 
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služeb a zdrojů a jejich porovnání ani navrhnout konkrétní projekt knowledge 

managementu. To je předmětem jiných prací. Předloženy jsou pouze příklady, které 

spadají do dané skupiny produktů nebo znalostí.  

Oproti původně zadané osnově jsem částečně pozměnila strukturu práce a obsah kapitol, 

některé kapitoly jsem sloučila či pozměnila jejich název. Tyto změny a úpravy vycházejí 

z poznatků získaných ve fázi přípravy a shromažďování materiálů a ze závěrů, které 

logicky vyplynuly z obsahu vlastní práce. 

V počátku práce je stručně popsáno specifické prostředí mezinárodní advokátní 

kanceláře. Následuje část věnovaná knowledge managementu s nastíněním procesu 

zavádění knowledge managementu ve firmě. Ačkoli v textu operuji s pojmem projekt  a 

s určitými fázemi zavádění knowledge managementu do praxe, není záměrem této 

kapitoly zpracovat skutečný projekt, ale spíše naznačit skutečnosti a problémy, které 

mohou nastat, i zapojení jednotlivých profesních a manažerských skupin i informačních 

pracovníků do procesu rozvoje knowledge managementu ve firmě.  Další kapitola (C) 

prostřednictvím přehledu typů znalostí a části zaměřené na informační a znalostní tým 

ukazuje informační potřeby a služby poskytované v právním prostředí. Závěrečná 

kapitola se věnuje marketingu těchto služeb. 

Jelikož se jedná o využívání informačních služeb a zdrojů v oborově specifickém 

prostředí, jsou některé termíny v práci použity spíše z pozice uživatele – právníka, nikoli 

přesně tak, jak by je použil informační profesionál.  Vzhledem k tomu, že si mezinárodní 

firmy většinou určí jeden komunikační jazyk a jednotnou terminologii pro označování 

jednotlivých pozic, procedur a systémů, která se dále nepřekládá do národních jazyků, 

jsou navíc některé běžně užívané pojmy uváděny v původní anglické podobě. 

Použité zdroje jsem citovala v souladu s normami ISO 690 a ISO 690-2. Citace v textu 

jsou ve zkráceném záznamu odkazovány v poznámkách pod čarou na dané stránce. 

Bibliografické záznamy citovaných dokumentů jsou uvedeny na konci práce v seznamu 

použité literatury. Seznam příloh vložených do textu je také uveden na konci práce – 

většina ukázek databází a zdrojů je převzata, s laskavým dovolením vedení společnosti, 

z intranetových stránek společnosti Linklaters. 

V závěru bych chtěla na tomto místě také poděkovat za podporu doc. PhDr.  Rudolfu 

Vlasákovi, konzultantovi mé rigorózní práce.  
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Of all the professions, information management is probably the one about 

which the man in the street has the most misconceptions. Tell the casual 

enquirer what you do for a living and you usually get the stock response of 

˝Isn‘t it that rather boring? ˝, but go into some detail of what your typical day 

as an information professional consists of and the response is quite 

different, something like: ˝That sounds interesting˝. 

 

(HARVEY, T., The role of the legal information officer) 

 

6 



 

A. Prostředí mezinárodní advokátní kanceláře   

Právo je znalostní „průmysl“. Advokacie na jakékoli úrovni patří mezi oblast služeb 

založených téměř výhradně na informacích a znalostech. Ať už použijeme pojmy 

knowledge management, informační služby, know-how, všechny tyto termíny jsou 

pro úspěšnost advokátní kanceláře klíčové. Právníci užívají a produkují velké 

množství rozmanitých druhů dokumentů. Potřeby či nároky a možnosti jejich 

využívání závisí pak na řadě faktorů, z nichž v popředí stojí velikost a záběr 

kanceláře. 

Mezinárodní advokátní kancelář představuje specifické prostředí podobně jako jiné 

poradenské firmy či finanční instituce, a to z hlediska svého fungování, organizace 

a poskytovaných služeb, ale i z hlediska mezilidských vztahů, lidských charakterů a 

hierarchií mezi jednotlivými profesemi a skupinami zaměstnanců. Tyto společnosti 

mají k dispozici nejen velké finanční prostředky, ale také disponují rozsáhlou 

byrokracií, pokud jde o vnitropodnikové investice a interní organizační pravidla. 

1 Konkurenční prostředí 

1.1  Vnější konkurence 

Mezinárodní advokátní kancelář je globální firmou, jejímiž klienty jsou i nadnárodní 

instituce, firmou, která zaměstnává špičkové odborníky na všech pozicích a která 

požaduje za své služby odpovídající odměny. Mluvíme tu o vysoce konkurenčním 

prostředí na národní i mezinárodní úrovni, a to jak v tradičních, právnicky silných 

zemích, jakými jsou Spojené státy americké nebo Velká Británie, ale zákonitě také 

v regionech a státech, kde menší trh navzájem si konkurujících poradenských firem 

jde ruku v ruce s omezeným počtem příležitostí pro vlastní uplatnění, pro získávání 

klientů, schopných a dostatečně solventních k využívání drahých poradenských 

služeb, i možností objemných transakcí, privatizačních projektů a akvizicí. Takovou 

situaci najdeme nyní např. v postkomunistických zemích.  

Pokud budeme hovořit o České republice, po roce 1989 tu byl velký prostor pro 

zahraniční investory a tedy i pro mezinárodní poradenské firmy, které radily svým 

klientům při velkých akvizicích (privatizaci státních podniků apod.), při vlastním 
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vstupu zahraničních firem na náš trh (např. při zakládání poboček zahraničních 

bank) i při každodenních otázkách vyplývajících z měnící se a nově vznikající 

legislativy. Nyní, kdy většina podniků byla již zprivatizována a prostor pro akvizice 

již není tak velký, zmenšily se i příležitosti pro práci mezinárodních právních firem. 

Zájem investorů, a tím i jejich právních zástupců, se přesouvá na nově vznikající 

nebo se rozvíjející trhy, jakými jsou Ukrajina, Turecko nebo Kazachstán.  

Ve východní a střední Evropě se sice nakrátko otevřela nová oblast v souvislosti se 

vstupem do Evropské unie (např. v oblasti hospodářské soutěže), kde mezinárodní 

kanceláře působící v tradičních členských zemích mají mnohem více zkušeností. 

Na druhé straně je ale nyní evropské právo už běžnou součástí advokátní praxe a  

zahraniční firmy se častěji obracejí na levnější lokální právní kanceláře. Ty již nyní 

zaměstnávají mladé právníky, kteří studovali v zahraničí, mají dostatečné jazykové 

znalosti a obvykle také předchozí praxi a zkušenosti z velkých mezinárodních 

firem. Tyto „megafirmy“ jim však nenabízejí dostatečný prostor pro kariérní postup,  

např. v podobě partnerství, a proto odcházejí a často také zakládají své vlastní 

firmy. Jsou to i přes mladý věk schopní a zkušení odborníci, nezatížení 

komunistickou minulostí. Jejich nevýhodou je pak nedostatečné zázemí v oblasti 

globálního know-how a informačních zdrojů, které mezinárodní firmy naopak 

nabízejí.  

Příkladem českých firem, které našly uplatnění a pronikly mezi nejvýznamnější 

kanceláře u nás, je advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík spolupracující s 

předními českými advokáty, která si již v roce 2004 založila pobočku v Bruselu, 

nebo kancelář HAVEL & HOLÁSEK. Tu založili před několika lety dva mladí 

advokáti, kteří měli předchozí zkušenosti z působení v přední mezinárodní firmě, a 

nyní již patří k největším advokátním kancelářím u nás. Jejich nespornou výhodou 

je i to, že úzce spolupracují s poradenskou firmou Deloitte & Touche, a mají proto 

přístup k řadě informačních zdrojů, které jsou jinak pro místní firmy příliš drahé. 

 

1.2  Vnitřní konkurenční prostředí 

Poradenské firmy jsou zároveň vysoce konkurenčním prostředím z interního 

hlediska. Více než v jiných profesích jsou právě advokáti vystavování soutěži v 
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rámci své firmy. V advokátních kancelářích v dnešní době neplatí, že znalosti a 

schopnosti jsou dostačujícím předpokladem pro úspěch. Nezbytným a velmi 

ceněným faktorem je dravost, schopnost “prodat se”, proaktivita, které jsou v 

rozumné míře bezpochyby pozitivním rysem.  

 

2 Specifika mezinárodních kanceláří 

Právě konkurenční prostředí a následně vlastní konkurenceschopnost ovlivňují 

chování organizace navenek i uvnitř, nabízené a poskytované služby, 

marketingové chování a v neposlední řadě i přístup k informacím a znalostem. 

Globální společnosti, jakými jsou Allen & Overy, White & Case nebo Linklaters, si 

již dávno uvědomily nezbytnost nového přístupu k informacím a znalostem a 

investují nemalé finanční částky do vybudování a zdokonalování funkčního 

systému jejich tvorby, organizace, sdílení a využívání. Společné rysy, které tyto 

společnosti musí při plánování i běžném fungování respektovat, lze shrnout do 

několika bodů: 

• Zaměření právní kanceláře je zpravidla velmi úzké - např. výše jmenované 

společnosti se zaměřují téměř výhradně na obchodní či finanční právo a 

příbuzné či související obory. Podobně i jednotliví právníci jsou velmi úzce 

specializovaní. 

• Právo v jednotlivých zemích a oblastech se velmi liší – nejde jen o rozdíly 

mezi anglosaským právem („common law“) a právem nazývaným „civil law“, 

praktikovaným ve většině evropských zemích, nebo právem Evropského 

společenství a národní legislativou. Americký právník nemůže radit 

rakouskému klientovi v oblasti hospodářské soutěže, český právník 

francouzskému klientovi v oblasti pracovního práva, pokud ovšem aktivity 

klienta nezasahují i do oblasti Rakouska, resp. České republiky. Proto je 

nezbytné zaměstnávat odborníky na národní úrovni i zahraniční právníky a 

navodit velmi úzkou spolupráci mezi nimi – a následně pak i poskytovat 

informace a znalosti národní, mezinárodní, zahraniční a dnes samozřejmě i 

evropské. 
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• Jelikož tu jde především „o peníze“, firma a její vedení se soustřeďuje 

zejména na aktivity právníků přímo účtovatelné klientům – čas věnovaný 

samostudiu, rozšiřování znalostí a profesionálnímu růstu mezi ně bohužel 

nepatří. To znamená, že zvyšovaní kvalifikace a znalostí je firmou 

bezvýhradně požadováno po zaměstnancích na jakékoli úrovni, ale na druhé 

straně čas neúčtovaný klientovi je pro firmu „ztrátový“. 

• Globální firma je natolik silná, jako je silná její nejslabší kancelář. Musí se 

proto vyvarovat tzv. „ … centrismu“ v jakékoli podobě a podporovat všechny 

své pobočky a kanceláře, a to nejen finančně, ale i „morálně“. Jinými slovy, 

vedení by mělo oceňovat a prezentovat úspěch a pokrok, i když půjde „jen“ o 

malý lokální projekt. 

• Globální firma spojuje kanceláře z různých zemí a oblastí, které se liší nejen 

právním řádem, ale i kulturou a jazykem. Jde-li o firmu evropskou, rozdíly 

nebudou tak patrné, ale pokud má firma své pobočky v Evropě, Americe a 

např. i v Asii, je nezbytné respektovat i tato specifika. Otázka jazyka 

v dnešním světě hovořícím anglicky již není tak problematická. Většina 

zaměstnanců je schopna se anglicky dohovořit, a proto je tento jazyk 

většinou vybírán jako hlavní komunikační. Kupodivu větší problém než u 

firem s pobočkami v Asii či jižní Americe je tady u nás v Evropě – v Itálii a 

zejména v Německu. Pokud se např. k britské společnosti přidruží velká 

německá firma se svým systémem, pravidly a jazykem, přijmutí jiných 

pravidel a jiného oficiálního jazyka není vždy jednoduchou záležitostí.  

S jediným oficiálním jazykem, a to především u firem s vedením ve Velké 

Británii či Spojených státech, souvisí i opačný problém. Neanglické země 

jsou ochotny přijmout angličtinu v každodenní komunikaci, ale anglické 

centrum již není připraveno akceptovat národní jazyky, zejména ty malé. 

Např. při tvorbě informačních systémů a databází počítají programátoři 

s ruskou azbukou, ale již neberou v úvahu další jazyková specifika. 

Příkladem může být i naše česká diakritika. I v dnešní počítačově vyspělé 

době najdeme ukázky tohoto přístupu.  
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Před několika málo lety se jedna z českých advokátních firem připojila k firmě 

globální a tím se stala i součástí globální počítačové sítě – vysoce 

sofistikované a ušité globální firmě na míru. Velmi záhy se zjistilo, že je sice 

na první pohled možné používat v interních systémech a databázích českou 

diakritiku při zápisu dat, ale ne všechny systémy jsou schopné znaky správně 

zobrazit nebo identifikovat při plnotextovém vyhledávání. Stejně tak nebylo 

možné správně pracovat s českými informačními zdroji, mimo jiné 

se základním systémem pro právníky – s ASPI, které bylo nainstalováno na 

serveru ve Velké Británii a které také samozřejmě používalo českou 

diakritiku. Počítačové centrum ve Velké Británii bylo paradoxně poměrně 

rychle a dobře připraveno na dokumenty a zdroje v ruské azbuce či 

v japonštině, ale s háčky používanými v malé evropské zemi se nejprve 

vůbec nepočítalo. 

Právo je průmysl založený na znalostech a službách. Bez sdílení znalostí a služeb 

by se globální firma nijak neodlišovala od firmy národní. Jak se firma rozrůstá, je 

stále obtížnější sdílení znalostí i komplexní přístup ke klientským službám na bázi 

neformálních prostředků. Proto tu mluvíme nejen o globální firmě, ale i o globálním 

prostředí, globální síti a globálních informačních či znalostních službách. 

 

3 Organizační struktura globální firmy 

Velká mezinárodní advokátní kancelář je charakteristická nejen velkým počtem 

právníků, ale také poměrně rozsáhlou skupinou neprávnických profesí.  Tyto 

společnosti mají většinou přesně definovanou strukturu a hierarchie mezi 

jednotlivými skupinami a profesemi. Z hlediska hierarchie stojí samozřejmě nejvýše 

management tvořený nejen právníky. Další úrovně jsou potom u jednotlivých firem 

různorodé. Základní členění z hlediska profesí je ovšem na právníky a ostatní 

zaměstnance. Někdy je užíváno označení širší na tzv. fee-earners, tj. ty 

zaměstnance, jejichž práce se přímo účtuje klientům (zpravidla na základě 

časových jednotek), a tzv. business staff (viz Obrázky A1 a A2). 
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3.1 Hierarchická a profesní struktura 

Následující schéma užívá anglické termíny, které se většinou v mezinárodních 

firmách nepřekládají.  

3.1.1   Management firmy 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Global  
Managing Partners 

Central 
Management 

Regional 
Management 

Local Management 

Partners: 

např. zodpovědní za 
jednotlivé oblasti práva v 

celofiremním měřítku 

Managers: 

např. Global HR Manager, 
Gobal Financial Manager, 

Global Marketing Manager,
Global Knowhow Manager 

Regional partners / 
Managers:  

např. zodpovědní za 
region CEE, Asie apod. 

Local Managing 
Partners / Partners:  

např.vedoucí pobočky, 
partneři zodpovědní za 

jednotlivé oborové 
skupiny (nemovitosti, 

bankovnictví…) 

 Managers: 

např. Information Manager, 
Financial Manager, 

Business Development 
Manager 

Obrázek A1 

Tato struktura managementu je samozřejmě jen příkladem, jak hierarchie může 

vypadat. V některých firmách určité pozici vůbec chybí, v jiných jsou jen na určité 

úrovni nebo ve vybraných regionech a kancelářích. U managementu zpravidla 

platí, že partnery firmy jsou výhradně právníci, nicméně se najdou i společnosti, 

které oceňují práci „neprávníků“ do takové míry, že mezi partnery zvolí i např. 

finančního nebo know-how manažera. V některých firmách se partneři či manažeři 

věnují pouze a výhradně své oblasti. Regionální partner, ač právník, neprovozuje 

právní činnost, ale věnuje se pouze činnosti manažerské – to platí zejména u 

vrcholového globálního managementu. Ve většině případů, převážně z finančních 

12



 

důvodů, však tito partneři či manažeři (právníci) vykonávají manažerské funkce 

spolu s klasickou advokátní praxí. Např. „CEE managing partner“ je zároveň 

právník mající své případy, řídící svou skupinu apod. Velmi často, a to především u 

menších regionálních a lokálních poboček, toto platí u marketingu a informačních a 

know-how služeb. To znamená, že v kanceláři je právník – partner, který vedle své 

právnické činnosti zastává i funkci vedoucího určité odborné skupiny či  oblasti, a 

zároveň je manažersky zodpovědný za know-how. 

3.1.2  Profesní struktura 
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(přímo účtovatelné hodiny či úkony) 
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Obrázek A2 
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Jak již bylo výše řečeno, jde pouze o nástin profesí či pozic, které jsou 

v mezinárodních advokátních společnostech využívány, protože vždy záleží na 

praxi konkrétní kanceláře a zejména na její velikosti. S ohledem na celkovou 

situaci na trhu služeb i tyto firmy přistupují k řadě opatření, k omezování nákladů a 

snižování počtu zaměstnanců. Ačkoli pracovníci z řad neprávníků jsou placeni vždy 

daleko méně než jejich právničtí kolegové, pokud firma přistoupí ke snižování 

stavů z důvodu finančních úspor, začíná většinou u neprávnických profesí.  

Proto často v jednotlivých kancelářích nejsou jednotlivá oddělení uvedená ve 

schématu, ale buď jde v lepším případě o jednotlivé pracovníky zabývající se 

danou oblastí (jeden informační pracovník, jeden člověk zodpovědný za IT), 

v horším případě tyto činnosti vykonávají pracovníci vedle svých hlavních úkolů. 

Např. sekretářka je zodpovědná i za marketing, student za knihovnu apod. 

V jazykově nebo místně blízkých pobočkách dochází i ke sdílení pracovníků na 

nižších, nemanažerských pozicích – např. počítačový technik nejen 

prostřednictvím techniky, ale také osobně cirkuluje mezi dvěma pobočkami (např. 

mezi Prahou a Bratislavou) a podle potřeby působí v jedné nebo druhé kanceláři. 

 

3.2 Struktura podle oborů práva 

Pokud jde o právníky, velmi zřídka najdeme v kancelářích jednou skupinu 

podřízenou jedinému partnerovi. Hlavní oblast práva, kterou se advokátní kancelář 

zabývá, se uvnitř firmy dále rozděluje na jednotlivé podoblasti.  Proto většinou ve 

firmě působí několik specializovaných skupin (často označovaných termínem 

Practice Groups), jak na globální úrovni, tak poté i na úrovni lokální, což se odráží i 

v rozdílných informačních potřebách. Členové menších skupin mohou navzájem 

lépe komunikovat, využívat a sdílet znalosti a zdroje. Tím se zvyšuje a rozšiřuje i 

úzce specializovaná odbornost jednotlivých právníků. Příklad na obrázku A3 

ukazuje, jaké odborné skupiny a podskupiny mohou existovat v advokátní firmě 

zaměřené převážně na obchodní právo.  
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Practice Groups 

Nemovitosti  
(Real Estate) 

Právo obchodních 
společností  
(Corporate) 

Finanční právo 
(Financial) 

Daně 

Možné podskupiny: Životní prostředí. Stavební 
právo apod. 

Možné podskupiny nebo další samostatné 
skupiny: Hospodářská soutěž. Akvizice a Fúze. 
Pracovní právo. Arbitráž / Soudní spory. 
Informační technologie. Průmyslové vlastnictví ... 

Možné podskupiny: Bankovnictví. Kapitálové 
trhy. Projektové financování apod. 

Obrázek A3 

 

4 Závěr 

Základním a prvořadým úkolem mezinárodních advokátních firem působících 

v prostředí vysoké konkurence je poskytování bezchybných, vysoce odborných 

služeb  založených na znalostech a informacích. Vnější úspěšnost firmy i vnitřní 

organizace a fungování vždy vychází z celofiremní strategie, kultury a faktorů, 

jakými jsou velikost nebo oborový a regionální záběr, a zároveň z vnitřních a 

lokálních podmínek a jejich respektování.  
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B. Know-how a informační management 

Pojem knowledge management se od počátku 90. let stále více dostává do 

popředí zájmu firem, jež si uvědomují význam a nezbytnost znalostí pro jejich 

vlastní konkurencischopnost. Stejně jako existují desítky výkladů pojmů 

informace, data či znalosti, i pro termín knowledge management (KM) se 

během poměrně krátké doby vytvořila celá řada definic. Uvést můžeme dvě 

z nich, které více či méně vyjadřují to samé: funkci a poslání KM a způsob, jakým 

firma nakládá a využívá svého intelektuálního potenciálu: 

• Dr. Georg Disterer1), zabývající se výzkumem v této oblasti, definuje KM jako 

„vytváření, získávání, zpracovávání, sdílení a využívání znalostí 

systematickým a organizovaným způsobem s cílem zvýšit výkonnost 

organizace“. 

• Trevor Harvey2) cituje definici uvedenou na intranetu společnosti Clifford 

Chance: „Knowledge management je proces, jehož prostřednictvím firma 

zpřístupňuje kolektivní znalosti (collective knowledge) každému právníkovi 

nebo jiným osobám, které z nich mohou profitovat“. 

1 Know-how a informační management v právním prostředí 

Cílem této kapitoly není provést další analýzu knowledge managementu 

z hlediska obecných definic a kategorií. Ačkoli je celá kapitola věnována 

knowledge managementu a zejména v její druhé části se operuje s pojmem 

projekt i s určitými fázemi zavádění KM do praxe, není záměrem  práce zpracovat 

skutečný projekt. Cílem je nastínit informační potřeby a služby z pohledu 

informačního profesionála a zejména z pohledu uživatele – právníka. „Projekt“ a 

jeho jednotlivé fáze tu částečně odpovídají fázím při skutečném projektování, ale 

smyslem je spíše naznačit skutečnosti a problémy, které mohou nastat, i zapojení 

jednotlivých profesních a manažerských skupin i informačních pracovníků do 

procesu „rozvoje“ knowledge managementu ve firmě. Protože informační 

pracovník působí v neinformační firmě, nenajdeme zpravidla ani mezi vysoce 

                                                      
1) DISTERER, G., Why people don’t share knowledge? ... and how to change that. 
2) HARVEY, T., The role of the legal information officer. 
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kvalifikovanými právníky obecné povědomí o přesném obsahu jednotlivých pojmů 

(informace, znalosti, projekt, KM apod.), o tom, co jednotlivé informační profese 

mohou či nemohou nabídnout. Proto také obecně používané pojmy spojené 

s informacemi a znalostmi tu nejsou používány přesně v souladu s jejich 

definicemi tak, jak je chápou informační pracovníci, ale jsou používány tak, jak je 

používají běžní uživatelé. Práce se nebude zaměřovat pouze na čistě informační 

služby, ale i na služby a zdroje znalostní, které překračují rámec kvalifikace a 

znalostí informačního pracovníka. 

Ve velkých globálních firmách působí totiž zpravidla celé týmy, od kterých se 

očekává komplexní řešení od zodpovídání primárních dotazů až po rozsáhlé 

analytické služby. Avšak i jediný informační pracovník v malé lokální pobočce 

musí poskytovat komplexní služby. Proto bych pro potřeby této práce použila 

termíny know-how (knowledge) a informační management  / informační a 

znalostní služby, které vystihují jak oblast znalostí na vyšší úrovni, tak klasické 

informační a knihovnické služby poskytované informačními pracovníky.  

Trevor Harvey3)  ve zmiňované publikaci uvádí výstižný příklad, jak tenká hranice 

mezi informací a znalostí je. Během svého působení ve velké advokátní kanceláři 

měl vyhledat advokátní firmu v jiné zemi, ve které oni sami nepůsobí. On, jako 

informační pracovník, mohl najít v adresáři typu Global 500, tedy v seriózním a 

objektivním zdroji, kanceláře v zemi působící i s příslušným ohodnocením. Pan 

Harvey však navíc získal od jednoho ze svých kolegů jméno firmy s doporučením, 

že jde o velmi spolehlivou a solidní kancelář, s níž kolega v minulosti na nějaké 

transakci již spolupracoval. Jméno firmy mohlo být totožné s firmou nalezenou 

v adresáři, nicméně s doporučením na základě osobní zkušenosti se z tohoto 

jména stala „osobní znalost“ s přidanou hodnotou – nejen díky vlastnímu 

doporučení a ohodnocení, ale např. i získáním osobního kontaktu. 

Ať už tedy použijeme pojem „know-how a informační management“ nebo 

„knowledge management“ (KM), jde o spojení lidského faktoru, jeho znalostí a 

zkušeností s objektivními informacemi a zdroji způsobem, který bude přínosem 

pro práci a spokojenost právníků i vlastním finančním přínosem pro firmu a 

                                                      
  3) HARVEY, T., The role of the legal information officer. 
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klienta. Znalosti / informace v advokátní kanceláři zahrnují nejen znalost práva, 

ale i znalost klientů a jejich oboru působnosti, marketingové informace i informace 

finanční a zpravodajské (o klientech i o vlastní firmě). 

 

1.1 Anglosaský přístup k knowledge managementu 

V posledních letech proběhla řada průzkumů na mezinárodní úrovni4), jejichž 

cílem bylo zmapovat postavení knowledge managementu v advokátních 

kancelářích. Z nich vyplývá, že se zájem advokátních firem o řízení znalostí ubírá 

pozitivním směrem, i když najdeme řadu kanceláří, které postrádají podporu ze 

strany vedení a kde sdílení a týmová spolupráce nepatří k prioritám ve firemní 

strategii. Většina průzkumů vede k závěru, že základní rozdíl v přístupu firem 

najdeme paradoxně mezi kancelářemi ve Spojených státech a Velké Británii, 

vezmeme-li v úvahu, že se jedná v obou případech o „právní velmoci“, vyspělé 

země s ustálenou legislativou a  především stejným anglosaským pojetím práva. 

Spojené státy nekladou takový důraz na „živou“ spolupráci. Prioritou je technická 

stránka a pro řadu právních firem je pojem knowledge management synonymem 

pro funkční a až téměř zázračný  informační systém, software, který splní veškeré 

znalostní a informační požadavky uživatelů. Základem je systém podobný 

LexisNexisu, k němuž mají všichni přístup a který všichni umí také používat. Do 

pozice knowledge manažera bývá jmenován odborník na informační technologie, 

nikoli právník nebo informační pracovník. V dnešní době není tento přístup 

neopodstatněný. Informační technologie nabízejí poměrně spolehlivé podpůrné 

nástroje pro řešení právních problémů, které jsou často schopné navrhovat i 

jednotlivé smlouvy. Nicméně tu chybí právě to, co činí znalost znalostí – systémy 

obsahují odborné informace z per kvalifikovaných expertů, ale již tolik neposkytují 

znalosti obohacené zkušenostmi vlastních odborníků.  

Oproti Spojeným státům Velká Británie praktikuje znalostní a informační 

management v pravém slova smyslu již řadu let. I když technická stránka je i ve 

Velké Británii velmi důležitá, není tu chápána jako základ knowledge 

managementu, ale pouze jako prostředek, který dobré fungování znalostního 
                                                      
  4) např. Kay, S., Benchmarking Knowledge Management in U.S. and UK Law Firms. 
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managementu zajišťuje. Britské firmy si jsou více vědomy lidského potenciálu, 

jeho pracovní a intelektuální síly jak ve fázi vzniku znalostí, tak i při jejich 

zpracování, organizaci a zpřístupňování. Vytvářejí a rozvíjejí znalostní systémy, 

řídí tvorbu precedentů. V daleko větší míře využívají znalostní pozice „PSL“ 

(professional support lawyer), o které bude pojednáno v kapitole o informačním a 

znalostním týmu. Hlavní rozdíl oproti americkému přístupu je, že anglické 

kanceláře vyžadují od svých pracovníků aktivní účast na vytváření znalostního 

systému, spolupráci a sdílení znalostí mezi zaměstnanci. Knowledge 

management je nedílnou součástí firemní kultury a strategie a ve firmách jsou 

zaměstnáváni přímo odborníci – právníci i informační pracovníci, jejichž 

primárním úkolem je rozvoj knowledge managementu. V amerických 

společnostech se klade důraz především na individuální úspěch právníků.  

Praxe v lokálních, tedy i českých pobočkách zahraničních kanceláří, tomuto 

přístupu odpovídá. V České republice najdeme kanceláře patřící do sítě americké 

firmy s jedním hlavním, softwarově „dokonalým“ systémem, i kanceláře s centrem 

ve Velké Británii, které mají informační a znalostní stránku zabezpečenu nejen 

technicky, ale i personálně. Pražská kancelář Allen & Overy využívá velmi kvalitní 

globální znalostní systém s plnotextovými příspěvky z pera jednoho z největších 

odborníků v oblasti finančních trhů, Phillipa Wooda, ale zase v ní nenajdeme 

organizovanou knihovnu. Firma Clifford Chance v Praze knihovnu má a může 

využívat i dokumenty v globálním znalostním systému. Sama si vytváří vlastní 

pražský intranet a databázi precedentů, ale teprve nyní začíná pracovat na 

projektu zapojení svých dokumentů do globálního intranetového systému.  

 

2 Zavádění knowhow a informačního systému ve firmě  

Většina firem v současnosti již nějaký více či méně funkční informační nebo 

znalostní systém vlastní, ale se zvyšující se konkurencí řada z nich musí přikročit 

k přechodu na systém nový nebo ten stávající kompletně přebudovat a 

zaktualizovat. Pro úspěšnost jakéhokoli většího projektu, kterým informační a 
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znalostní systém bezpochyby je, je nezbytná podpora ze strany vrcholového 

managementu.  

Knowledge a informační management / systém je více než jen technologický 

nástroj. Zahrnuje nejen klasické informační procesy, ale také lidi, jejich postoje a 

chování, které umožňují sdílet, rozvíjet a aplikovat znalosti a informace při práci. Je 

součástí celkového firemního systému a bez ohledu na to, zda myšlenka na 

vytvoření funkčního systému vychází z praktické nezbytnosti a skutečných potřeb, 

vyjádřených právníky, nebo vznikla jako teoretický plán na schůzi managementu, 

prosazování investic a získání podpory vedení firmy není jednoduché a vyžaduje 

velmi dobře připravené a podložené argumenty a plány s dlouhodobými, ale i 

krátkodobými cíly, jejichž dosažení management může sledovat.  

Pro informační pracovníky - neprávníky - je navíc daleko náročnější obhájit význam 

a opodstatněnost investicí nejen do klasického znalostního systému se vzorovými 

dokumenty a precedenty, ale i do systémů, které se zpravidla označují jako 

informační a které obsahují bibliografické a faktografické informace. Tedy ty 

informace, které firma běžně používá a bez nichž se v každodenním provozu 

neobejde, ale které jsou pro ni tak samozřejmé, že je již jako součást znalostního a 

informačního systému nechápe. A nejde jen o informace a systémy, ale i o 

informační pracovníky, kteří součástí informačního a znalostního managementu 

bezpochyby jsou, ale na které se často zapomíná. 

 

2.1 Fáze uvědomění  

Firma zpravidla začne uvažovat o změně stávajícího systému, chce-li v rámci 

celofiremní strategie pokročit dopředu a získat ještě větší konkurenční výhody vůči 

ostatním společnostem na trhu. V horším případě ji k tomu přivede fakt, že za 

konkurencí v oblasti knowledge managementu zaostává a není schopna efektivně 

a plně využívat informačního i znalostního potenciálu, který má k dispozici. 

Čas na změnu nastává ve chvíli, kdy si sami právníci uvědomují, že stále častěji 

narážejí na problémy, jakými jsou např.: 
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• zjišťujeme, že hledání relevantních informací je časově i prakticky náročné, 

stejně jako spojení s lidmi, kteří potřebné znalosti mají; 

• potřebujeme aktuální informace z oblasti marketingu, legislativy apod. a zdá 

se nám, že naše současné zdroje, které máme, jsou zastaralé nebo 

nevyhovují přesně našim potřebám; 

• máme dobré, funkční a aktuální zdroje, ale je jich takové množství, že přesně 

nevíme, kde je najít, co které zdroje obsahují, nebo jsou natolik různorodé, že 

pro běžného uživatele je těžké naučit se tyto zdroje používat; 

• pociťujeme přesycení informacemi nebo naopak trpíme jejich nedostatkem; 

• často vytváříme něco, co již bylo vytvořené; 

• jestliže kolega odejde z firmy, ztrácíme jeho „intelektuální kapitál“; 

• právníci věnují čas činnostem, které by měly spadat do kompetence 

odborníků zaměřených pouze na informační a znalostní otázky (do 

komepetence informačních pracovníků i znalostních právníků). 

Aby nový systém či změna znamenaly skutečný pokrok, je třeba nejen přijít 

s novou „myšlenkou“, ale především zapojit do projektu jak vedení, tak jednotlivá 

oddělení i samotné právníky, a zejména pochopit potřeby globální i potřeby na 

lokální úrovni. Problém většinou nebývá v nedostatku informací, znalostí či zdrojů, 

ale v jejich zachycování a „uživatelsky nepřátelském“ zpřístupňování. Stane-li se 

objem kvalitních precedentů, vzorových dokumentů, memorand, odborných článků 

a databází paradoxně překážkou jejich využívání ze strany právníků, je čas zvážit 

kroky, které by měly přispět k jejich maximálnímu a efektivnímu využívání a 

zhodnocování v praxi. 

 

2.2 Fáze analytická 

Rozhodne-li se firma přikročit ke změnám v oblasti informací a know-how a tento 

úkol si stanoví jako součást globální obchodní strategie, prvním krokem by měla 

být analýza současného stavu - toho, co firma již má k dispozici a co potřebuje. 
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2.2.1 Potřeby 

Ačkoli se na první pohled může zdát, že v případě globálního systému by se 

především mělo vycházet z globálních cílů a potřeb spíše než se rozptylovat 

individuálními potřebami,  potřebami jednotlivých skupin či regionů, u firmy, která 

s podobným systémem nezačíná na zelené louce a její zaměstnanci jsou více 

méně zvyklí tyto systémy používat, tvoří právě individuální (skupinové, oborové) 

potřeby  základní kameny, na kterých by nový systém měl stavět. 

Partneři pravděpodobně tak často nevyužívají základní právní systémy (ASPI), 

nevyhledávají vzorové dokumenty ani odborné články. Spíše je zajímají informace 

o investičních příležitostech, rizika, na které je nutné dát si pozor, nebo finanční a 

marketingové analýzy. Naopak koncipienti každý den vyhledávají odbornou 

literaturu a judikaturu nebo vytvářejí prvotní návrhy smluv a memorand. Právníci ze 

skupiny projektového financování požadují lepší přístup k dokumentům 

z transakčních biblí (= ze souborů finálních dokumentů z uzavřených transakcí, 

které lze kdykoli v budoucnu využít jako vzorové dokumenty při podobných 

případech). Právníci ze skupiny hospodářské soutěže zase potřebují lepší přístup 

k rozhodnutím Evropské komise a antimonopolního úřadu v oblasti veřejných 

zakázek, veřejných podpor a fúzí, ale také informace sektorové a firemní, jakými 

jsou obraty, podíl na trhu a postavení konkurenčních firem v daném oboru. 

Jestliže společnost už nějaký systém má, řešení potřeb a nedostatků, které 

vycházejí z každodenní praxe, a uvědomění si rozdílů i společných bodů povede 

k vytvoření funkčního a především běžně používaného globálního systému. 

2.2.2 Audit současných zdrojů 

V první fázi je také nezbytné provést audit současného stavu: 

• jaký systém je k dispozici, jaké je organizační, technické a personální 

zajištění, co funguje dobře a co je třeba zlepšit; 

• jaké znalosti a zdroje firma má, které potřebuje, kde jsou nedostatky a 

mezery; v průběhu analýzy se zpravidla zjistí, že licence k některým zdrojům 

se duplikují, některé rozdílné zdroje v podstatě přinášejí stejný obsah, 

některé zásadní chybí. 
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Často se stává, že společnost vlastní všechny zdroje, které jsou potřebné 

k uspokojování potřeb zjištěných při prvotní analýze, ale primárním problémem 

zůstává jejich správa, řízení a zpřístupňování.  

 

2.3 Fáze přípravy, koncepce a plánu 

Je-li vedení firmy již přesvědčeno o nezbytnosti nového přístupu ke správě a řízení 

informací a znalostí, bude dalším krokem zpracování organizačního, finančního, 

personálního a technologického zajištění projektu a jeho schválení  

managementem. Většinou jde o finančně, časově i personálně náročný projekt, 

jehož konkrétní „číselně“ vyjádřenou podobu nebývá snadné prosadit. 

2.3.1 Personální zajištění projektu 

• Vrcholový management: Ve vedení firmy musí být člověk (většinou se 

nejedná o know-how partnera), který bude za projekt zodpovědný z pozice 

manažerské, bude kontrolovat a sledovat průběžné i konečné výsledky, 

plnění finančních i časových rozvrhů, ale pravděpodobně se nebude zabývat 

konkrétními problémy a procesy. 

• Hlavní manažer projektu: Osoba, která je již členem týmu, zná danou 

problematiku a má vliv a podporu ve vrcholovém vedení firmy. V ideálním 

případě je tímto člověkem právník, který zná problematiku knowledge 

managementu. Hlavní manažer projektu je zodpovědný za hlavní vize a 

strategie a je styčnou osobou mezi vrcholovým managementem a 

realizačním týmem. 

• Koordinátor: Koordinuje a podporuje veškeré aktivity a procesy, zajišťuje 

komunikaci mezi jednotlivými členy týmu a skupinami a přímo se účastní 

realizace. 

• Vlastní realizační tým: Kolektiv lidí, kteří fakticky celý projekt provádějí a 

uvádějí v praxi. Jsou to externí i interní specialisté z oblasti know-how, 

informačních služeb, informačních systémů a technologií, financí apod., kteří 

jsou zodpovědní za vlastní tvorbu, implementaci a poinstalační podporu 

v rámci svých specializací. 
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• Informační pracovníci: Ačkoli informační pracovníci v jednotlivých skupinách 

a pobočkách nejsou přímo členy realizačního týmu a již v průběhu přípravné 

analýzy přednesli své komentáře a poznatky, mají nesmírně důležité 

praktické zkušenosti a mohou ještě před vlastní implementací systému, ve 

fázi přípravy a tvorby, zachytit a eliminovat případné budoucí nedostatky a 

problémy. 

2.3.2 Finanční plán 

I přes „ideovou“ podporu ze strany vrcholového managementu, vše může 

ztroskotat na financích. Základní otázka položená managementem bude: „Kolik vše 

bude stát a kdy se nám tyto investice navrátí?“ Projekty KM mohou být velmi drahé 

a znamenají dlouhodobé zatížení, protože většinou nejsou z hlediska financí 

jednorázové. Kromě počátečních investic je nutné počítat s pozdějšími 

aktualizacemi systému i podsystémů, s aktualizacemi dat, licencemi, personálními 

náklady apod. Zpravidla nelze zakoupit a nainstalovat systém, který bude ihned a 

stále uspokojovat informační a znalostní potřeby firmy. Každá organizace je 

jedinečná, a tomu musí být systém přizpůsoben. Základními položkami ve 

finančním plánu jsou: 

• Náklady na personální zajištění projektu: Firma v jednotlivých fázích využívá 

nejen vlastní pracovníky, ale i externisty – specialisty, školitele, dočasnou 

výpomoc, a měla by počítat i s případnými přesčasy ve finálních fázích 

projektu. 

• Náklady na vlastní systém: Nákup komerčního systému a jeho přizpůsobení 

potřebám konkrétní firmy i vytvoření zcela nového systému je největší 

jednorázovou položkou v předpokládaných investicích. Tyto náklady by měly 

zahrnovat i technologické prostředky, konzultace a modifikace v průběhu 

projektu. 

• Náklady na budoucí aktualizace, modifikace, případné rozšíření licencí, 

školení a technickou podporu 

• Náklady na personální zajištění při vlastním provozu: Informační pracovníci, 

znalostní právníci (PSL), školitelé. 
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Jakkoli jsou náklady vysoké, je třeba kvalitní systém chápat jako investici 

s významným finančním přínosem. Jestliže právníci ušetří čas díky využívání KM 

systému, sníží se tím i čas strávený při neúčtovatelných činnostech, zvýší se 

produktivita jejich práce a v konečném výsledku se naopak sníží náklady pro 

klienta. Proto by součástí finančního plánu neměly být jen náklady, ale i přínosy. Ty 

je samozřejmě obtížnější vyjádřit v měřitelných jednotkách, ale lze využít externí 

průzkumy a při obhajobě nákladů přednést konkrétní příklady z praxe. 

2.3.3 Časový plán 

I když není snadné přesně odhadnout časový plán pro realizaci celého projektu i 

jeho jednotlivých fází, sledování plnění tohoto plánu je vedle financí jedním 

z měřitelných kritérií, které může management sledovat a kontrolovat. Celý projekt i 

jednotlivé fáze je třeba načasovat tak, aby se nejednalo o vzdálenou budoucnost, 

která by byla pro vedení abstraktním bodem, a na druhou stranu si projektový tým 

musí ponechat dostatečnou rezervu pro případ neočekávaných problémů. Časový 

plán by měl zahrnovat mimo jiné: 

• Celkový časový harmonogram: Zahrnuje i data implementace systému, 

revize a zhodnocení funkčnosti. 

• Časové rozvržení jednotlivých fází: Včetně tvorby systému, instalace, 

zkušebního provozu a rezervy v případě nutnosti velkých změn, které si 

vyžádá zkušební provoz. 

• Čas potřebný na zaškolení systémové podpory, informačních pracovníků a 

uživatelů, včetně vyhledávání nových pracovníků. 

I když se vedení firmy s novým projektem na počátku ztotožnilo a odsouhlasilo 

dlouhodobý časový plán, nebude-li vidět průběžně nějaké výsledky, může se stát, 

že v průběhu realizace projektu i při dodržování časového rozvrhu zapochybuje 

management o správném postupu. Proto je dobré zahrnout do plánu také 

konkrétní, krátkodobější cíl, který bude viditelně přínosný.  

2.3.4 Plánování překážek a rizik 

Plán by měl obsahovat i nástin překážek a problémů, které mohou nastat, a 

způsoby jejich řešení. Velkou překážkou mohou být sami uživatelé. Jednak jde o 
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vědomou či nevědomou neochotu lidí sdílet informace a znalosti, jednak o vlastní 

využívání systému. Ten musí být natolik jednoduchý a zároveň přínosný, aby se ho 

uživatelé skutečně chtěli a naučili používat. Kromě technických problémů, které 

většinou nelze na počátku předvídat, se právě lidský faktor může ukázat jako 

nejrizikovější. Právníci jsou zvláštní skupina odborníků se specifickými 

charakterovými vlastnostmi. Zkušený informační pracovník by měl znát své 

uživatele a vědět, co chtějí, jaké jsou bariéry, do jaké míry jsou přístupní změnám a 

jakým způsobem uživatele přimět ke spolupráci a k akceptaci nového systému.  

 

2.4 Tvorba infrastruktury 

V další fázi by již měly být určeny základní části nebo struktura systému, 

stanovené podle obsahových i organizačních požadavků, i jednotlivé toky informací 

a znalostí, ze kterých se bude vycházet při vlastní tvorbě infrastruktury. 

2.4.1 Příklad požadované struktury (Obrázek B1) 

Výsledkem úvodních analýz i předchozích zkušeností může být např. základní 

struktura, kterou tvoří čtyři navzájem propojené elementy – portály. Základní obsah 

- data - jsou stejná pro všechny portály, ale jsou přístupná jen v těch aplikacích, ve 

kterých mají význam, a v podobě, která vyhovuje požadavkům dané skupiny 

uživatelů nebo danému účelu portálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek B1 

Společná data 

Knowhow portál: 

• určený přímo pro správu znalostí 
• zahrnuje celou oblast zdrojů od 

knihovního katalogu, přes precedenty a 
právní databázi až po e-learning 

Klientský a marketingový portál: 

• marketing, kontakty, nabídky a 
výběrová řízení 

• informace o klientech – potenciálních, 
stávajících i minulých 

• finance 

Portál správy případů: 

• informace o konkrétních případech 
• dokumenty a korespondence s nimi 

spojené 
• finance (účtování ...) 

Osobní portál: 

• personální údaje a evidence  
• informace a zdroje pro individuální 

potřeby  
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2.4.2 Toky dat, informací a znalostí 

Ve fázi tvorby infrastruktury jsou již ujasněny a stanoveny toky dat, informací a 

znalostí: kdo je tvůrcem, zprostředkovatelem a uživatelem a následně opět 

tvůrcem (přispěvovatelem) systému. Obrázek B2 ukazuje příklad, jak tyto 

„informace“ ve firmě kolují. 

Firemní knowhow 

Právník najde nebo 
požádá o pomoc při 
vyhledávání. 

Školení 

Právník použije / 
vytvoří nové 
knowhow. 

Zároveň 
dokument předá 
ke zpracování do 
KH systému.  

Informační pracovník vyhledá z externího 
zdroje nebo přijme od právníka nový KH 
dokument a zadá do systému, příp. PSL 
vytvoří zcela nový dokument. 

KH zdroje 

Infrastruktura: 
Jednoduchý způsob, 
jak předat do KH 
systému (např. volba 
z e-mailu – kopie se 
zároveň zašle do 
systému). 

Infrastruktura: 
Jednoduché 
vyhledávání i použití 
dokumentu. 

Precedenty, Buletiny, Manuály, Knihovna, 
Odborná literatura, Marketingové informace, 
Informační zdroje. 

Obrázek B2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Vlastní infrastruktura 

Víme-li, co a jakým způsobem ve firmě „proudí“, bude dalším krokem posouzení, 

zda lze využít stávající systém, nebo je třeba investovat do nákupu nového nebo 

vytvoření vlastního specializovaného systému. Nezbytná je v této fázi spolupráce 

informačního specialisty, který zná stávající systémy ve firmě i nabídku na trhu a ví, 
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co takový systém obecně nabízí nebo co by měl obsahově i uživatelsky umět, a IT 

oddělení, které zná technické podmínky.  

Řada firem si vybrala jako prostředek pro zpřístupnění KH systému intranet, jehož 

výhodou je jednoduchý přístup prostřednictvím uživatelského rozhraní bez nutnosti 

vědět, ve které databázi je určitá informace uložena, a bez nutnosti znát různé 

vyhledávací techniky pro různé aplikace. Přesto některé firmy stále preferují 

oddělení systémů pro různé účely, zejména z důvodů informačního zabezpečení, 

prezentace dokumentů apod. Často jsou zcela odděleny systémy pro správu 

dokumentů, systémy pro finance, účetnictví a správu případů a různé informační a 

znalostní databáze. 

Důležitým aspektem je vyhledávací nástroj: inteligentní, aby rozlišil různé typy a 

relevanci dokumentů a umožňoval plnotextové vyhledávání nebo vyhledávání 

podle klíčových slov, ale jednoduchý k používání běžným uživatelem. 

 

2.5 Testovací provoz 

Uživatelé budou využívat systém nebo informační služby, pokud budou fungovat. 

Jestliže se již od začátku setkají s problémy a nefunkčností, nebudou ochotní 

systém využívat ani v budoucnu. Plnému fungování by měl předcházet zkušební 

provoz, při kterém se odstraní základní nedostatky. Testovací tým pro pilotní projekt 

by měl zahrnovat: 

• skupinu uživatelů, kteří umějí se znalostmi a podobnými systémy pracovat, i 

těch, kteří jsou skeptičtí; 

• skupinu uživatelů, kteří chtějí znalosti sdílet – s nimi bude v průběhu 

testování snazší komunikovat a spolupracovat; 

• „viditelnou“ skupinu, která bude o funkčnosti systému informovat další kolegy. 

Zároveň je nutné zvážit typy znalostí a informací, které skupina využívá, a při 

testovacím provozu se na ně zaměřit. 

Účastníci testování by měli být nejen dobře proškoleni (v rozsahu, v jakém budou 

vyškoleni i uživatelé při skutečném provozu), ale měli by být především detailně 
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seznámeni s účelem systému, se zdroji, které systém nabízí, s tím, co od systému 

mohou očekávat, s jakými dotazy se mohou obracet na informační pracovníky, jaké 

výstupy od nich mají požadovat apod. Nepochopení možností, předností a 

omezení systému, pracovní náplně členů informačního týmu a přehnaná očekávání 

mohou vést k negativnímu a chybnému hodnocení v závěru. 

Během testovacího provozu je vhodné uživatele průběžně povzbuzovat ke 

spolupráci, děkovat uživatelům za účast a zdůrazňovat nezbytnost zpětné vazby. 

Po ukončení testovacího provozu následuje jeho zhodnocení, revize i konzultace 

s účastníky projektu. V případě velkých nedostatků nebo problémů je potřeba tyto 

chyby odstranit a provést nové testování. 

 

2.6 Implementace systému 

Proběhl-li pilotní provoz v pořádku a nedostatky byly odstraněny, může být systém 

zpřístupněn skutečným uživatelům. K tomu by mělo dojít až po zrevidování a 

ujištění, že problémy, které se objevily, jsou již vyřešeny, informační a znalostní 

pracovníci jsou vyškoleni a dobře připraveni, a jednotlivé počítače i síť připraveny 

ke spuštění systému. 

Nezbytným krokem k úspěšnosti projektu je marketing a příslušné školení. 

Marketing by měl zahrnovat nejen dostatečné informování o existenci nového nebo 

změně stávajícího systému a jasné vyjádření podpory ze strany managementu, ale 

především i velmi dobře a „poutavě“ připravenou demonstraci a prezentaci. 

Nefunkčnost systému během demonstrace může řadu uživatelů od jeho používání 

odradit. Není-li schopen bez problémů se systémem pracovat odborník - 

informační pracovník, je velmi pravděpodobné, že s ním bude mít problémy i běžný 

uživatel. I když dojde během demonstrace jen k malému zaváhání, pro právníka to 

může být znamením, že systém není tak jednoduchý a rychlý, aby se vyplatilo jej 

používat. Navíc, právníci velmi neradi přiznávají jakoukoli neznalost a potenciální 

možnost výskytu nějakého problému, se kterým si nebudou vědět rady, je pro ně 

varovným signálem. 
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Pokud jde o formu „marketingu“, uživatel by měl být „zavalen“ informacemi o 

novince ze všech stran. Právníci zahlcení obrovským množstvím informací, zpráv a 

dokumentů, si vybírají, co budou číst a které zprávy stojí vůbec za povšimnutí. 

Zpráva od informačního pracovníka bohužel mezi ně často nepatří. Proto by se 

měli použít pro představení systému ty nejrozmanitější prostředky: 

• prezentace a demonstrace na „office meetingu“; 

• krátký e-mail s chytlavým předmětem a přiloženým podrobnějším návodem 

nebo s přiloženou samospouštěcí prezentací; 

• zmínka v pravidelném buletinu; 

• kartička nebo jednoduchý instruktážní návod na pracovním stole; 

• plakátky na různých místech v kanceláři (viz Obrázek B3); 

• osobní kontakt a instruktáž. 

Obrázky B3 a B4 na následující stranách ukazují příklady plakátků pro propagaci 

knowhow systémů, jejichž hlavním cílem je vůbec upoutat pozornost právníků, a 

příklad jednoduchého, názorného materiálu, který by měl uživatelům usnadnit 

orientaci v různých systémech. 

 

2.7 Zhodnocení funkčnosti systému a jeho přínosu pro firmu 

Po určité době, zpravidla po šesti až devíti měsících, by měl být systém a jeho 

fungování zrevidován a zhodnocen z hlediska funkčnosti a plnění očekávání. Tato 

doba by měla být postačující nejen pro ověření funkčnosti a spolehlivosti 

využívaných zdrojů, ale také pro vytvoření a ustálení celého informačního týmu i 

jeho jednotlivých pozic v centru i v jednotlivých kancelářích. Po šesti měsících by 

neměl informační pracovník již tápat při plnění svých povinností; rozdělení úkolů a 

zodpovědností uvnitř týmu už by mělo být jednoznačně určeno a zažito. Uživatel už 

by měl zároveň být dobře seznámený se systémem a běžně jej používat.  

Po 12 měsících je třeba zhodnotit i skutečný přínos pro firmu nějakým měřitelným 

způsobem, jehož závěry budou předloženy vrcholovému managementu.
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Knowhow Portal: :  Gate to  Information and Knowledge

Knowhow portal 
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Forms, , 
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( Contracts , Memos 
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PRECEDENTS 

KH-portal
KNOWHOW DB

KH-portal

LIBRARY CATALOGUE,

LEGAL SYSTEM  
(ASPI, EUR -LEX)

KH - portal 
RESOURCES 

Obrázek B4 

3 Závěr 

Závěrem lze zhodnotit základní předpoklady úspěchu systému KM, ať už hovoříme 

o systému včetně informačního týmu, pracovišť a služeb, nebo pouze o softwaru, 

databázi apod.: 

• Systém musí být zaměřen na oblasti, ve kterých bude nejvíce využíván. 

• Zcela nezbytná je soustavná podpora ze strany vrcholového managementu. 

Úkolem informačního pracovníka je tuto podporu neustále udržovat. 

• Aby systém byl úspěšný, musí být ze strany uživatelů vůbec ochota jej 

využívat. 

• Většina právníků nebude sama od sebe systém využívat a rozšiřovat. Měli by 

být motivováni a následně i oceňováni, budou-li znalosti sdílet a systém 

využívat. 
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• Uživatelé musí být průběžně doškolováni. Průběžně by měl informační tým 

zdůrazňovat přínos systému, prezentovat názorné příklady, kdy a při čem 

informační tým nebo systém pomohl. 

• Přístup k systému by měl být volný – 24 hodin denně. 

• Systém bude využíván tehdy, bude-li kvalitní, spolehlivý, aktuální. Informace 

a dokumenty v systému musí být udržovány v aktuálním stavu. Informační 

pracovníci se musí neustále zdokonalovat a vzdělávat. Uživatel musí věřit, že 

požádá-li o pomoc, dostane jasnou, správnou, spolehlivou a kvalifikovanou 

odpověď. 
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C. Informační potřeby a služby: zdroje a znalosti v právním 
prostředí  

1 Informační potřeby a služby 

To, co uživatel v advokátní i jakékoli jiné poradenské firmě chce, je odpověď. 

Chce odpověď rychlou, přesnou a spolehlivou. Někdy dokonce chce odpověď na 

otázku, kterou ještě nezná, na otázku, která by mohla vyvstat: na co by se klient 

mohl zeptat, v čem by mohl být další problém. Práci informačního pracovníka 

směrujeme na uživatele – většinou na právníka, jeho prostřednictvím na klienta, 

na odpovědi, které chtějí nebo které by mohli chtít, na otázky, na které chtějí být 

připraveni, a na znalosti, které potřebují. Pokud informační pracovník nechce být 

pouze půjčovatelem knih, měl by znát své uživatele, pamatovat si předchozí 

případy a předvídat. Čím lépe se mu to podaří, tím lépe budou on i jeho práce 

hodnoceni. Základní principy, které pomohou „půjčovateli knih“ stát se skutečným 

informačním pracovníkem splňujícím náročné požadavky v advokátní kanceláři, 

jsou podobné jako v jiných znalostních institucích a lze je shrnout do několika 

bodů: 

• Poznej svého uživatele 

Otázka, kdo jsou uživatelé, je základním východiskem pro jakékoli 

informační pracoviště. Nelze nabízet službu, aniž bychom pochopili a 

poznali, komu je určena, kdo ji bude využívat, jak dotyčný uživatel pracuje a 

co potřebuje. V advokátní kanceláři jsou všichni zaměstnanci našimi 

uživateli – právníci, studenti, marketingové i personální oddělení a vlastně 

kdokoli ve firmě, kdo k práci potřebuje informace. Zaměření firmy i 

jednotlivých oddělení, struktura klientů i poskytované služby jsou klíčové 

pro stanovení uživatelského profilu zaměstnanců. 

• Poznej okolní svět 

Právní firma a zejména globální firma funguje v měnícím se světě, ve 

kterém najdeme řadu faktorů ovlivňujících způsob, jakým se firma rozvíjí. 

Tyto faktory pak nepřímo působí i na měnící se informační potřeby našich 

uživatelů i na způsob, jakým tyto potřeby uspokojujeme: 
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• Stále změny: Změny se objevují stále a konkurenceschopná firma na 

ně musí být připravena – musí pochopit, jak tyto změny ovlivní způsob 

práce lidí, a zároveň být připravena na ně reagovat a také těchto 

nových příležitostí využít. 

• Globální rozvoj firmy: Globální firma se rozvíjí globálně. Každá menší 

či větší změna v jednotlivých zemích nutně nemusí, ale také může 

přinést zároveň změny v ostatních pobočkách. Vstup 

postkomunistických zemí do Evropské unie nebo rychlý nástup 

asijských zemí se dotkne celé firmy. Nezbytností je globální spolupráce 

informačních týmů a ochota a připravenost pomoci. Zrušení 

informačního týmu v pobočce na Slovensku s největší 

pravděpodobností přinese více práce a požadavků pro českou 

kancelář. Práce na případu francouzského klienta, který se rozhodne 

expandovat do některých zemí střední a východní firmy, si bezpochyby 

vyžádá spolupráci týmů v kancelářích těchto zemí. 

• Růst firmy: Rozrůstání firmy je faktorem globálního rozvoje. Někdy to 

může znamenat rozšíření informačního pracoviště, v horším případě 

větší potřeby uživatelů při stejném počtu pracovníků. 

• Mobilita: S rozvíjející se technikou klienti od právníků požadují větší 

dostupnost, cestování. V globální firmě pracují advokáti často v jiných 

pobočkách nebo přímo z domova. Možnost pracovat z jiného prostředí 

není jen technologickou otázkou, ale také problémem, jak tyto 

technologie použít k zpřístupnění informací všude tam, kde právě 

pracují. Jiné je, můžete-li předložit uživateli výsledky osobně s řadou 

dostupných materiálů, než máte-li sumarizovat výsledky rozsáhlé 

rešerše do krátké e-mailové zprávy, používá-li právník systém typu 

Blackberry, nebo dokonce do jedné sms zprávy, kterou si kolega 

přečte nenápadně během jednání. 

• Přístupnost informací: Rychlost a objem informací, které jsou přístupné 

prostřednictvím internetu nebo jiným způsobem, zvýšily očekávání ze 

strany právníků i klientů. 

35 



 

• Odpověď svépomocí (self-help) 

Poskytování odpovědí v sobě nese dva aspekty: nakolik lze umožnit 

uživatelům najít si sám „svou“ odpověď a zda budou uživatelé vůbec  

ochotni nebo schopni si odpověď sami nalézt. 

„Self-help“ znamená obvykle poskytování informací přes uživatelský 

desktop. Dodavatelé elektronických informačních služeb si často myslí, že 

jakmile dají veškeré zdroje na desktop, problém je vyřešen. Avšak před tím 

je nezbytné zvážit přístupnost a jednoduché užívání služeb s ohledem na 

čas, který má uživatel k dispozici - zda to, že si právník najde informaci sám 

na úkor času, který může věnovat přímo právní práci, se vůbec vyplatí.  

V praxi se používá termín „one click“, což v podstatě znamená, musí-li 

uživatel pro přístup k informacím použít více kroků, je to pro něj ztráta času. 

Na desktopu by nemělo být příliš možností – velká nabídka pro právníka 

znamená další rozhodování. Není pro něj důležité, jestli má k dispozici 

systém ASPI nebo Lexdata. Chce pouze vědět, že pokud potřebuje text 

zákona nebo judikaturu, musí kliknout na modrou ikonku na ploše. 

„Self-help“ také znamená schopnost použít zdroje v knihovně nebo 

informačním středisku, a to i v různých formátech. Uživatelé by měli vědět, 

které zdroje jsou v knihovně k dispozici. Většinou nebudou vědět přesně, 

které konkrétní zdroje firma má a k čemu a jak se používají, ale měli by mít 

povědomí o tom, že v případě, že potřebují informaci určitého druhu, 

v knihovně nějaký zdroj existuje. A následně by k dispozici měl být i 

jednoduchý manuál, jak tyto zdroje bez pomoci informačního pracovníka 

najít a použít. 

Základními kritérii při výběru aplikací a zdrojů na desktop by měly být:  

• častost využívání informací; 

• jednoduchost  v používání a přátelské prostředí; 

• není nutné speciální školení - až na základní systémy, jako je např. 

náš produkt ASPI, nebude-li uživatel systém každodenně využívat, 

zapomene, co mu bylo při školení předvedeno. Navíc, jestliže 
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dodavatel softwaru doporučuje uživatelům speciální školení, aby vůbec 

mohli systém používat, není tento zdroj pro desktop vhodný. Právníci 

zpravidla pokládají školení za další ztrátu času v jejich náročném 

programu. Nicméně, dobrým začátkem je dostatečně názorně 

vyzdvihnout funkčnost zdroje, např. při interních poradách, a upozornit 

na základní pravidla či „tipy a triky“. 

• Poskytování odpovědi  

Pro většinu uživatelů bývá snadnější a rychlejší požádat o vyhledání 

informace experta – tedy informačního pracovníka. Zkušený informační 

specialista by měl vědět, kde informace hledat, v případě potřeby požádat o 

doplňující informace právníka, ale také poznat, kdy by si měl tyto informace 

raději dohledat sám. A měl by také umět říci „ne“, jde-li o informaci, kterou 

by měl hledat někdo jiný nebo kterou by si měl v rámci svých pracovních 

povinností uživatel najít sám. To platí zejména pro uživatele – studenty.  

I když v některých firmách je běžná dostupnost informačního pracovníka 24 

hodin, v menších firmách to samozřejmě možné není. I když se informační 

potřeba může objevit kdykoli a informační pracovník má bezpochyby zájem 

být k dispozici, pokud možno vždy, je-li třeba, nesmí si uživatelé, a to 

především právníci, zvyknout vyžadovat informační služby i dávno po konci 

pracovní doby. Tento problém se vyskytuje zejména v menších pobočkách 

– ve větších kancelářích, kde je více pracovníků v týmu, se dodržují „úřední 

hodiny“ striktněji. I když v zahraničních firmách tohoto typu se zpravidla 

pracovní doba příliš nedodržuje a předpokládá se, že pracovník bude 

k dispozici déle, existují určité hranice. Ačkoli to právníci mohou někdy 

chápat jako neochotu a je poměrně obtížné je přesvědčit o opaku, můžeme 

se odvolávat na rozhodnutí firmy. Jestliže se vedení rozhodne, že 

nepotřebuje více pracovníků, že není potřeba pracovat i na večerní směny, 

nemá informační pracovník povinnost, není-li to nezbytné, každý den trávit 

dvě hodiny volného času v práci navíc. Informační pracovníci v malých 

firmách bývají velmi samostatní a většinou nemají nad sebou nadřízeného, 

který by přímo kontroloval, v kolik hodin odcházejí z kanceláře a kterou 
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práci a v jakém množství za den  udělají. Zahraniční firmy vycházejí 

z důvěry ke svým pracovníkům  a předpokládají, že se mohou na jejich 

zodpovědnost, samostatnost a pracovitost spolehnout. 

• Potřeba informací v přijatelné formě 

Uživatelé jsou každým dnem zavalováni obrovským množstvím informací 

na jedné straně; na druhé straně jejich schopnost a ochota přijímat tyto 

informace je velmi limitovaná. 

Uživatelé, jakými jsou právníci, pro které je „čas“ synonymem pojmu 

„peníze“, vyžadují informace jasné, stručné, relevantní a v srozumitelné, 

čitelné a jednoduché formě. Budou-li dostávat informace z monitoringu 

tisku, nepřijmou duplicitní informace nebo přiliš rozsáhlé zprávy. Na druhé 

straně, pokud se v monitoringu neobjeví důležitá zpráva, kterou klient sám 

ví, bude to chyba informačního pracovníka. Požaduje-li právník 

„background“ k nějakému klientovi nebo případu, který se objevil v tisku, 

nechce dostat soubor desítek článků za poslední tři roky, ale ani výpis 

z obchodního rejstříku. Očekává sumarizované, strukturované informace, 

příp. analýzu daného případu: jak v minulosti probíhala problematická 

privatizace společnosti nebo jaké je pozadí arbitrážního řízení. Zkušený 

informační pracovník většinou bez dalšího dotazování vytuší, které 

informace uživatel požaduje. Na základě předchozích zkušeností pozná, 

jakou formu a rozsah by měl výsledek mít – ať už je rozhodujícím faktorem 

konkrétní uživatel, o němž ví, že se např. zajímá o „podezřelé záležitosti“ 

kolem případu, nebo jde-li o konkrétní typ případu, např. zmiňované 

arbitrážní řízení, kdy již informační pracovník ví, které informace jsou 

důležité. 

Začala-li tato kapitola tvrzením, že vše, co uživatel chce, je odpověď, může 

skončit tvrzením druhým: vše, čeho si právník cení nejvíce, je čas. 

38 



 

2 Informace a znalosti a jejich zdroje v právním prostředí 

„Účinné řízení znalostí začíná vyjasněním si rozdílu mezi informací a znalostí, 

protože tyto pojmy se často zaměňují. Jestliže je informace surovinou – vstupem 

používaným pro rozhodování, pak znalost poskytuje souvislosti pro to, jak lidé 

myslí. Když se člověk přiblíží k červenému světlu semaforu, přijme tuto informaci 

a rozhodne se zastavit. Udělá to proto, že ví (tj. má znalost), co znamená 

červené, zelené a žluté světlo.“5)

 

2.1 Kategorizace 

Před vlastním rozdělením informací / znalostí, které právník potřebuje, do určitých 

kategorií, provedeme jen krátký exkurz do pojmosloví. Již výše uvedený citát 

předkládá základní rozdíl mezi informacemi a znalostmi. Data, informace i znalosti 

se navzájem prolínají. Znalost, která je výstupem celého procesu, se zároveň může 

stát vstupem – daty, která nás nakonec přivedou k dalším znalostem.  

Data  můžeme chápat jako nestrukturovaná, objektivní fakta. Mohou být 

ve formě čísel, slov i symbolů. Jejich význam pak závisí na 

kontextu, ve kterém jsou použita. 

Informace   jsou data prezentovaná v konkrétním kontextu, tj. informace 

přidávají datům význam. 

Znalost   je informace s přidanou hodnotou, kterou jí dodají lidé – v rámci 

kontextu, na základě zkušeností i způsobem interpretace. Znalost 

je vlastně přínos, který člověk dodá informaci. 

I když znalosti jsou bezpochyby nejvíce ceněnou hodnotou, tím, co odlišuje 

dobrého právníka od nejlepšího, a úspěch v právu spočívá zejména v interpretaci, 

nikoli přesně v tom, co je napsáno v zákoně, základem jsou data a informace. Bez 

přesných vstupů, relevantních a pravdivých informací nelze právo úspěšně 

praktikovat. Samozřejmě, v právním prostředí je pravda občas poněkud 

posouvána, informace zkreslovány, zákony interpretovány zdánlivě správně a 

 

                                                      
  5) BRYAN, L., Making a market in knowledge. 
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objektivně, nicméně morálně či prakticky ne zcela přesně, ale i tyto posuny a 

interpretační kličky musí vycházet z přesných informací.  

Důležité je také upozornit na to, že běžný uživatel nerozlišuje mezi těmito pojmy. 

Pro něj je důležitý výsledek, a správné používání základních informačních pojmů je 

pro něj naprosto irelevantní. Jelikož tato práce vychází z podmínek, které existují 

v právním prostředí, a z pojmů a praxe v právní firmě běžné, mohou některé zdroje, 

znalosti a informace popsané v této kapitole pro informačního pracovníka být 

chybně definované a použité. Důvodem je právě zažitá praxe – jestliže informační 

pracovník, který zná přesně a správně obsah pojmů, nastoupí do právní firmy, měl 

by znát především výrazy a terminologii (i když pro informačního profesionála 

poněkud nesprávné), které se v právním prostředí běžně používají. 

Klasifikace znalostí do kategorií či skupin závisí na odvětví, na zaměření firmy – 

stejně jako v bankovním prostředí budou definovány jiné kategorie než v právní 

firmě, podobně budou jiné kategorie (nebo stejné kategorie s různou mírou 

důležitosti) v různých právních firmách nebo odděleních jedné právní firmy podle 

zaměření a specializace práva. Přesto však lze pro různá prostředí použít stejné 

obecné kategorie a pojmy: 

 

• Znalosti tacitní a explicitní 

Základními, obecně známými a užívanými kategoriemi jsou znalosti tacitní a 

znalosti explicitní. 

V tradičním pojetí věnovaly a v určité míře i stále věnují právní firmy hlavní 

pozornost řízení znalostí explicitních spíše než znalostem tacitním, které 

vytvářejí intelektuální „bohatství“ společnosti. 

• Explicitní znalost:   

Explicitní znalost je formální a systematická. Lze ji snadno 

komunikovat, sdílet. Lze ji také jednoduše – úměrně obsahu a rozsahu 

- zdokumentovat, vyhledat, zpřístupnit. V oblasti práva existuje celá 

škála příkladů explicitních znalostí i celá řada jejich interních a 

externích zdrojů. Můžeme sem zařadit např. právní texty, legislativu, 

judikaturu, odborné články a komentáře, ale také dokumenty přímo 
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právníky vytvořené v praxi, jako jsou právní názory, memoranda, 

vzorové dokumenty i vybrané transakční dokumenty (např. smlouvy 

nebo žaloby vytvořené přímo pro konkrétní případ).  

• Tacitní znalost: 

Na druhé straně tacitní znalost nelze jednoduchým způsobem vyjádřit, 

sdělit a především zaznamenat. Je to vysoce osobní, těžko 

zformalizovatelná a sdělitelná znalost, a právě na těchto znalostech 

závisí úspěch či neúspěch kvalitního znalostního systému. 

Zaznamenáním se tacitní znalost stává v podstatě explicitní znalostí. 

V běžné praxi jde často o znalosti a vědomosti sdělené z očí do očí, při 

jednání, při běžné komunikaci nebo naopak nesdělené vůbec. Hlavním 

úkolem a problémem je proto tyto znalosti identifikovat, zaevidovat a 

následně i vyhledat. Neschopnost nebo nemožnost identifikovat tacitní 

znalosti může být způsobena různými vlivy a faktory: špatnými 

komunikačními toky, neochotou sdílet své znalosti, nemožností je 

sdílet, nedostatkem příležitostí či jen špatným načasováním. A jelikož 

ne vždy lze tacitní znalost zaznamenat, je často velmi cennou součástí 

know-how systému i jméno právníka – experta na danou oblast, který 

bude s vysokou pravděpodobností nositelem znalostí tohoto typu. 

 

• Znalosti podle Edwardse a Mahlinga6) 

Kromě obecně platného rozdělení znalostí můžeme v právním prostředí 

podle typu informací a znalostí, podle zdrojů, obsahu i využití rozlišit čtyři 

skupiny znalostí – termín znalost tu zase není zcela přesný, s ohledem na 

rozdíly mezi pojmy data, informace, znalosti. V řadě případů jde opravdu o 

znalosti, jindy o informace, ale z důvodu zjednodušení výkladu v názvech 

skupin je použit termín znalost. 

Edwards a Mahling rozlišují čtyři základní obsahové skupiny nebo kategorie 

znalostí používaných a požadovaných v právní firmě (viz Obrázek C1). Ačkoli 

                                                      
  6) EDWARDS, D.L., Toward knowledge management systems in the legal domain. 
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najdeme v jiných zdrojích i ve vlastní praxi jinou terminologii, obsahově se 

většinou jednotlivé kategorie shodují a pokrývají více méně celou širokou 

oblast znalostí v právním prostředí. 

 

Kategorie znalostí (Edwards ...)

Administrativní 
znalosti

Procedurální 
znalostiDeklarativní znalosti

Analytické znalosti

VĚDĚT KDO: Informace o 
klientech, případech, 
marketingové informace ...

VĚDĚT PROČ A JAK:
zkušenosti, precedenty, 
komunikace, diskuse

VĚDĚT CO:
právní znalosti - legislativa, 
judikatura, odborná 
literatura ...

VĚDĚT JAK:
precedenty, check lists, 
formuláře, správa dokumentů

Obrázek C1 

 

2.2 Znalosti podle Edwardse / Mahlinga a jejich zdroje v právním prostředí 

2.2.1 Administrativní znalosti 

Jedná se o „neodborné“ znalosti, které nejsou na první pohled přímo spojené 

s právem. Ačkoli jsou pro právní praxi a následně i pro úspěch firmy i jednotlivců 

nezbytné, firmy ani samotní právníci jim takovou důležitost primárně často 

nepřikládají. Sice běžně tyto znalosti či informace využívají, vyhledávají a požadují, 

ale berou je jako samozřejmost a investice do modernizace kvalitních systémů, 

procedur i personálního zajištění se prosazují velmi těžce. 

Administrativní znalosti jsou znalosti každodenní potřeby a praxe. Zahrnují všechny 

základní praktické informace o provozu firmy, klientech a případech i informace 

externí o trzích, odvětvích, ve kterých se firma pohybuje apod. 
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(i) Interní administrativní znalosti (informace o firmě, klientech a 

případech) :  

Typy interních administrativních informací / znalostí: 

Personální informace: Právní firmy mají zpravidla kvalitní personální systémy, 

které užívají z důvodu ochrany osobních údajů velmi dobré různoúrovňové 

přístupové zabezpečení. Kromě klasických osobních údajů, jakými jsou data 

narození, informace o platech a další osobní údaje, sem patří informace, 

které jsou prezentované a dostupné i ostatním zaměstnancům a často i mimo 

firmu. Dnešní velké firmy se neobejdou bez databáze, která obsahuje 

seznamy všech zaměstnanců ve všech pobočkách, většinou i s fotografiemi, 

s kontaktními údaji, informacemi o pozici, zařazení do skupiny, sekretářce 

apod. Důležité jsou i údaje o vzdělání a zkušenostech, které již nejsou 

součástí přímo těchto databází (a pokud ano, nejsou přímo dostupné), ale 

jsou k dispozici např. ve formě životopisů, jelikož životopisy s uvedením 

všech předchozích znalostí a zkušeností jsou následně nezbytnou součástí 

marketingových dokumentů. Údaje o specializacích a jazykových znalostech 

jsou také součástí jiných databází a znalostních zdrojů, které napomáhají 

najít interního odborníka při hledání a nalézání „tacitních“ znalostí. 

Strategické informace:  Informace, jakými jsou např. strategické plány nebo 

rozpočty a jejich plnění. 

Finanční informace: Tarify, fakturační data (účtování hodin a činností pro 

konkrétní případ), náklady apod. 

Informace o klientech a případech: Patří sem nejen adresy klientů a seznamy 

případů, ale také podrobné informace o kontaktech, zájmech a oblastech 

činnosti klientů a detailní informace o případech, včetně zainteresovaných 

stran, oponentech, podobných případech apod. Nedílnou součástí jsou pak 

systémy a procedury pro ověřování solidnosti klienta a systémy pro kontrolu 

případných konfliktů zájmů. 
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Zdroje interních administrativních znalostí: 

Systémy pro ověřování konfliktů zájmů („conflict check systems“) 

Z hlediska legislativy i z hlediska profesionální etiky při každém přijímání 

nového klienta i při každém otevírání nového případu, kterého se účastní 

další strany, musí právní firma ověřit, zda se nejedná o konflikt zájmů. 

Znamená to, že kancelář nezastupuje v soudním sporu zároveň protistranu, 

že při výběrovém řízení na privatizaci nějaké firmy nezastupuje advokátní 

kancelář několik uchazečů najednou nebo dokonce, že se sama neúčastní 

výběrového řízení na poradce pro výběrové řízení. Zastupovat obě strany 

v obchodním jednání nebo dva různé účastníky v jednom výběrovém řízení 

možné je, ale pouze s vědomím a souhlasem obou stran a náležitým právním 

a smluvním ošetřením.  

V malé firmě by mohla postačovat dobrá paměť, ale ve velké a zejména 

nadnárodní společnosti je zcela nezbytné tyto konflikty zájmů sledovat a 

ověřovat. V některých případech ani systém s přesnými informacemi nestačí. 

Zpravidla partner nebo advokát působící v dané oblasti musí na základě 

svých zkušeností s podporou marketingových informací sám rozhodnout o 

případném konfliktu. Pokud víme, že bude vyhlášeno nové výběrové řízení 

na poradce pro výběr třetího mobilního operátora a v současnosti naším 

klientem není nikdo z potenciálních zájemců o poradenství nebo přímo o 

licenci mobilního operátora, v podstatě by nic nemělo bránit tomu, aby se 

firma přihlásila do řízení na poradce. Zkušený partner ale sám musí zvážit, 

zda nebude lepší spojit se s jiným zájemcem nebo mu jen nabídnout 

poradenské služby, nebo zda nebude výhodnější a výnosnější oslovit 

potenciálního zájemce o licenci pro třetího mobilního operátora a 

spolupracovat s ním. 

V každodenní praxi má každá velká firma nějaký systém pro ověřování 

konfliktu zájmů  („conflict check systems“). U velkých firem je problém 

nasnadě - velké množství klientů, případů, nadnárodní klienti s pobočkami a 

s dceřinými společnostmi po celém světě, u nichž spojení na první pohled 

není viditelné. Úspěšný a funkční systém je opět propojen s ostatními 
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firemními systémy, a ověřování konfliktu je nedílnou součástí procesu 

otevírání nového případu. Systém by měl i technicky zajistit, že pokud není 

potvrzeno ověření konfliktu, není možné nový případ otevřít. 

Funkčnost a spolehlivost systému vychází z informací, které systém 

obsahuje. Těmi by měly být především informace o : 

 nových, současných a minulých klientech; 

 předmětu daného případu; 

 o firemních skupinách, dceřiných společnostech i skupinách klientů, 

které spolupracují; 

 lidech a firmách, jejichž zastupování bylo z nějakého důvodu 

v minulosti odmítnuto; 

 všech stranách zapojených nebo nějak spojených s případem – o 

klientech, protistranách v transakcích i soudních sporech, právních a 

jiných poradcích; 

 o akcionářích firem, případně dozorčích radách, představenstvech 

apod.; 

 o právnících do daného případu zapojených. 

Některé z těchto informací nemusejí být přímo součástí systému, ale měly 

by být vždy snadno a rychle dohledatelné. Informace o dozorčí radě lze najít 

v obchodním rejstříku, akcionáře v nějaké komerční databázi. 

Matter management systems / Billing management systems 

Systémy pro správu případů i pro účtování práce jsou klíčovými systémy 

v advokátní kanceláři. Jsou nejen zdrojem informací pro vlastní účtování, pro 

výše uvedené ověřování konfliktu zájmů, ale i pro statistické účely, různé 

finanční výkazy a reporty (počet odpracovaných hodin jednotlivých právníků 

na jednotlivých případech i pro jednotlivé klienty; počet účtovatelných hodin i 

počet hodin strávených při samostudiu, marketingových akcích apod.; 

efektivita práce, využívanost jednotlivých pracovníků).  
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Ekonomické fungování advokátní firmy spočívá v účtování co největšího 

počtu hodin odpracovaných na daném případě. Většina velkých firem má 

stanoveny přesné sazby pro jednotlivé pozice či úrovně – jedna sazba bude 

určena pro partnera, druhá pro advokáty vyšší úrovně (managing 

associates), třetí pro koncipienty, jiná pak bude pro editory nebo pro 

studenty. Každý z pracovníků, který na případu pracuje, zaznamenává 

dopodrobna veškerou činnost věnovanou tomuto případů s přesným 

určením časových jednotek. Jednotlivé typy úkonů mají také zpravidla své 

vlastní kódy, které  se zaznamenávají. 

Systém pro správu případů (matter managament systems) obsahuje 

základní údaje o klientovi, o jeho případech. U každého případu je pak 

uvedeno, kdo je zodpovědný za vedení případu, které kanceláře a kteří 

právníci se na případu podílejí. Součástí systému jsou informace o způsobu 

účtování, sazbách, typu případu apod. Tyto systémy jsou většinou přímo 

propojeny s účtovacím systémem (billing systems), do něhož se 

zaznamenávají údaje o odpracovaných úkonech a časových jednotkách 

jednotlivých právníků, které se přefakturovávají klientům.  

Systémy MMS i systémy účtovací jsou také často napojeny na systémy pro 

správu dokumentů. Tak je možné velmi jednoduše získat a dohledat 

kompletní informace o případu: základní data, přehled činností, fakturační 

data, ale také přímo dokumenty s daným případem spojené. 

 

Komplexní systémy 

I když výše uvedené systémy mají své konkrétní funkce a slouží zdánlivě 

různorodým účelům, velmi úzce spolu souvisejí. Proto moderní firmy 

přecházejí ke komplexním systémům a k propojování jednotlivých modulů 

tak, aby data nebyla vkládána do systému duplicitně a aby byla uložena na 

jednom místě. Komplexní systémy propojují systémy účetní, fakturační, 

personální i systémy pro správu klientů a případů. Měly by navíc zahrnovat 

kvalitní  nástroje pro statistické výstupy, které jsou základem pro hodnocení 

výsledků firmy i pro strategická rozhodování. Mezi klasické komplexní 
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systémy patří známý produkt SAP, který je natolik komplexní a modulární, že 

jej lze velmi snadno přizpůsobit konkrétním potřebám jakékoli, nikoli jen 

právní firmy.  

V případě globálních firem zřídkakdy najdeme lokální systémy používané 

v jednotlivých pobočkách. Používány jsou celofiremní systémy, které 

umožňují shromažďovat informace o nadnárodních klientech i projektech na 

jednom místě. Každý zaměstnanec kdekoli na světě by měl mít možnost a 

měl by být schopen najít informace o firmě, o zaměstnancích, firemní 

politice, pravidlech, státních svátcích apod. Neznamená to ovšem, že všichni 

zaměstnanci mají přístup ke všem modulům a ke všem datům, což je 

ošetřeno prostřednictvím přístupového zabezpečení. Potřebný software lze 

koupit jako celek, ale u větších firem jsou tyto systémy zpravidla vytvářeny 

nebo upravovány přímo pro jejich konkrétní potřeby. Informace jsou pak 

dostupné v databázích, systémech pro správu dokumentů nebo na intranetu. 

 

Systémy pro správu dokumentů (Document Management Systems – DMS) 

Mimo vlastní zdroje a systémy ve firmě (a nejen ty informační a znalostní) 

patří systémy pro správu dokumentů. Vedle klasických účetních a jiných 

databázových systémů (personální systémy, systémy pro správu případů aj.) 

jsou systémy pro správu dokumentů klíčové. Právní prostředí tvoří firmy, 

které jsou téměř stoprocentně založeny na komunikaci, a to zejména na 

komunikaci písemné. V advokacii platí bez výjimek pravidlo: „co je psáno, to 

je dáno“. Proto každá kancelář věnuje nemalé prostředky do systémů DMS 

(Document Managament Systems), které musí beze zbytku splňovat 

požadavky na ně kladené, a to zejména: 

  ochrana dat (bezpečnost, různé úrovně přístupu, ale například i 

archivace); 

 schopnost rychle a bez technických a jiných problémů zpracovávat 

obrovské množství dat; 
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 možnost ukládat různé verze dokumentů i tyto různé verze a historii 

dokumentů později znovu zobrazit, tyto dokumenty revidovat, 

porovnávat; 

 možnost označovat dokumenty i jejich verze jedinečným způsobem; 

 funkční správa firemních šablon, používání různých regionálních 

modifikací a jazykových verzí; 

 možnost určitým způsobem dokumenty organizovat (pomocí složek, 

dodáním klíčových slov); 

 zabezpečení podpory elektronického podpisu; 

 určitý vyhledávací mechanismus – je při tom nutné zvážit, zda umožnit 

plnotextové vyhledávání, zda tento princip systém příliš nezpomalí, 

jakým způsobem bude plnotextové vyhledávání fungovat u dokumentů 

nebo složek, k nimž je omezený přístup, zda jej neaplikovat pouze na 

dokumenty určitého typu (např. pouze na dokumenty typu smlouva 

nebo memorandum, nikoli na faxové zprávy a dopisy); 

 bezproblémové propojení s ostatními systémy. 

Klasický dokumentový systém zpravidla není přímo informačním či 

znalostním nástrojem, ale obsahuje dokumenty, které mohou být pro 

informační a znalostní systém důležité (ať už jde o konkrétní smlouvy nebo o 

různé seznamy a podklady), a bezpochyby je s takovými systémy propojen. 

V této práci systémy DMS nebudou tedy chápány jako informační a znalostní 

zdroj, přesto ale by jim určitý prostor měl být věnován: 

Termín Document Management System (DMS) se i v českém prostředí 

běžně používá vedle termínu systém pro správu dokumentů. Systémy DMS 

jsou určeny k podpoře jednotlivců i celých organizací pří řízení a správě 

informací uložených v elektronické podobě. Tyto informace mohou mít 

podobu od dokumentů ve formě textu přes tabulky, prezentace, grafiku až po 

multimediální soubory. Cílem systémů DMS je umožnit uživatelům přístup 

k těmto informacím z jakéhokoli počítače ve firmě a dnes již - díky vyspělé 
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komunikační technice - i mimo vlastní firmu, z domova, z pracoviště klienta 

apod. 

Moderní systémy DMS vycházejí z předpokladu, že dokument tvoří daleko 

více než jen jeho obsah. V pojetí DMS  v sobě dokument nese kromě 

vlastního obsahu také další důležité charakteristiky pro jeho identifikaci, 

řízení, kontrolu a ochranu. Tyto doplňkové charakteristiky jsou nezbytné 

nejen pro vyhledávání dokumentů, ale především pro jejich sdílení v rámci 

celé organizace. 

I když stále ještě najdeme firmy, které přistupují k investicím do DMS 

poněkud opatrně, hrají systémy pro správu dokumentů klíčovou úlohu 

v organizacích, které produkují každý rok tisíce dokumentů, z nichž mnohé 

jsou přísně důvěrné. Je důležité zajistit správu a organizaci dokumentů tak, 

aby jen „správní“ lidé k nim měli přístup, mohli je opravovat a pracovat s nimi, 

zatímco jiní je mohou jen vyhledat a zobrazit. Bez dobrého DMS systému 

každá právní firma brzy narazí na různé problémy: 

 dokumenty nejsou dostupné těm, kteří je potřebují v daném okamžiku; 

 i když jsou dokumenty dostupné, není žádná záruka, že jsou správné a 

aktuální; není jisté nejen, kdo a kdy je vytvořil, ale zejména kdo, kdy a 

jak je měnil; 

 je obtížné zpřístupnit dokumenty pouze pro zobrazení bez toho, aby 

uživatelé měli možnost tyto dokumenty měnit; 

 je velmi obtížné kontrolovat a evidovat aktualizace a revize dokumentů, 

což je požadavek pro právní firmu naprosto nezbytný. 

Dnešní technologie (včetně běžných aplikací v rámci produktu MS Office) 

samozřejmě řadu z těchto funkcí umožňují (např. omezení práv přístupu). 

Vyžaduje to však naprostou disciplinovanost a dodržování přesných zásad 

pro označování dokumentů, jejich ukládání i dalších pravidel. To je možné u 

malých kanceláří s několika pracovníky, ale zcela neproveditelné u velkých a 

zejména nadnárodních společností propojených do sítě. 
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Systém pro správu dokumentů pomáhá firmám pracovat s dokumenty daleko 

efektivněji prostřednictvím řízeného a transparentního přístupu 

k elektronickým informacím. Takový přístup znamená, že: 

 uložení dokumentu – uživatel nepotřebuje vědět, kde přesně je 

dokument uložen, aby ho mohl vyhledat; 

 vyhledání dokumentu – uživatel nemusí vědět mnoho o dokumentu, 

aby ho mohl najít; 

 řízený přístup k dokumentu – umožňuje jednotlivcům, skupinám 

uživatelů i celé organizaci, aby si stanovili, kdo má povoleno dokument 

zobrazit nebo měnit. 

Funkční systém pro správu dokumentů mimo to přináší i další výhody pro 

firmu: 

 globální přístup k dokumentům vytvářeným, revidovaným i ukládaným 

kdekoli v kterékoli pobočce ve světě a často i mimo prostory firmy; 

 přístup k dokumentům, know-how materiálům z kteréhokoli místa ve 

světě, který zaručuje stejné podmínky a stejnou kvalitu služeb 

poskytovaných klientům kdekoli ve světě; 

 podpora sdílení firemních informací a znalostí; 

 podpora týmové spolupráce v malém i velkém měřítku v rámci 

organizace, a to i podpora spolupráce „virtuální“; 

 podpora přísné a přesné ochrany a bezpečnosti informací, která je 

nezbytná nejen pro vlastní ochranu právní firmy, ale která je především 

požadována klienty firmy; 

 podpora centrálního dodržování firemních i legislativních pravidel pro 

skartaci a archivaci dokumentů. 

Pro oblast právní kanceláře kromě základních funkcí systémů DMS jsou 

důležité zejména následující faktory a funkce, které vycházejí z cílů a 

podstaty fungování advokátní firmy: 
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 Importování dat: V rámci DMS je možné do systému uložit i externí 

dokumenty vyprodukované klientem, protistranou, státní institucí apod. 

Může jít jak o dokumenty v elektronické podobě, tak i o původně 

vytištěné dokumenty, naskenované a převedené do elektronického 

formátu. Tak se mohou např. všechny dokumenty týkající se založení 

organizační složky nějaké společnosti uložit do jedné složky (vytvořené 

pro daný případ) – složka bude obsahovat nejen dokumenty, jako jsou 

zakladatelské listiny, pracovní smlouvy vytvořené advokátní firmou, ale 

i stanovy společnosti poskytnuté klientem nebo naskenovaná 

rozhodnutí rejstříkového soudu. 

 Aktualizace:  V advokátní firmě pracuje na jednom dokumentu často 

několik lidí, daný dokument je předán k revizi protistraně apod. Proto je 

nezbytné zajistit, aby jakákoli manipulace s dokumentem byla 

evidována s uvedením data, kdy změna proběhla, se jménem osoby, 

která s dokumentem pracovala (se jménem intelektuálního autora, který 

změny navrhl, vytvořil, ale i toho, kdo je do dokumentu zapracoval – 

např. jméno sekretářky, která přepsala změny z diktafonu). Kterýkoli 

uživatel by měl mít možnost získat přehled o tom, kdo je vlastníkem (tj. 

původním autorem) dokumentu, kdo jej může zobrazit, modifikovat, 

vytisknout, přemístit apod. Jestliže více pracovníků bude pracovat na 

jednom dokumentu, musí každý z nich ihned vědět, zda daný dokument 

není již otevřený někým jiným nebo že pracuje skutečně s poslední 

verzí dokumentu. 

 Zobrazení: Systém umožňuje diferencovaný přístup ke stejnému 

dokumentu pro různé uživatele i skupiny uživatelů. Např. jeden uživatel 

může mít právo doplňovat dokument, druhý jej může pouze zobrazit, 

další kopírovat, zatímco určitá skupina dokument vůbec neuvidí. 

Vyhledání dokumentů bývá primárně založeno na jedinečné identifikaci 

(jedinečné číslo), dále lze vyhledávat podle základních kritérií, jakými 

jsou data vytvoření, aktualizace, autor dokumentu, typ dokumentu 

z hlediska programu (Word, Excel) i z hlediska obsahu (smlouva, dopis, 

memorandum), klíčová slova, příp. i plnotextově. 
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Systémy pro správu DMS, jak již bylo v úvodu řečeno, fungují samostatně, 

ale i v propojení s jinými firemními aplikacemi, a to zejména s informačními a 

znalostními systémy. Pokud by znalostní systém byl více méně obsahově 

totožný se systémem DMS, může to být chápáno jako výhoda, protože 

všechny dokumenty jsou dostupné, nicméně tento přístup není zpravidla 

doporučován. Při tak obrovském objemu dat není možné všechny dokumenty 

obsahově zhodnotit, a toto hodnocení také průběžně aktualizovat. Proto by 

dokumenty, které se dostanou do informačního a znalostního systému, měly 

být určitým způsobem vyselektovány a zanalyzovány. Na druhou stranu ve 

firmách, kde neexistují samostatné know-how systémy, i systém DMS 

funguje jako spolehlivý zdroj precedentů a dalších know-how materiálů. DMS 

systémy totiž neobsahují jen klientsky orientované informace a dokumenty, 

ale také složky určené pro „business services“, pro účetnictví a také pro 

know-how. 

Obrázek C2 na následující straně je ukázkou z komplexního systému, jenž 

zahrnuje informace o klientech a případech s propojením přímo na 

dokumenty, které jsou sice uloženy na jiném místě, tj. v systému DMS, ale 

jsou dostupné zároveň i z klientského portálu. To znamená, že ačkoli se 

jedná o data z různých databází a systémů, existuje zároveň jeden přístup, 

jedno rozhraní, shromažďující všechny relevantní informace ke konkrétnímu 

případu. Tyto informace, i když jsou součástí celofiremního intranetu, mohou 

být zabezpečeny a zpřístupněny např. jen danému týmu, který na případu 

pracuje (bez ohledu na to, jsou-li členy týmu zaměstanci jediné kanceláře a 

skupiny nebo pracují-li na případu různé země), ale mohou být zároveň 

částečně přístupné přes extranetový portál i samotnému klientovi. 
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Vyhledávací formulář klientského portálu

Informace ke klientovi HVB Bank 

Seznam případů daného klienta

Profil klienta

Odkaz na dokumenty z DMS 
ke konkrétnímu případu. 

Obrázek C2 
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ii) Externí administrativní znalosti (externí informace o firmě, marketingové 

informace, zpravodajství, obchodní informace) : 

Použití termínu „externí“ v této souvislosti neznamená jen externí zdroje, ale 

především zařazení právní firmy i klienta ve společnosti, na trhu a v odvětví. 

Patří sem důležité zdroje informací, které na první pohled mají ryze 

administrativní charakter, např. informace o firmě, které se objevily v tisku, 

ale ve skutečnosti mají zásadní význam pro další rozhodování a řešení 

případu, pro aplikaci deklarativních i procedurálních znalostí na konkrétní 

případ.  V jiném prostředí by se bezpochyby pro tuto oblast použil termín 

„competitive intelligence“. 

Jestliže zastupuje právní firma vydavatele časopisu ve sporu v oblasti 

ochrany osobnosti (uvedení informací o problémech s alkoholem známé 

osobnosti), bude vycházet z platné legislativy (z Ústavy, tiskového zákona, 

občanského zákoníku) a při zpracování podkladů a dokumentů 

použije precedenty nebo transakční dokumenty z předchozích podobných 

případů, které má k dispozici (procedurální znalosti). Důležitým zdrojem pro 

rozhodování budou ale i informace z tisku, a to nejen z podobných sporů 

(některá soudní rozhodnutí nejsou veřejně dostupná a jejich jediným zdrojem 

jsou zprávy z médií). Významným zdrojem budou i zprávy podobného obsahu 

nebo zprávy o stejném případu z jiných médií. I když právní hodnota těchto 

zpráv je velmi relativní, lze je použít jako důkazy, jako vodítka, jakým 

způsobem ostatní média k podobným případům přistupují. Podobně, objeví-li 

se informace, že se majitel pojišťovací společnosti v České republice chystá 

údajně prodat tuto společnost, a právní firma by chtěla zastupovat některého 

z potenciálních zájemců, měla by si zjistit všechny dostupné informace o 

připravovaném prodeji: kteří další zájemci mají nebo by mohli mít o tuto 

společnost zájem (to znamená nejen spekulace o zájemcích o tuto konkrétní 

společnost, ale např. i informace o nadnárodních či zahraničních investorech, 

kteří vyjádřili zájem investovat v oblasti finančnictví v České republice nebo 

v celé střední Evropě); jakým způsobem současný majitel získal tuto 

společnost (privatizace, založení nové společnosti) a zda tehdy byly nějaké 

pochybnosti, spekulace a problémy v souvislosti s prodejem (úplatkářství při 
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privatizaci, prodej zájemci s nejasnou vlastnickou strukturou); zda nejsou 

společnost, její vlastníci či vedení zapleteni podle médií do pochybných 

transakcí, arbitrážních sporů, nevyjasněných problémů (kontakty na politiky, 

jména „podezřelých“ českých finančníků a skupin). To vše lze zjistit 

z externích volně přístupných i placených služeb. Samozřejmě zejména u 

privátních společností se budeme muset spokojit s veřejně dostupnými 

informacemi z tisku, ale i z nich lze vyčíst potenciální problémy a komplikace. 

Typy a zdroje externích administrativních znalostí : 

Žebříčky právních firem: Informace o postavení právní firmy v celosvětových 

žebříčcích i na lokální úrovni, adresáře typu Europe Legal 500, Global 

Counsel apod., citace a komentáře právníků i publikační činnost, která může 

vypovídat o pozici nebo jménu firmy či odborníka na trhu. Tyto informace jsou 

nesmírně důležité navenek jako součást marketingových materiálů, nabídek 

právních služeb konkrétním klientům i v rámci výběrových řízení, a zároveň 

interně ukazují úspěšnost firmy a její strategie. 

Informace o sektorech: Informace o odvětvích, v nichž se klienti a oponenti 

(stávající i potencionální) angažují: jaká je situace na trhu, jaké jsou investiční 

příležitosti v regionu, jaká jsou potenciální nebezpečí apod. Znalost prostředí 

a podmínek, ve kterých klienti působí na národní i mezinárodní úrovni, a 

schopnost na tyto podmínky, změny a problémy předem upozornit a také je 

předjímat jsou často rozhodujícím faktorem, díky němuž právní kancelář 

klienta získá. V českém prostředí tyto informace poskytuje např. firma 

Albertina, v mezinárodním Investext. Nemusí jít vždy o jednorázové analýzy, 

ale i o pravidelné zprávy na principu měsíčního či týdenního  monitoringu, 

které přinášejí stručné aktuální informace z daného sektoru. Příkladem 

mohou být sektorové týdenní výběry nabízené např. společností Internet 

Securities, ale také analýzy a „reporty“ vytvářené interně informačními či 

marketingovými pracovníky. Obrázky C3 a C4 ukazují příklad sektorové 

analýzy z oblasti bankovnictví z produkce společnosti Internet Securities a 

týdenní oborový přehled z oblasti automobilového průmyslu se záběrem na 

střední Evropu vytvořený interně informačním pracovníkem. 
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Sektorová analýza z produkce Internet Securities – zkrácená verze 

As IntelliNews predicted in the previous CEE Banking 
Sector Report in December, mortgage loans segment has 
proved to be the driving force of the region’s banking 
sector – it posted strong double-digit growth in virtually all 
of the region’s countries last year and is posed to stay on 
track this year. Actually, we reiterate our view that the boom 
is due to last several years.  
Some countries, such as Poland, seem to be in for less 
spectacular mortgage segment’s growth this year – due to 
both high base effect and skyrocketing prices of real estate. 
Others, such as Bulgaria and Romania, are bracing for the 
most heated time. There are also countries, e.g. Russia, 
where the boom cannot truly count on a flying start as the 
banking system is not ready yet to take to more risky credit 
action – it is still reluctant to finance 100% of a mortgage’s 
value, while in EU member states from the region credit 
values approach 130% of the estate in question.  
Already in the middle of 2006, foreign currency-
denominated mortgage loans became more popular than 

OVERVIEW: 
CEE 
banking 
sector well 
entrenched 
in 

Net profit of Raiffeisenbank Bulgaria, a unit of Austrian 
banking group Raiffeisen Zentralbank Oesterreich, rose by 
3.7% y/y to BGN 16.8mn (EUR 8.6mn) in Q1/2007. The 
biggest chunk of its loans (46%) was earmarked for small 
and medium enterprises (SMEs) while 21% went to retail 
clients The bank has 119 branches in the country and is

Raiffeisenb
ank 
Bulgaria 
ups net 

CEE BANKING SECTOR REPORT 

May 2007 
THE REPORT COVERS THE PERIOD JANUARY 2007 - MAY 2007 
Written by IntelliNews. The report is based on sources which we believe to be reliable, but no 
warranty, either express or implied, is provided in relation to the accuracy or 
completeness of the information. The views expressed are our best judgement as of the date of 
issue and are subject to change without notice Opinions are not necessarily those of

Obrázek C3 
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Interní sektorová  monitorovací  zpráva – zkrácená verze  

 
For Internal Use Only 

Automotive Industry – CEE Weekly Briefing 

15 - 21 January 2007 
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Strategic News / Investment / Market / Regulations 

EU / Czech Republic 

The European Commission's proposal to reduce automobile emissions, which it 
intends to introduce on 24 January, could cost thousands of jobs in the Czech 
Republic.  

Source:  Lidove noviny (January 15, 2007) 

Company News / Acquisitions / People News 

Czech Republic 

Belgian group Glaverbel is planning to sell its branches that produce glass for 
automobile mirrors to German firm Flabeg. The sale will also include the facility in the 
Olovi municipality of the Sokolovsko district, at which subsidiary  

Source:  MF Dnes (January 19, 2007) 

South Korea's Hyundai could in the future build a plant to recycle its cars next to the 
new plant it will build in Nosovice. Hyundai has made no specific plans as regards the 
plant's construction yet.  

Source:  CTK (January 19, 2007) 

Romania 

Tata, the largest carmaker of India has already submitted a letter of interest for the 
former Daewoo car plant in Romania. Another company intrested in the plant is is 
possibly ZAZ, the company having recently invested USD 700mn in a car assembly 
plant in Russia .  

Source:  Economic Daily (January 17, 2007) 

Russia 

Russian automaker GAZ Group plans to make a public share offering in Russia 
sometime autumn. GAZ also planned to offer shares abroad in 2008.  

Source:  Prime-TASS (January 19, 2007) 

INTERNAL USE ONLY:  THIS DOCUMENT MUST NOT BE DISTRIBUTED OUTSIDE 
THE FIRM. 

Obrázek C4 
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Informace o firmách: Informace o firmách zahrnují nejen klasické obchodní 

informace, které lze získat z obchodního rejstříku, finanční údaje, stanovy 

společnosti apod., ale také informace z tisku, souhrnné, průběžné  zprávy 

(denní, týdenní monitoring), zprávy o problémech a případech, které se 

v médiích objevily. 

Obrázky C5 až C7 nabízejí příklady dvou komerčních informačních zdrojů a 

interního produktu podobného sektorové analýze zachycené na obrázku C3. 

První informační zdroj (C5) je služba mergermarket.com, což je databáze 

informací z oblasti fúzí a akvizic se záběrem na Evropu, včetně zemí střední 

a východní Evropy. Systém nabízí jednak monitorovací službu, kdy na 

základě uživatelsky definovaných kritérií (např. firma, země, sektor, typ a 

výše transakce) uživatel dostává pravidelně vybrané zprávy (v angličtině), 

jednak umožňuje i jednorázové vyhledávání v databázi. Systém je komerční, 

a tedy placenou službou pokrývanou většinou v rámci globální licence. 

Druhý zdroj (C6), Internet Securities (ISI), zmíněný již dříve, kromě dalších 

informací (firemní, finanční údaje), které bohužel nejsou vždy zcela aktuální, 

nabízí především plnotextové vyhledávání ve vybraných médiích (tisk, tiskové 

agentury, ekonomické týdeníky) v lokálním jazyce i ve  zdrojích v angličtině 

se zaměřením na oblast tzv. emerging markets, tedy rozvíjejících se trhů, 

kam stále ještě patří země střední a východní Evropy, včetně České 

republiky. Tento zdroj (a jemu podobné) je naprosto nezbytným podkladem 

pro práci informačních a marketingových pracovníků ve střední Evropě. 

Podobně jako mergermarket také  ISI  nabízí službu „e-mail alert“ pro 

pravidelný automatický monitoring, který ale není příliš vhodný pro obecnější 

dotazy, protože výsledkem bývá velké množství duplicitních i méně 

relevantních zpráv. Avšak prostřednictvím ISI informační pracovník sám 

může zpracovávat monitorovací zprávy a zároveň bude používat systém pro 

každodenní jednorázové rešerše. Na podobném principu lze používat služby 

společností Reuter nebo Newstracker (Magus Research), které ale často 

pokrývají lokální zdroje v menší míře. 
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Obrázek C7 pak ukazuje příklad pravidelné týdenní interní monitorovací 

zprávy na konkrétní firmu (RWE) v zemích střední a východní Evropy. 

 

Mergermarket – vyhledávací formulář a výsledek rešerše 

Obrázek C5 
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Internet Securities – vyhledávací formulář a výsledek rešerše 

Obrázek C6 

 

 



 

 Interní monitorovací zpráva – zkrácená verze 
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Strategic News 

Romania 
 
The privatization process of Electrica Muntenia Sud will take place in H1 2006, says Codrut Seres, Minister of 
Economy and Trade. The consultant of this process, PriceWaterHouseCoopers is drawing up the final 
necessary documents for the privatization. The ten companies which are interested in the privatization of 
Electrica Muntenia Sud are: AES Corporation (USA), CEZ (Czech Republic), EnBW Energie AG ( Germany), 
Enel Spa (Italy), E.ON Energie AG (Germany), EVN AG (Austria), Gaz de France (France), Iberdrola (Spain), 
RWE Energy AG ( Germany) and Union Fenosa International (Spain).  

Source:  Media Review (November 4, 2005) 

Transactional and Deals News 

Croatia 

The domestic company Zagrebacke Otpadne Vode (ZOV) said it planned to complete the country’s first waste 
water treatment plant worth some EUR 300mn in late 2007 or early 208 at latest. The project is financed by 
EBRD (EUR 55mn), the German development bank KfW (EUR 115mn), and from own resources. ZOV won the 
28-year concession to build operate and maintain the plant in an international tender in 2001.  The main ZOV 
shareholders are German companies RWE Aqua and SHW Hoelter Wassertechnik, as well as municipality-
owned Vodoprivreda Zagreb. 

Source:  Intellinews – Croatia Today (November 2, 2005) 

People News 

Czech Republic 

Michal Urvalek has filled the vacancy of the HR director in the company RWE Transgas. Urvalek came from T-
Mobile Czech Republic, where he exercised the same function. 

Source:   CIA (November 1, 2005) 

 
INTERNAL USE ONLY : This document must not be distributed outside the firm.

Obrázek C7 
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Uplatnění informačního pracovníka 

Administrativní znalosti jsou oblast, ve které informační pracovníci mají 

nejvíce zkušeností, jsou nejčastěji využívány a kde mohou v celé šíři své 

znalosti a dovednosti předvést. Na druhé straně je to také oblast zdrojů, které 

jsou nejvíce spravovány mimo informační pracoviště a které jsou založeny na 

propojení různých neprávních oddělení. Osobní údaje nepochybně 

obhospodařuje personální oddělení v úzkém propojení s finančním 

oddělením, které zase velmi těsně spolupracuje s právníky a marketingovým 

oddělením při správě klientů, případů a jejich účtování. Není důležité, zda 

informační pracovník působí v marketingovém oddělení, v informačním centru 

nebo v knihovně jednotlivých skupin a právních oddělení. Je důležité, aby 

nebyl pouze pasivním příjemcem a distributorem informací, ale aby 

uživatelům – právníkům, managementu, předkládal komplexní zprávy, 

hodnocení; vše, co by nemuselo, ale také mohlo být pro práci, pro případ 

důležité až zásadní.  

Jestliže firma získá nebo chce získat nového klienta, musí o něm něco vědět. 

Od základních informací o oboru působení, managementu, regionálním 

působení, přes informace o úspěších, ale také neúspěších klienta, o účasti 

v různých výběrových řízeních a projektech, až po jeho potenciální zájmy. Ze 

všech těchto údajů lze sestavit profil klienta a vytvořit pracovní skupinu podle 

specializací, jazykových znalostí a zkušeností.  

 

Například, chceme-li získat jako klienta významného mexického výrobce 

nábytku, který doposud nebyl klientem firmy a o kterém pouze víme, že jeho 

generální ředitel vyjádřil v tisku při přátelské návštěvě Evropy možný zájem 

investovat ve střední Evropě (což je mimochodem informace, která by 

informačnímu pracovníkovi neměla uniknout), je nutné se velmi dobře 

připravit. Advokátní firma tomuto výrobci zašle podrobně vypracovanou 

nabídku, které ale předchází průzkum a analýza stavu a možností. Kromě 

základních informací o firmě: velikosti, finančních údajích, managementu a 

vlastnících (kdo je vlastníkem, zda nejde o podezřelé akcionáře, zda někdo 

z vlastníků již není klientem firmy / oponentem v jiném případě, zda jde o 
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skutečný konflikt zájmů), o výrobních programech, se zjišťují i informace o 

trzích: zda je firma aktivní i jinde než na americkém kontinentu, zejména 

v Evropě a dále ve střední Evropě. Pokud je již aktivní na zahraničních trzích, 

v jaké podobě: jde-li o investice, organizační složky, jsou-li to již zrealizované 

projekty nebo projekty ve fázi přípravy či záměru. Důležité jsou i informace o 

případných sporech, arbitrážích. Dále je třeba prozkoumat i lokální nebo 

regionální situaci na trhu s nábytkem, jaké firmy jsou tu zastoupeny, jaký je 

prostor pro nového investora. Jestliže se firma zmínila o zájmu o celou 

střední Evropu, v případě globální právní firmy by měl průzkum zahrnovat 

všechny potenciální země a spolupráci s ostatními regionálními pobočkami, a 

nedílnou součástí nabídky by měla být i informace o zkušenostech 

s mexickým trhem, uvedení jmen klientů a případů, které nějak s Mexikem 

souvisejí (pokud tito klienti s jejich uvedením souhlasí), i znalost legislativy, 

která by se oblasti podnikání mohla nějakým způsobem dotýkat (nábytkářství, 

veřejná podpora). Spolu s informacemi finančními (tarify apod.) a informacemi 

o jazykových znalostech (španělštiny) je pak možné vypracovat komplexní 

nabídku a dobře se připravit na případné setkání se zástupci firmy. 

Podobně, zastupuje-li právní firma společnost v arbitrážním řízení nebo 

privatizačním projektu, měla by si shromáždit dostatek informací jednak o 

daném případě, ale také o podobných případech v minulosti. 

Všechny tyto informace (např. o trhu v dané zemi) si samozřejmě klient může 

dohledat sám (a v řadě případů si již dohledal), avšak chce-li být právní firma 

globální a jedinečná, chce-li nabízet nadstandardní služby, měla by právě i 

tyto „přidané“ neprávní informace a znalosti sama vyhledávat a nabízet. I 

když existuje celá řada komerčních databází a služeb, které zájemci  

vypracují komplexní analýzu, nechtějí většinou firmy vynakládat takové 

prostředky na externí analýzy. S využitím vlastních zdrojů, internetu nebo 

databází,  které si firma sama předplácí, a často jen na základě informací 

z tisku, je informační pracovník s dobrými analytickými dovednostmi zcela 

schopen potřebnou analýzu zpracovat. Zkušený informační profesionál 

zpravidla ví, jaké informace a v jakých zdrojích hledat, v jakém rozsahu a 

v jaké formě je prezentovat. 
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2.2.2 Deklarativní znalosti: 

Deklarativní znalosti jsou ty znalosti, které pravděpodobně budou jmenovány jako 

první, pokud se jakéhokoli právníka zeptáte na jeho informační a znalostní potřeby. 

Jsou to ty znalosti, které právník primárně – zejména v teoretické rovině - získá 

studiem na vysoké škole a které jsou nejlépe zdokumentovatelné a 

zpřístupňovatelné. Ačkoli informační pracovník většinou nemá vysokoškolské 

právní vzdělání, správa relevantních zdrojů a vyhledávání těchto znalostí určitě 

bude spadat do jeho kompetencí. 

Základní typy a zdroje deklarativních znalostí: 

Legislativa:  

Zákony a další předpisy jsou zpravidla snadno dostupné, ať už na internetu, 

v oficiální podobě (Sbírka zákonů, Úřední věstník Evropské unie) nebo v různých 

právních databázích komerčního typu. S rostoucím důrazem na svobodný přístup 

k informacím a s novými technologickými možnostmi se mění i podmínky a 

dostupnost těchto předpisů. Zmínit můžeme uzákoněnou povinnost uveřejňovat 

Sbírku zákonů v elektronické podobě na stránkách Ministerstva vnitra ČR (i když 

Sbírka byla na internetu dostupná již dříve) nebo změnu politiky Evropské unie, kdy 

se od léta 2004 zrušil placený přístup do systému Celex.  

Z konkrétních potřeb i z globální politiky pak bude vycházet i nákup a použití 

jednotlivých systémů. V českém prostředí firma bude jistě zvažovat použití 

systému ASPI, Lexdata nebo nově propagovaného systému Codexis Advokacie, 

z nichž každý nabízí základ, tj. právní předpisy, ale systémy se liší vyhledávacími 

funkcemi a dalšími moduly. Ačkoli ASPI není nejmodernějším systémem, stále 

obsahuje nejrozsáhlejší literaturu a judikaturu. Systém Lexdata nakladatelství 

C.H.Beck nabízí kompletní vyhledávání v plných textech periodik, které 

nakladatelství vydává, ale s určitým zpožděním. Systém Codexis Advokacie 

společnosti Atlas Consulting, který v poslední době spustil agresivní marketingovou 

kampaň založenou na negativním hodnocení systému ASPI, zase přináší 

nejaktuálnější judikaturu Nejvyššího a Ústavního soudu, ale nenabízí žádnou 

odbornou literaturu (články). Jeho vyhledávací systém není vhodný pro složitější 
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dotazy a prozatím ani neumožňuje porovnání různých časových znění právních 

předpisů.  

Pokud jde o předpisy a judikaturu Evropské unie, je možné samozřejmě používat 

veřejně přístupný, bezplatný systém Eur-Lex, se kterým je řada uživatelů velmi 

spokojena, nicméně řada rešeršérů i běžných uživatelů nepokládají systém za 

příliš vhodný pro potřeby komplexnějších dotazů. V praxi se také bohužel často 

stává, že systém nevyhledá platný předpis či judikát, i když známe konkrétní číslo 

či stranu v případu. Komerční (a tedy placenou) alternativou může být systém 

Lawtel společnosti Sweet & Maxwell, patřící do skupiny Thomson Corporation, 

který co do záběru obsahuje stejné předpisy a rozhodnutí jako Eur-Lex, ale 

umožňuje vyhledávání pomocí tradičních operátorů (AND, OR, NOT, závorky) a 

navíc při zobrazení výsledků nenabídne jen odkaz na text předpisu, ale i krátkou 

anotaci (čeho se judikát týká, co přináší daná novelizace směrnice nového apod.) 

Obrázek C8 ukazuje příklad vyhledání připravované novely druhé směrnice o 

společnostech. 

 

 
Systém Lawtel – rešeršní dotaz 

Obrázek C8-1 
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Systém Lawtel – zobrazený záznam 

Obrázek C8-2 

 

Judikatura:  

Přístup k judikatuře již tak jednoduchý zpravidla není. Podmínky přístupu se také 

liší podle zemí a jejich pravidel. V České republice jsou na internetu publikovány 

rozsudky Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu nebo 

např. rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž, ale z právních důvodů zpravidla 

nelze uvádět konkrétní jména zúčastněných osob nebo firem. Dohledání rozsudků 

soudů nižší úrovně už vůbec není snadné, i když řada významných rozhodnutí je 

publikována v odborných časopisech nebo systémech typu ASPI. V jiných zemích 

jsou rozsudky k dispozici i např. s uvedením zúčastněných stran, ale často jen 

v placených komerčních databázích.  

Odborná literatura:  

Kategorie odborné literatury zahrnuje širokou oblast materiálů od komentářů, 

učebnic a příruček přes odborné články v časopisech v tištěné i elektronické 

podobě až po různá stanoviska a odborné názory publikované na stránkách úřadů 

a institucí. Příkladem zahraničních zdrojů odborné literatury, vedle bibliografických 
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databází typu Westlaw (ze skupiny Thomson Corporation), jsou systémy 

z produkce společnosti Practical Law Company nebo podsystém Butterworths 

v rámci nabídky společnosti  LexisNexis (viz obrázek C9 až C11). 

 

 

Systém Westlaw

Obrázek C9 
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PLC – Practical Law Company 

Obrázek C10 

 

Butterworths 

Obrázek C11 



 

Zdroje informací a znalostí deklarativního typu jsou běžně dostupné, a proto firmy 

většinou využívají externí komerční nebo veřejné zdroje, ačkoli některé společnosti  

si z důvodu nedostupnosti judikatury nižší úrovně nebo obsahově či rozsahově 

nedostatečného pokrytí v komerčních databázích vytvářejí své vlastní databáze 

judikatury a odborných článků, např. jako součást knihovního katalogu nebo 

znalostního systému. Důležitou součásti judikatury jsou i případné komentáře a 

stanoviska z řad odborné veřejnosti.  

 

2.2.3 Procedurální znalosti 

Procedurální znalosti jsou znalosti mechanismů, kterými aplikujeme právní principy 

(zákony) na standardní právní situace. V rámci procedurálních znalostí jde vlastně 

o aplikaci znalostí deklarativních v praxi. Deklarativní znalostí bude znalost 

obchodního zákoníku, příslušných paragrafů týkajících se prodeje podniku, 

znalostí procedurální už ale je znalost vlastní procedury prodeje podniku, 

dokumentů, které tuto transakci provázejí, aplikace konkrétní judikatury pro 

případné spory. Analytická znalost se pak dotýká skutečného prodeje konkrétní  

společnosti za konkrétních podmínek. Právě procedurální znalosti běžný uživatel – 

právník – považuje za skutečné znalosti, a pokud se zeptáme právníků, co 

pokládají za „know-how“ materiály či dokumenty (český termín „znalost“ by v této 

souvislosti pravděpodobně nepoužili), budou bezpochyby vyjmenovávat typy 

dokumentů (znalostí), které my pod procedurální znalosti řadíme.  

I když procedurální znalosti patří stále ještě mezi znalosti explicitní, tj. ty znalosti, 

které se určitým způsobem dají zaznamenat a zpracovat, řadíme je mezi znalosti 

vyšší úrovně a kvality. Je také přeci jen náročnější systémy procedurálních znalostí 

vytvářet a udržovat v kvalitní a aktuální podobě. Všechny velké firmy mají nějaký 

systém pro správu procedurálních znalostí, některé využívají ryze komerční 

databáze (systémy typu LexisNexis ve Spojených státech), jiné mají své vlastní 

systémy. Právě na kvalitě a aktuálnosti těchto systémů a samozřejmě na kvalitě 

znalostí, které systém obsahuje, závisí i úspěšnost firmy v konkurenčním prostředí. 

Mezi procedurální znalosti patří především dvě skupiny dokumentů – precedenty a 

tzv. „best practice“ dokumenty, případně transakční bible. To jsou dokumenty, 
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které jsou zpravidla vytvářeny interně, ale patří sem i vzorové dokumenty dostupné 

z komerčních zdrojů. Tyto komerční dokumenty (vzorové smlouvy, podání – u nás 

např. z produkce nakladatelství Linde, C.H.Beck či Verlag Dashöfer) sice nesmějí 

chybět v žádné právní kanceláři a některé firmy je hojně používají, ale ve firmě, 

která chce skutečně uspět a udržet se na špičce, by měly zůstat pouze určitým 

pomocníkem či startovacím prvkem. Komerčně dostupné vzory, které často mívají 

chyby, jsou velmi obecné a úspěch právní firmy spočívá i v kreativitě a jedinečnosti 

při vytváření právních dokumentů. Nicméně, tyto vzory jsou přesto velmi užitečné. 

Jestliže je velká právní firma zabývající se obchodním právem a velkými 

transakcemi klientem požádána o pomoc z oblasti rodinného práva, právníci 

pravděpodobně nebudou mít v této oblasti praxi a v know-how systému ani 

podobný dokument nenajdou. V takovém případě právník nejspíše vyhledá 

komerční databázi nebo knižní publikaci se vzory, kde najde jednoduchý formulář, 

a použije jej jako základ pro vlastní dokument. 

Typy procedurálních znalostí: 

Precedenty („precedents“): 

Precedenty jsou vzorové dokumenty, které mohly vycházet z konkrétních 

transakcí, ale které byly upraveny jako standardní, modelové dokumenty. Často 

jsou přímo jako vzorové dokumenty vytvořeny bez souvislosti s konkrétním 

případem. To ovšem spadá již do kompetence znalostního právníka (pozice PSL), 

nikoli do kompetence informačního pracovníka. V právní firmě v oblasti obchodního 

práva budou klasickými příklady smlouvy typu: smlouva o převodu akcií, 

společenská smlouva, plná moc, návrh na zápis obchodní společnosti do 

obchodního rejstříku apod. Základem je, že precedent neobsahuje konkrétní údaje 

(název společnosti, data, částky) a nezabíhá do podrobností, ale zcela odpovídá 

formální stránce užívané ve firmě, zachycuje všechny důležité oblasti, které by 

standardní smlouva měla obsahovat, ale také různé varianty, upozornění a 

komentáře. Součástí systému precedentů bývá i tzv. „clause bank“, která nabízí 

ustálená a často používaná smluvní ujednání, tj. části textů, které se objevují ve 

smlouvách různého typu (např. úvodní ustanovení a definice, závěrečná fráze, 

ustanovení o mlčenlivosti). Použitím těchto „clauses“ lze v podstatě s  doplněním 

konkrétních dat a podmínek poskládat dohromady jednoduchou smlouvu.  
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Precedent by měl mít takovou podobu a kvalitativní hodnotu, aby uživatel ve zcela 

ideálním případě mohl doplnit jen identifikační údaje a smlouva by byla hotová. To 

je samozřejmě výjimečný případ. V praxi uživatel (právník) musí dokument 

aktualizovat a upravit podle konkrétního případu. Precedenty jsou pro právníky 

velmi důležité. Nejen že šetří čas a práci, ale také zajišťují zachování jednotné 

podoby produkovaných dokumentů. Klienta zpravidla nezajímá, kdo konkrétně 

pracoval na dané transakci, ale pokud např. bude prodávat část nemovitostí, bude 

vyžadovat, aby veškeré dokumenty (kupní smlouvy, plné moci …) měly jednotnou 

podobu. Navíc jsou tyto dokumenty zcela nezbytné pro nově příchozí právníky, 

kteří se tak seznámí s firemními standardy. Pro precedenty platí základní pravidlo: 

aby byly skutečně přínosné pro firmu, musí být neustále udržovány v aktuální a 

platné podobě. Za jejich kvalitu a často i vlastní tvorbu většinou odpovídají 

znalostní právníci typu PSL.  

V anglickém pojetí bývají mezi precedenty počítány pouze dokumenty typu smluv, 

ale v širším pojetí sem mohou patřit i memoranda nebo tzv. „check lists“. 

Memoranda: 

Memoranda jsou dokumenty vyjadřující určitý právní názor, řešení určitého typu 

právního problému, řešení nebo rozbor konkrétní situace, které lze opět s určitými 

modifikacemi použít v jiném konkrétním případě. Může jít např. o porovnání 

různých typů společností, zpracování problematiky zaměstnávání zahraničních 

pracovníků v zemích Evropské unie nebo komentář k novému paragrafu 

obchodního zákoníku. Tato memoranda se mohou použít i v interní komunikaci, ale 

zpravidla se předkládají klientům. 

Check lists: 

„Check lists“ jsou jakési návody, kroky či postupy, které je potřeba podniknout při 

určité transakci nebo právním problému. Takový dokument bude obsahovat mimo 

jiné i upozornění na možné problémy, které mohou nastat. Typickým příkladem 

dokumentu tohoto typu je scénář pro právní audit, který se provádí při akvizicích či 

spojování podniků, procedura při zakládání nové společnosti, přihlašování 

ochranných známek nebo oznámení o spojení podniků Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže. 
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Best practice documents: 

„Best practice documents“, které se v českém prostředí někdy označují jako 

transakční dokumenty nebo živé know-how dokumenty, jsou dokumenty, které byly 

použity v konkrétním případě. Jde o dokumenty, které byly vybrány jako „příklady“ 

dobrého řešení dané problematiky a které by mohly být použity v budoucnu 

v podobné situaci. Nemusí jít jen o dokumenty vytvořené vlastní firmou, ale také o 

materiály vytvořené protistranou. I ty jsou důležitou součástí znalostních systémů, 

ať už jde o smluvní dokumenty, memoranda nebo např. interní či externí 

prezentace. Dokumentů tohoto typu je bezpochyby daleko více než precedentů, 

jsou to živé dokumenty, které odpovídají konkrétním podmínkám a jejichž kvalita a 

aktuálnost se může časem změnit. V každém případě by tyto dokumenty měly být 

zpracovány a zdokumentovány a chápány jako cenný zdroj znalostí. Měly by být 

ale také nějakým způsobem vyselektovány a zhodnoceny z hlediska kvality a 

použitelnosti – nejlépe pracovníkem typu PSL. 

Transakční bible: 

Transakční bible jsou někdy chápány jako samostatné typy, i když jde v podstatě o 

soubor dokumentů typu předchozího. V případě větších transakcí se vytvářejí 

„bible“ (v elektronické nebo tištěné podobě), které obsahují kopie všech důležitých 

dokumentů pro daný případ. Nebudou obvykle zahrnovat korespondenci nebo  

memoranda, většinou půjde o smlouvy a podobné dokumenty. Transakční bible, 

které jsou bezpochyby znalostním zdrojem, se v podstatě dají považovat i za určitý 

typ „check listu“, protože shromažďují všechny důležité dokumenty pro daný typ 

transakce. Pokud v budoucnu bude firma pracovat na miliardovém úvěru několika 

bank pro nového klienta, může sáhnout po transakční bibli a ověřit si, které 

dokumenty, jakého typu a v jakém rozsahu je nutné zpracovat. Transakční bible 

jsou i dobrým marketingovým nástrojem – při úspěšném dokončení transakce 

předá právní firma klientovi kopii bible v luxusní vazbě. 

Zdroje procedurálních znalostí : know-how systémy 

Znalosti jsou pro firmu přínosem, jen pokud je možné tyto znalosti najít a využít – 

to znamená,  existuje-li kvalitní a funkční znalostní systém. Uživatel opět nemusí a 

ani nechce vědět, který systém firma používá, a ačkoli požaduje co nejpřesnější 

výsledek (dokument, který nejlépe odpovídá jeho požadavkům), zároveň odmítá 
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složitý vyhledávací nástroj s mnoha operátory, vyhledávacími poli a rozšířenými 

možnostmi. Současné systémy proto nabízejí multifunkční nástroje, které propojují 

různé zdroje a typy znalostí, ale které jsou přesto velmi jednoduché pro 

vyhledávání a také přizpůsobené danému uživateli nebo alespoň dané skupině. 

Např. systém právníkovi v oblasti hospodářské soutěže při vyhledávání 

automaticky přednastaví vyhledávání zdrojů z oblasti hospodářské soutěže nebo 

přímo nabídne klíčové nebo nejčastěji hledané dokumenty. To už ale závisí na 

konkrétní společnosti a jejích technologických možnostech a systémech.  

Některé firmy využívají pro správu know-how dokumentů (procedurálních znalostí) 

klasické systémy pro správu dokumentů (DMS), kde může být speciální složka pro 

znalostní dokumenty. Pokud je organizačně i provozně možné klasifikovat všechny 

dokumenty, lze použít systémy DMS pro vyhledávání transakčních dokumentů. To 

je ale, jak již bylo dříve naznačeno, poněkud náročné při větším množství 

dokumentů, které jsou každý den produkovány. Systémy DMS většinou ale 

obsahují precedenty, protože ty je možné poměrně jednoduše organizovat do 

kategorií. Precedenty také bývají dostupné na intranetových stránkách jednotlivých 

odborných skupin nebo kanceláří – nebývá jich tolik a jejich organizace a 

dostupnost prostřednictvím intranetu je poměrně snadná. 

Složitější bývá ukládání transakčních dokumentů, kterých je daleko více, jsou 

detailnější a pro jejich obsahové zhodnocení a popsání je potřeba více parametrů. 

Kromě údajů o datech, autorech (interních i externích), stranách apod. je tu celá 

škála obsahových parametrů. Tyto dokumenty jsou velice konkrétní a vzhledem 

k jejich velkému počtu je nutné uvádět i konkrétní legislativní určení (konkrétní 

paragraf, detailnější klíčová slova …). 

Klasickým znalostním systémem pro procedurální znalosti je databáze, která 

obsahuje dokumenty (i s odkazy na plné texty) jakéhokoli typu, které by mohly být 

využitelné v budoucnu. Většinou nejsou dány přesné instrukce, které typy 

dokumentů mají a které typy nemají být součástí systému, ale většinou sem 

nebudou zahrnovány externí odborné články, případně ani precedenty. Pokud jsou 

precedenty součástí takového systému, je nutné je vždy jasně označit či oddělit, 
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aby uživatel na první pohled věděl, zda jde o precedent nebo o transakční 

dokument.  

Databáze tohoto typu je selektivní, což znamená, že obsahuje materiály na 

základě řízeného výběru. Hlavním kritériem je kvalita a obsahová hodnota, která 

může být využita v budoucnu. Jednotlivé dokumenty jsou indexovány 

prostřednictvím řízeného a strukturovaného slovníku (tezauru). I když většina 

systémů dnes umožňuje plnotextové vyhledávání, klasické indexování a používání 

tezaurů a klíčových slov je stále vyžadováno. Indexace zajišťuje standardizovaný 

popis obsahu a řeší i problém dokumentů v různých jazycích. Uživatel může hledat 

určitý typ dokumentu bez ohledu na jazyk, ale přeci jen nezná všechny termíny a 

variace v různých jazykových oblastech. Proto využije vyhledávání dokumentů 

v různých jazycích podle klíčových slov v angličtině. Při tvorbě tezauru 

v mezinárodní firmě a používání klíčových slov je však nutné respektovat národní 

legislativu a principy a zejména rozdílné pojetí práva, jakým je anglosaské 

„common law“ a evropské „civil law“. Termíny používané ve Velké Británii mohou 

mít posunutý nebo i zcela jiný význam než termíny užívané v Německu. 

Největším problémem při vedení znalostního systému obsahujícího „živé“ 

dokumenty bývají samotní právníci. Systém obsahuje jen to, co je do něj vloženo, 

tj. ty dokumenty, které právníci nebo jejich sekretářky nějakým způsobem do 

systému vloží. Proto je nezbytné neustále podporovat aktivní přispívání do 

znalostního systému. 

Obrázky C12-C14 představují know-how systém, který nabízí základní dokumenty 

a informace potřebné pro jednu skupinu v jedné kanceláři. Obrázek C12 je 

ukázkou obecné stránky pro potřeby dané skupiny, která obsahuje základní 

dokumenty, manuály, odkazy na newslettery i kontakty na členy znalostního týmu. 

Obrázek C13 je příkladem databáze precedentů pro danou skupinu. Jelikož 

precedentů není takové množství, lze je zařadit do určité struktury a plnotextové 

vyhledávání není nezbytnou funkcí. Vyhledávací systém pro databázi „živých“ 

transakčních dokumentů je zachycen na obrázku C14.  
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Obecné informace

Obrázek C12 

 

Precedenty

Obrázek C13 



 

Systém pro vyhledávání „živých“ dokumentů 

Obrázek C14 

 

 

V závěru znovu připomeňme současný trend v oblasti znalostních systémů. 

Znalostní systém popisovaný v podkapitole týkající se procedurálních znalostí je 

dnes většinou pouze jedním z prvků celého komplexního systému. Jestliže 

v předchozích řádcích bylo uvedeno, že externí odborné články nebo precedenty 

bývají ukládány v jiných systémech, je to z důvodu rozdílných kvalitativních, 

významových i obsahových charakteristik. Uživatel ale dnes tyto znalosti 

(dokumenty, informace) z různých zdrojů a podsystémů může dohledat z jediného 

místa, z jediného uživatelsky přátelského rozhraní prostřednictvím propojovací 

databáze či intranetu. 
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2.2.4 Analytické znalosti 

Analytické znalosti jsou typickým představitelem znalostí tacitních. Jsou to znalosti, 

vysoce ceněné, ale také nejhůře postižitelné a zachytitelné. Vztahují se ke 

konkrétnímu případu, ke konkrétní situaci – co je třeba podniknout, co by měl 

konkrétní klient v konkrétním případě udělat. Analytická znalost spočívá především 

v analýze deklarativních znalostí a v jejich aplikaci na konkrétní případ, ale spojuje 

dohromady i procedurální znalosti a vychází i ze znalostí administrativních. 

Analytické znalostí „uvádějí v život“ všechny dříve jmenované znalosti. Výborná 

znalost klienta, obchodních informací o něm, znalost prostředí stejně jako 

vynikající přehled o legislativě a nastudování veškeré odborné literatury nebo 

dostupnost vzorových, výborně zpracovaných dokumentů samy o sobě nestačí. 

Analytická znalost poskládá všechny tyto znalosti do jednoho celku a s přidáním 

vlastních zkušeností se stane tím, co klient požaduje, ať už jde o přípravu a 

dokončení rozsáhlé akviziční transakce nebo o napsání jediné darovací smlouvy. 

Mezi „zdroje“ analytických znalostí lze zařadit např. neformální setkání s odborníky 

na určitou oblast práva. V našem prostředí to budou osobnosti, jakými jsou prof. 

Eliáš nebo Dědič. Advokátní kanceláře organizují schůzky s těmito odborníky, v  

jejichž rámci se řeší velmi konkrétní problémy a otázky, případně jsou tito odborníci 

požádáni o vypracování právních stanovisek na určité, velmi úzce zaměřené téma, 

které řeší problém konkrétního soudního sporu. Zápisky ze schůzky či právní 

posudek se následně zpracují a stanou se součástí znalostního systému. 

 

2.3 Výběr informačních a znalostních zdrojů 

Současný trh nabízí nepřeberné množství informačních a znalostních zdrojů – 

v různé kvalitě, rozsahu, obsahu i záběru. Řada zdrojů je volně přístupných, s 

různou mírou kvality, aktuálnosti a odbornosti. Nicméně v právním prostředí 

převažují produkty komerční, které jsou často velmi finančně náročné a jejichž 

příklady jsou uvedeny v předchozí kapitole. Mezi volně přístupnými, bezplatnými 

zdroji najdeme vedle poněkud pochybných zdrojů i zdroje velmi kvalitní. Příkladem 

mohou být kromě oficiálních zdrojů, které přinášejí legislativu (Eur-Lex, Sbírka 

zákonů na stránkách Ministerstva vnitra, parlamentní a senátní stránky), i 

internetové stránky provozované různými asociacemi, institucemi a profesními 
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skupinami. V českém prostředí můžeme uvést servery e-pravo.cz s odbornými 

články z per renomovaných právníků nebo profipravo.cz s komentovanými 

rozsudky Nejvyššího soudu. Na druhou stranu i drahý komerční produkt může 

přinášet nekvalitní, neaktuální nebo nerelevantní informace, případně systém 

nemusí vyhovovat potřebám uživatele. Cílem této kapitoly ani celé práce ale není 

předložit seznam dostupných zdrojů a provést jejich srovnání. Tomu se věnují jiné 

odborné publikace7). Následující podkapitola krátce naznačí obecná pravidla při 

výběru těchto zdrojů. 

2.3.1 Licence  

V globální firmě je třeba nákup informačních a znalostních zdrojů řídit centrálně – 

na globální, regionální i lokální úrovni. Některé globální zdroje lze zakoupit v rámci 

celofiremního předplatného a tím získat určitou slevu. Může jít o jednotné 

předplatné se stejným přístupem pro všechny kanceláře i jednotlivce nebo o 

předplatné, které se bude lišit podle regionu. Firma si sice předplatí celý produkt, 

ale kanceláře ve střední a východní Evropě budou mít přístup jen do 

středoevropských zdrojů, zatímco asijské kanceláře jen do zdrojů v asijském 

regionu. Firma tak využije „množstevní slevy“ na multilicenční předplatné, jehož 

výhodou je, že ho lze rozdělit na licence podle potřeb jednotlivých regionů. Na 

takovém principu může např. fungovat přístup do služby Internet Securities, 

zmíněné v předchozí kapitole. Do zdrojů, které nejsou finančně nákladné, mohou 

mít přístup všichni uživatelé, jiné zdroje budou přístupné jen pro určité skupiny 

uživatelů nebo jen pro několik jednotlivců, zpravidla informačních pracovníků. 

Omezený přístup se bude týkat zejména zdrojů, u kterých předplatné neznamená 

neomezený přístup, ale platí se čas strávený při práci s databází nebo např. 

otevření (případně vytištění nebo stažení) jednotlivých dokumentů. Na tomto 

principu pracují systémy, jakými jsou LexisNexis, Westlaw nebo i kreditní verze 

předplatného českého systému Lexdata z nakladatelství C.H.Beck. Systém 

Westlaw umožňuje v rámci globální licence neomezené bibliografické vyhledávání 

v databázi odborných článků a judikátů, ale získání plného textu vyhledaného 

konkrétního dokumentu je až na výjimky dále zpoplatněno. 

                                                      
  7) Např. ROZSYPAL, J., Požadavky odborných uživatelů na systémy právních informací. 
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V každém případě, ať už jde o globální multilicenční přístup nebo individuální 

licenci, právní kanceláře striktně vyžadují dodržování licenčních podmínek a 

autorských práv. I když v našem českém prostředí se stále ještě objevují některé 

nešvary z dob minulých a v řadě případů se bez sebemenšího zaváhání tato práva 

porušují (odborné články se kopírují, převádějí do elektronické podoby a následně 

předávají klientům, přístupová hesla jsou používána u licencí pro jednoho uživatele 

celou firmou), mezinárodní firmy z vyspělých zemí samy dohlížejí na to, aby byl 

tento nešvar v jejich lokálních pobočkách zcela odstraněn, a provádějí pravidelné 

kontroly a audity elektronických zdrojů. 

Zejména při využívání zdrojů více zeměmi, při sdílení dat i při spolupráci 

informačních pracovišť v různých zemích je třeba přihlížet nejen  k podmínkám 

uvedeným v globální smlouvě, ale i k podmínkám daným národní legislativou. 

Legislativa v oblasti autorských práv a licencí se v jednotlivých zemích velmi liší. 

To, co je povoleno nebo tolerováno v České republice, nemusí platit např. ve Velké 

Británii, kde fungují velmi striktní omezení. Podobně, má-li česká pobočka 

neomezený multilicenční přístup k právnímu systému (ASPI) pro všechny 

zaměstnance, ačkoli technologicky to bude možné, licenční smlouva nebude 

pravděpodobně zahrnovat přístup pro slovenskou kancelář. 

2.3.2 Základní faktory při výběru zdrojů 

Při vlastním výběru produktů rozhoduje velké množství faktorů. V případě menších 

firem bývá hlavním kritériem cena. U velkých mezinárodních společností naštěstí 

rozhodují i další hlediska. Nejen proto, že příjmy těchto firem jsou vyšší a zároveň 

při globální praxi mohou využívat licenčních slev, ale také proto, že si samy 

uvědomují potřebnost takových zdrojů. V dnešní době všichni renomovaní 

dodavatelé nabízejí spolu s obsáhlou dokumentací a osobní prezentací i 

několikatýdenní zkušební provoz svých produktů. Potenciální klient tak má 

možnost si podobné systémy vyzkoušet a teprve na základě tohoto testovacího 

provozu se rozhodnout, který z daných produktů zakoupí. U většiny dodavatelů 

funguje i systém referencí a potenciální klient si může u jiných klientů, kteří již se 

systémem mají zkušenost, ověřit, zda jsou s produktem spokojeni či nikoli. 

V případě globálních kanceláří,  a tedy i větších objednávek, je solidní dodavatel 
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nabízející určitý produkt připraven a ochoten nabídnout další slevy, bonusy či 

školení. Na druhou stranu,  pokud dodavatel produktu nevystupuje jako seriózní 

partner, měla by se advokátní kancelář obrátit na jiného dodavatele nebo zakoupit 

jiný produkt. Někdy není jednoduché nesolidního dodavatele odhalit včas, ale 

určité znaky lze při jednání s dodavatelem (obchodním zástupcem) zachytit: 

• Důležitým „rozpoznávacím“ prvkem je osoba zástupce, který s vámi bude 

jednat. Zástupce firmy nesmí být nepříjemný, arogantní, ani neprofesionálně 

přátelský a osobní. Ze zástupce musíte mít pocit, že je to člověk na pravém 

místě, jehož primárním úkolem je sice prodat a přinést peníze své firmě, ale 

který chce zároveň najít optimální řešení pro klienta. Vy sami jste odborníci, 

kteří systém budou využívat a kteří vědí, co potřebují. Bude-li vás zástupce 

přesvědčovat o opaku, obraťte se jinam. Vy nejste koncový uživatel, zpravidla 

máte určité pokyny od managementu, víte, jaké jsou požadavky firmy a ty 

musíte respektovat. 

• Ačkoli je zcela zřetelné, že obchodník nezná odpovědi na dotazy klienta, 

nepřizná svou nevědomost. Místo toho používá nejasné obchodní obraty. 

Typickými odpověďmi, na které by potenciální klient měl negativně reagovat, 

jsou věty: „Teoreticky by to neměl být problém. Teď sice přesně nevím, ale 

určitě to půjde.“ Tyto věty lze jednoduše přeložit: „Nemám tušení. Nyní to 

možné není.“ Obchodník sice všechny odpovědi nemusí znát, ale měl by si 

otázky, na které neznal odpověď, poznamenat, informace si zjistit a obratem 

zaslat potenciálnímu klientovi. 

• Zástupce firmy nabízí produkt v podobě, která ještě není k dispozici. Jestliže 

firma uvažuje o změně právního systému, ví přesně, jaké požadavky by měl 

systém splňovat. Jestliže nabízený produkt v současné podobě neumožňuje 

porovnání různých časových znění právního předpisu a obchodní zástupce 

tvrdí, že tato funkce bude k dispozici během šesti měsíců, nekupujte produkt 

nyní. Počkejte do doby, než bude funkce doopravdy k dispozici. 

• Dodavatel sice tvrdí, že jeho systém je nejlepší na trhu nebo že jej využívají 

významní klienti na národní i mezinárodní úrovni, ale sám není schopen vám 

tyto informace doložit. To, že jmenuje konkurenční advokátní kanceláře, které 
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produkt využívají, neznamená, že jsou s ním spokojeny nebo že jej vůbec kdy 

využívaly. Ačkoli mluvíme o konkurenčním prostředí, ve kterém se běžně 

nevyměňují informace, v rámci referencí při využívání různých služeb a zdrojů 

není většinou problém zkontaktovat protějšek na stejné pozici či člověka z IT 

oddělení z jiné firmy a zjistit, jak jsou se systémem spokojeni. 

Při nákupu tištěných zdrojů většinou nebývají velké problémy. Autorská práva jsou 

dána legislativou dané země. Obchodní zástupci své zákazníky tak často  osobně 

nekontaktují a právníci sami mívají dobrý přehled o nakladatelstvích, titulech či 

autorech. Výjimku u nás tvoří nakladetelství Verlag Dashöfer, které využívá 

poněkud „nátlakové“ marketingové politiky a zákazníky kontaktuje všemi možnými 

způsoby. Velmi přínosné jsou „přátelské“ kontakty s jedním či dvěma distributory, 

prodejci odborné literatury. Ačkoli i v České republice existuje celá řada 

internetových prodejců českých odborných knih (jmenujme např. nové aktivity 

nakladatelství Aleš Čeněk), velmi dobře jim v Praze konkuruje prodejna společnosti 

Linde v Opletalově ulici, která kromě publikací z produkce vlastního nakladatelství 

nabízí velký výběr knih z právní a ekonomické oblasti z produkce jiných 

nakladatelství. Při nákupu zahraniční literatury lze opět využívat internetových 

prodejců, některé firmy řídí nákup těchto knih centrálně, ale je možné využívat i 

místních dovozců zahraniční literatury, kteří mají smlouvy se zahraničními 

dodavateli a vyřídí všechny potřebné náležitosti včetně celního řízení za vás.  

Při nákupu periodických publikací je třeba zvážit, zda je nutné předplácet tištěnou 

verzi nebo jen elektronickou podobu nebo zda kombinovat obě možnosti. 

Zahraniční periodika lze opět předplácet centrálně, ale i tady by si lokální pobočka 

měla nejprve zjistit, zda např. náklady na dopravu u tištěných produktů nebudou 

nakonec vyšší než jednorázové lokální předplatné nebo zda v případě denního 

tisku nedojde ke zbytečnému zpoždění v distribuci. 

U elektronických produktů - v podobě on-line služeb prostřednictvím internetu i 

databází na CD-ROMech - kritérií pro výběr a zejména druh a rozsah předplatného 

je víc: 

• Jaký je obsah a záběr produktu?: Předplatné výborného systému, který 

pokrývá německy mluvící oblast, je určitě nezbytné, ale nikoli globálně. 
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Komerční produkt nabízející více či méně stejný obsah jako běžně dostupný 

bezplatný zdroj nebo jiný produkt, který již máme, je zbytečný. Pokud ale nový 

zdroj nabízí dokonalejší vyhledávací nástroj, který nám chybí a který jiné 

produkty se stejným obsahem nemají, jeho zakoupení bude pro firmu 

přínosem. 

• Je-li v nabídce on-line verze i CD-ROM, která z verzí bude pro firmu 

vhodnější? 

• Je systém kompatibilní s firemním systémem? Bude ho vůbec možné 

technologicky využívat v našem prostředí?  

• Jaká je perioda aktualizace zdroje: potřebuje firma opravdu denní aktualizaci 

nebo by stačila měsíční perioda? 

• Jaký je formát výstupu a jaký výstup je možný? Jaké jsou podmínky pro 

předávání výstupů v rámci firmy i mimo ni? Jsou pro všechny formy a formáty 

stejné podmínky (např. zobrazení dokumentu je pokrytu v rámci předplatného, 

ale za vytištění se platí další poplatky)? 

• Platí se za každé přihlášení, za každý přístup a dotaz, nebo jde o jednorázový 

paušál bez ohledu na počet přístupů a zpracovávané dotazy a výstupy? 

• Kdo bude systém používat? Je nutné předplatné pro všechny zaměstnance, 

pro vybrané skupiny nebo budou mít přístup jen někteří uživatelé?  

• Je v případě jednouživatelské licence přístup vázáný na konkrétní osobu nebo 

na jedno přihlášení v reálném čase? 

• Jaké jsou jazykové verze systému? Jaká je nabízená uživatelská podpora? 

Kritérií je mnohem více, ale výše uvedená hlediska mohou sloužit jako základ pro 

výběr systému. 

Nezbytnou podmínkou pro efektivní správu zdrojů je jednotná strategie, jakým 

způsobem jsou tyto zdroje řízeny a organizovány, ale také úplný přehled zdrojů a 

přístupů k nim v rámci celé firmy, aby na jedné straně nedocházelo ke zbytečnému 

duplikování zdrojů, na straně druhé aby zdroje, které jsou k dispozici, byly plně 

využívány. Nemělo by se stávat, že uživatelé v lokální kanceláři vůbec neví, že je 
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na základě globálního předplatného k dispozici přístup do určité databáze, nebo 

dokonce že si lokální kancelář, protože o tomto globálním předplatném neví, 

předplácí databázi sama a navíc za daleko vyšší cenu. 

 

3 Informační a znalostní tým 

Velké advokátní kanceláře s řízenou „knowledge strategy“, tedy s vypracovanou 

strategií pro řízení znalostí a informačních zdrojů a služeb, mají většinou rozdělené 

kompetence mezi centrálním tým, zastřešující management, globální projekty a 

řídící informační a znalostní politiku, procesy a strategie, a jednotlivá informační 

pracoviště v pobočkách i jednotlivých skupinách, která vykonávají vlastní 

informační praxi. 

3.1 Centrální tým 

Centrální tým je veden z pozice obvykle nazývané „Global Knowledge Manager“, 

„Chief Knowledge Officer“ nebo „Chief Information Officer“, kterým může, ale 

nemusí být člověk s vysokoškolským právním vzděláním. V rámci centrální týmu 

působí další lidé na manažerských postech pro jednotlivé oblasti a sféry 

zodpovědnosti, např. manažer pro komunikaci a spolupráci s kancelářemi v jiných 

zemích a regionech, manažer pro rozvoj know-how systémů (z pozice 

informačního a znalostního profesionála) i manažer pro IT projekty zodpovědný za 

technologickou stránku. Kromě manažerských pozic se ale v centrálním týmu 

uplatňují desítky tradičních informačních pracovníků i programátorů pro potřeby 

centrální správy systémů, akvizice nebo uživatelské podpory. 

3.2 Informační a znalostní tým (know-how tým) 

Praktické informační úkoly a každodenní praxe pro konečné uživatele se však dějí 

na lokální úrovni, ať už máme na mysli celou pobočku nebo jednotlivé oborové 

skupiny a podskupiny. Tady se informační pracovníci setkávají s konkrétními 

potřebami, dotazy a úkoly, a záleží na velikosti i potřebách dané pobočky, bude-li 

k dispozici „centrální“ knihovna a tým pro všechny skupiny a podskupiny v rámci 

lokální kanceláře, nebo zda je pobočka dostatečně velká, že i v rámci ní jsou 

informační pracoviště rozdělena na menší jednotky. Struktura lokálních 
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informačních pracovišť bude ale podobná. Ve větších pobočkách najdeme i funkci 

informačního manažera, jinde pouze informační pracovníky („information officers“) 

různé úrovně. V čele obvykle stojí „know-how partner“, který rozhoduje o 

projektech, financích a strategiích na lokální úrovni. Zároveň bývají v kancelářích 

„multidisciplinární“ komise složené ze zástupců jednotlivých skupin a podskupin, 

které fungují jako poradní orgány a předkládají informačnímu a znalostnímu týmu 

své specifické připomínky a požadavky. 

Typický know-how tým je tvořen jedním nebo více zástupci třech základních pozic: 

• know-how partner; 

• znalostní právník („professional support lawyer“ - dále PSL); 

• informační pracovník /  knihovník („information officer“). 

Práce v týmu vytvořeném z představitelů všech těchto pozic,  je velmi efektivní pro 

poskytování informačních a znalostních služeb právníkům. Kombinovaná 

zkušenost informačního pracovníka a kvalifikovaného právníka na pozici PSL a 

jejich vzájemná úzká spolupráce umožňuje nabídnout služby nejširšího záběru. 

PSL je expert v určité oblasti práva, informační pracovník má zase profesionální 

informační a rešeršní znalosti a schopnosti, ví, jak znalosti spravovat, organizovat i 

vyhledávat. I když informační pracovník během své praxe v advokátní kanceláři 

získá větší právní znalosti, než mívá běžný uživatel – neprávník, obrátí se 

bezpochyby se žádostí o pomoc na kolegu na pozici PSL, bude-li požádán o 

vyhledání informace vyžadující hlubší znalost práva. Informační pracovník bude 

zase nápomocný znalostnímu právníkovi při používání informačních technologií, 

vyhledávání a zpracovávání rešeršních strategií. 

Ačkoli o úkolech a kompetencích PSL a informačních pracovníků bude pojednáno 

dále, následující přehled přináší základní oblasti a úkoly, se kterými se pracovníci 

na těchto pozicích setkávají. Přesný záběr a rozsah jejich aktivit a funkcí však 

záleží na dané kanceláři či skupině. Bude-li v kanceláři jediný informační 

pracovník, bude jeho práce zahrnovat většinu z těchto činností, je-li pracovníků 

více, budou jednotlivé aktivity rozděleny mezi ně. 

 

84 



 

Informační pracovník („Information officer“): 

• zaměření na informační a znalostní rešerše; 

• primární kontaktní osoba pro dotazy právníků; 

• správa a řízení informačního pracoviště nebo knihovny; 

• správa a řízení informačních zdrojů v tištěné i elektronické podobě; 

• správa znalostních zdrojů (tuto činnost ale často vykonávají sekretářky PSL 

či jiná administrativní podpora); 

• správa intranetu; 

• správa rozpočtu (informačního a znalostního); 

• školení pro právníky. 

Professional support lawyer: 

• tvorba a aktualizace znalostních dokumentů (know-how), interních publikací 

a newsletterů; 

• zodpovědnost za kvalitu znalostních zdrojů, aktualizace a rozšiřování tezaurů 

a klasifikačních systémů; 

• právní školení, organizování interních i externích seminářů; 

• interní právní rady; 

• často i klientská práce. 

Oblasti, ve kterých se činnosti PSL a informačních pracovníků nejvíce 

překrývají: 

• informační pracovníci připravují „podklady“ pro právní činnost PSL; 

• společně produkují interní know-how buletin, který obsahuje informace o 

novinkách a službách informačního pracoviště i know-how materiály; 

• zpracování komplexnějších dotazů; 
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• podpora a marketing informačních a znalostních služeb, které společně 

nabízejí. 

3.2.1 Know-how partner 

Know-how partner bývá v menších kancelářích zpravidla praktikující právník 

zodpovědný kromě své právnické činnosti (případně i vedení určité skupiny) 

zároveň i za informační a znalostní služby. Know-how partner by měl teoreticky 

sám navrhovat a vytvářet strategie pro oblast informačních a znalostních služeb, 

ale v praxi většinou vychází z návrhů a podkladů ze strany informačních 

pracovníků a PSL, kteří znají praktické potřeby uživatelů.  

Know-how partner je zodpovědný za celkový „know-how“ rozpočet, schvaluje či 

předkládá ke schválení ostatním členům vedení firmy investice většího rozsahu, 

určuje a hodnotí práci znalostního týmu i jeho zapojení do celofiremních aktivit.  

Know-how partner předkládá a vysvětluje znalostní strategie a plány ostatním 

členům vedení i jednotlivým skupinám. Podporuje a hodnotí „znalostní“ chování 

partnerů a právníků, zda a jakým způsobem se oni přímo zapojují do tvorby a 

zdokonalování znalostního systému a znalostních dokumentů. Zároveň monitoruje 

a hodnotí kvalitu precedentů vytvářených firmou a jejich aplikaci v praxi. 

Na jedné straně funguje know-how partner jako kontrolní orgán, na druhé straně by 

ale zároveň měl podporovat činnost členů know-how týmů a tuto podporu navenek 

i jasně a zřetelně vyjadřovat.  

3.2.2 Professional support lawyer 

Pozice professional support lawyer přesahuje záběr klasických informačních 

služeb, protože pro její plnění je zcela nezbytná vysokoškolská právní kvalifikace. 

V prostředí velkých a zejména mezinárodních kanceláří mají tito znalostní 

pracovníci nezastupitelné místo a jejich význam neustále roste. Pozice sama je 

velmi atraktivní i pro právníky, kteří chtějí vystoupit z časově náročného „vlaku“ 

spojeného s noční i víkendovou prací. Jako PSL zůstávají stále právníky, mají 

prostor pro rozšiřování odborných znalostí, často v daleko větší míře než jejich 

kolegové, ale v rámci běžné pracovní doby a velmi často i při kratším pracovním 

úvazku. 
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Úkolem znalostního právníka je v podstatě zodpovídat právní znalostní otázky, 

které vyžadují odbornou kvalifikaci a jejich řešení by zbytečně zatěžovalo ostatní 

právníky vykonávající klientskou práci. Jeho úkolem je však nejen tyto dotazy 

zodpovídat, ale i předjímat je např. ve formě precedentů a seminářů. Rozsah práce 

a jednotlivé aktivity budou záležet na konkrétní skupině a praxi. Někteří PSL se 

bude zabývat především tvorbou a správou precedentů, jiní budou více zapojeni 

do marketingové činnosti v podobě organizování školení a seminářů. 

(i) Historie 

Role PSL se vytvářela postupně a z různých důvodů, než se ustálila v 

současné podobě. Hlavní impulsy pro její vznik byly pravděpodobně dva – 

jeden ryze profesionální, druhý spíše v rovině „sociální kultury“: 

• Některé kanceláře upřímně přiznávají, že se podobná funkce vyvinula 

před mnoha lety zejména z důvodu potřeby žen – právniček, které 

chtěly nadále působit v oboru, ale kvůli svým mateřských a rodinným 

povinnostem nemohly pracovat na plný úvazek. V té době nebyly 

informační technologie ještě na takové úrovni, aby umožňovaly při 

zachování všech pravidel bezpečnosti a ochrany dat přímo on-line práci 

s dokumenty, využívání interních firemních zdrojů a systémů i rychlou a 

bezpečnou komunikaci. Práce z domova nebyla ani u velkých právních 

firem tak běžná. Proto kanceláře svým zaměstnankyním vyšly vstříc a 

vytvořily pozici: 

• která nevyžadovala práci na plný úvazek; 

• za jistých okolností umožňovala práci z domova; 

•  při jejímž plnění zpravidla nedocházelo ke konfliktům mezi 

povinnostmi v rodině a urgentními úkoly v kanceláři, které se 

objevují při klientské práci. 

Teprve později si tyto firmy uvědomily v plné šíři důležitost a přínos 
práce PSL. 

• Jako hlavní důvod však většina firem uvádí, že pro vznik dané funkce 

byla zásadním impulsem potřeba interního odborníka – zkušeného 

právníka, který se zaměří na přípravu vzorových dokumentů, 
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precedentů, tvorbu a správu know-how systémů a pro nějž by byla tato 

práce prioritní. 

(ii) Termín Professional support lawyer 

Nejužívanějším termínem pro tuto funkci je professional support lawyer a 

zkratka PSL je všeobecně známá a užívaná, nicméně bychom našli i další 

názvy jako např.: 

• Professional Development Lawyer – PDL 

• Project Lawyer 

• Knowledge Lawyer / Know-how Lawyer / Knowledge Management 

Lawyer / méně užívaný termín Znalostní právník (v českém prostředí). 

I v českém prostředí se tyto pojmy u větších a mezinárodních firem běžně 

užívají, zejména termín professional support lawyer, a dále se nepřekládají, 

stejně tak jako označení pro jiné informační i neinformační pozice (např. HR 

manager, Information manager nebo Business development officer). 

(iii) Předpoklady pro funkci PSL 

Odborné předpoklady:  

I když PSL mívají často podporu ve studentech („paralegals“) či čerstvých 

absolventech právnické fakulty (koncipientech) např. na pozici „professional 

support assistant“, vlastní professional support lawyers jsou výhradně 

právníci (advokáti či seniorní právníci) s několikaletou klientskou nebo soudní 

praxí v dané oblasti (zpravidla alespoň 3-5 let). Ve funkci PSL najdeme nejen 

advokáty, ale i bývalé soudce nebo univerzitní profesory, kteří mají praktické 

zkušenosti na jedné straně a rozsáhlé teoretické znalosti na straně druhé. 

Mezi PSL najdeme i bývalé partnery firem a špičkové právníky, kteří se z 

nejrůznějších důvodů rozhodli odejít z „velkého businessu“. Kromě případů, 

kdy firma vytváří pozici PSL, know-how systém či celé know-how oddělení na 

„zelené louce“, většinou není vyžadována předchozí praxe z podobné funkce. 

Právník ucházející se o roli PSL by měl být specialista v určitém oboru (např.  

v telekomunikačním právu, patentovém právu apod.) s výbornými znalostmi v 

dalších oborech. Toto se však odvíjí i od zaměření firmy, od počtu PSL i od 

systému ve firmě užívaném. Jestliže bude v celé firmě jediný PSL pro 
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všechna oddělení a skupiny, což je pro samotného pracovníka velmi 

náročné, důraz na všeobecné znalosti je větší. Naopak, pokud každé 

oddělení má alespoň jednoho svého znalostního právníka, ten se pak může 

soustředit převážně na svoji vlastní specializaci. 

Výjimečné odborné znalosti jsou nezbytné, protože PSL odpovídají nejen za 

formu, ale především za obsah systémů a dokumentů, z nichž kolegové 

čerpají a které považují za kvalitní a ověřený základ pro další klientskou 

práci. 

Další znalosti a dovednosti 

V mezinárodní firmě jsou základem vynikající jazykové a stylistické znalosti, 

jak cizího jazyka, tak i jazyka mateřského. Samozřejmostí je uživatelská 

znalost práce s počítačem a podle konkrétních úkolů a náplně práce i hlubší 

znalosti práce s databázemi, internetem či intranetem, elektronickým 

publikováním apod. 

PSL jsou členové know-how týmů, jejichž úkolem je poskytovat know-how a 

informační služby.  Proto by měli mít i dobré komunikační a prezentační 

schopnosti, zejména mají-li na starosti správu know-how systémů (získávání 

nových příspěvků od kolegů bývá velmi obtížné) nebo zajišťují-li i interní či 

externí školení a semináře. Přesto na místech PSL bývají nezřídka lidé, kteří 

mají problémy při komunikaci s lidmi nebo jsou již unaveni kontakty s klienty. 

Na obrázku C15 na následující straně jsou ukázky inzerátů na pozici PSL 

v České republice i v zahraničí. V České republice tyto inzeráty najdeme 

zejména v časopisu Bulletin advokacie, který vydává Česká advokátní 

komora, ale často je pozice PSL obsazena z interních zdrojů, tedy 

právníkem, který již ve firmě pracuje. 

(iv) Kdo a proč se stává PSL? 

Některé zdroje8) uvádějí, že v právních firmách ve světě bylo v roce 2001 

zaměstnáno 300 – 400 znalostních právníků. Od té doby počet PSL 

nepochybně významně vzrostl. Převážnou většinu z nich najdeme ve Velké  

                                                      
  8) HARVEY, T. , The role of the legal information officer. 
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Obrázek C15 

Příklady inzerátů na pozici PSL 



 

Británii a Austrálii a následně v zemích, kde australské a britské firmy mají 

své pobočky. Ačkoli za „právnickou velmoc“ jsou považovány Spojené státy, 

pozice interního pracovníka typu PSL není v USA tak rozšířená.  

I když úloha PSL vyžaduje vysokou odbornost, bývá často stále chápána 

pouze jako další alternativa, nikoli jako stupeň v kariéře, ke kterému studenti 

práv směřují. I výborní představitelé této pozice velmi často čelí podobným 

dotazům: „Proč to děláš? Nenudíš se? Jak tě to může bavit? Nevadí ti, že 

nyní děláš méně hodnotnou práci, že jsi jen PSL? Kdy se zase vrátíš k právu 

…? Co vlastně celý den děláš?“ 

Nicméně je to role velmi oblíbená, protože představuje pro právníky 

jedinečnou příležitost zůstat ve „velké“ advokacii, a přesto se vyhnout 

klasické a často stresující klientské práci a advokátní praxi. V dnešní době si 

mnoho advokátů, kteří se dostali na špičku ve svém oboru, již po několika 

letech uvědomí, že priority a životní hodnoty jsou někde jinde než pouze v 

budování kariéry a v honbě za ziskem a úspěchem. 

Oproti klasické advokátní práci role PSL přítom nabízí řadu výhod: 

• Méně stresu: Zpravidla tu nejsou tak striktní termíny, odpadá 

každodenní kontakt s klienty, „soupeření“ mezi advokáty. 

• Téměř stejné finanční ohodnocení: Většina firem nabízí 80 až 90% (a 

někdy i 100%) platu či odměny, které by dostávali jako klientsky 

orientovaní právníci. 

• Advokátní praxe: Ve většině případů působí PSL oficiálně jako advokát, 

tj. je stále vedený u advokátní komory, započítává se mu praxe a 

kdykoli se k profesi může vrátit. 

• Pracovní doba: Na rozdíl od klientsky orientovaných právníků mají PSL 

zpravidla pravidelnou pracovní dobu a nejsou nuceni pracovat přesčas. 

I když stále více PSL dnes pracuje na plný úvazek, nabízí tato funkce 

možnost práce na zkrácený úvazek a dnes i v souvislosti s 

kvalitnějšími a bezpečnějšími informačními technologiemi i práci z 

domova s přímým přístupem do firemních systémů. 
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• Vzdělávání a kvalifikace: Vzhledem k charakteru práce a zároveň i 

menší časové náročnosti mají PSL větší prostor pro samostudium, 

rozšiřování svých znalostí a zvyšování kvalifikace. 

• Komunikace s právníky: Ze sociálního či psychologického hlediska 

patří PSL stále mezi advokáty a ve firmě jsou s nimi v bezprostředním 

kontaktu. 

Závěrem lze shrnout, že do funkce PSL přicházejí právníci, kteří chtějí více 

klidu a prostoru pro svůj volný čas nebo rodinu a přesto zůstávají „mezi 

svými“. Nezanedbatelný bude jistě i faktor, že právníci mají pravděpodobně 

větší potřebu uznání a v nich samotných přetrvává pocit důležitosti a jisté 

nadřazenosti. A v pozici PSL přeci jen stále patří mezi advokáty. 

(v) Náplň práce a základní úkoly 

Pokud opomineme firmy, kde professional support lawyer zajišťuje i klasické 

knihovnické služby, základní okruhy činností a úkolů, které spadají do jeho 

kompetencí, zachycuje následující přehled: 

Práce s dokumenty: 

• tvorba dokumentů (precedentů, formulářů); 

• shromažďování a „rozšiřování“ znalostních dokumentů; 

• kontrola kvality dokumentů a zodpovědnost za aktuálnost know-how 

sbírky; 

• vlastní publikační činnost (odborné články do interních i externích 

newsletterů a periodik). 

Jedním za základních úkolů PSL je právě publikační činnost. Pokud bychom 

měli jmenovat typy publikovaných dokumentů, na prvním místě jistě stojí 

newslettery, spadající zároveň do marketingových aktivit, které jsou 

distribuovány v rámci firmy i vybraným klientům a často jsou dostupné i na 

internetových stránkách společností. PSL se může podílet na celé úpravě, 

včetně formální podoby publikovaných dokumentů, ale většinou má na 

starosti pouze obsahou stránku, komunikaci s dalšími přispěvovateli, 

stanovení témat apod. Jinou podobu a obsah bude mít interní newsletter pro 
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potřeby právníků, jinou a mnohem srozumitelnější podobu newsletter 

nabízený klientovi. Formální stránka je pak záležitostí marketingového týmu. 

Newslettery mohou být k dispozici v tištěné i elektronické podobě 

s globálním, regionálním i lokálním záběrem. U klientů jsou oblíbené krátké 

pravidelné informace o změnách v legislativě, které mohou nějakým 

způsobem ovlivnit jejich činnost. Obrázky C16 a C17 jsou příkladem 

klientských newsletterů ze stránek společností Linklaters a White & Case. 

 
Newsletter vydávaný společností White & Case  dostupný na internetu 

Obrázek C16 
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Obrázek C17 

Newsletter vydávaný společností Linklaters dostupný na internetu 



 

Rešeršní činnost: 

• sledování legislativního vývoje a změn, analýza nových zákonů a 

významných novelizací; 

• sledování judikatury, odborných článků a právních rozborů, jejich 

sumarizace, hodnocení a prezentace ve vhodné formě; 

• řešení konkrétních právních úkolů. 

Rozsah rešeršní činnosti ze strany PSL je velmi individuální. Někdy si PSL 

sám vyhledává informace v dostupných zdrojích nebo sleduje legislativní 

činnost v parlamentu (např. pomocí technologie RSS), ale většinou základní 

rešerše provádějí informační pracovníci a PSL následně vyhledané 

informace zpracovává a analyzuje z odborného právního hlediska. 

Marketing: 

• tvorba newsletterů pro klienty (viz výše); 

• organizace externích seminářů; 

• spolupráce s profesními komorami. 

Marketingové aktivity patří mezi primární oblasti, ve kterých se PSL angažují. 

Ve firmách působí celé marketingové týmy (samostatné skupiny i týmy 

sestavené ze zástupců různých oborových, regionálních i profesních skupin), 

keré mohou určovat základní strategie a formy marketingu, ale obsahová 

stránka newsletterů a seminářů by měla být v kompetenci znalostních 

právníků. 

Organizace odborných seminářů a konferencí pro klienty, právnickou 

veřejnost i vlastní zaměstnance je důležitou součástí marketingové činnosti i 

znalostní politiky firmy. Právníci velkých firem mívají kontakty s profesními i 

jinými organizacemi po celém světě a mohou zajistit účast skutečných 

právnických kapacit, zástupců státních institucí či představitelů Evropské 

unie. Jestliže advokátní firma zorganizovala před vstupem do Evropské unie 

několik na sebe navazujících seminářů zaměřených na klíčové oblasti, které 

by měl každý podnikatel působící v přistupující zemi vědět, za účasti 

odborníků z evropských institucí, pracovníků ministerstev i kolegů z Bruselu, 

byl to velmi dobře zvolený marketingový tah. Podobně, pokud je klientem 
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významná telekomunikační firma a v současnosti dochází k větším 

legislativním změnám v oblasti elektronických komunikací, může advokátní 

kancelář zorganizovat seminář na dané téma výhradně pro pracovníky tohoto 

klienta. PSL se ze své pozice může účastnit přímo organizace semináře, 

může zajišťovat komunikaci s přednášejícími či odborně posuzovat 

přednášené příspěvky. Měl by být ale i vlastním iniciátorem podobných akcí a 

jako odborný konzultant by měl mít také přehled o tom, co klienty v určité 

oblasti může zajímat, kdo jsou odborníci na dané téma, které by bylo dobré 

kontaktovat. 

Informační technologie: 

• účast na speciálních projektech (např. vytvoření nového know-how 

systému). 

Právníci většinou nemívají takové odborné technické a počítačové znalosti, 

ale do podobných projektů by měli být zapojeni z hlediska obsahové náplně. 

Odborné poradenství, školení a konzultace: 

• znalostní podpora ostatních členů know-how týmu (neprávníků) při 

řešení úkolů vyžadujících odborné právní znalosti; 

• interní poradenství (tzv. „in-house counsel“) pro ostatní právníky (např. 

právní rozbor konkrétního problému); 

• interní právní školení a semináře. 

PSL daleko častěji navštěvují odborné semináře a studují odbornou 

literaturu, nejen proto, že mají na sebevzdělávání více času, ale především 

proto, že tyto aktivity mají v náplni své práce. Proto by měli své zkušenosti 

předávat kolegům nejen v podobě memorand a interních zpráv, ale i ve formě 

prezentací a interních školení. 

3.2.3 Informační pracovník („Information officer“) 

Rozsah práce, kompetence i kvalifikační a znalostní předpoklady informačního 

pracovníka závisí především na tom, zda je v kanceláři jediným pracovníkem na 

této pozici nebo zda je členem celého týmu. Je-li členem týmu, může se soustředit 

na užší okruh práce. Pokud je např. v týmu zodpovědný za technickou stránku (za 

správu databází, intranet apod.), nemusí být tolik zběhlý v legislativních zdrojích. 
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Pracovník, který provádí monitoring tisku nebo rešerše, musí mít uživatelsky dobré 

počítačové znalosti, ale kromě nich je pro něj prioritní i znalost informací o 

klientech a politickém a ekonomickém dění v regionu.  

(i) Znalosti, dovednosti a „osobnostní“ předpoklady 

Kvalifikace:  

Pozice informačního pracovníka je pro absolvoventy knihovnických škol velmi 

atraktivní, protože umožňuje práci ve vystudovaném oboru, v zajímavém 

prostředí a za daleko lepších finančních podmínek než v jiných oblastech. 

Proto si advokátní firmy mohou většinou vybírat z velkého počtu uchazečů. 

Na informačních pozicích tedy zpravidla najdeme vysokoškolsky vzdělané 

pracovníky, a to přímo se zaměřením na knihovnicko-informační služby, 

případně i s právním vzděláním. 

Osobnost: 

• Ochota a vstřícnost: Práce interního informačního pracovníka patří do 

oblasti služeb. Jeho hlavním posláním je „poskytovat služby“ svým 

uživatelům, nikoli však jim „sloužit“. V praxi to znamená, že informační 

pracovník musí být připraven a ochoten pomoci, že prioritní je práce 

pro uživatele, zatímco ostatní administrativní činnosti, které nejsou 

„vidět“, bývají odsouvány. Na druhou stranu by si měl informační 

pracovník uvědomit, že je odborníkem a že vztah mezi ním a uživateli 

uvnitř firmy je jiný než vztah mezi informačním pracovníkem ve veřejné 

nebo komerční instituci a uživatelem, který si za služby platí. Firemní 

informační pracovník a jeho uživatelé jsou kolegové, a i když si to 

někdy neuvědomují, měli by vystupovat v rovnocenném postavení. 

Slušnost, úcta a respekt by měla být samozřejmostí na obou stranách. 

• Rešeršní „ješitnost“: Informačnímu pracovníkovi by měla být vlastní 

„touha hledat a najít“. Toto poněkud poetické spojení vyjadřuje vlastně 

podstatu práce každého dobrého rešeršéra. Informační pracovník 

může dostat jednoduchý dotaz, na který okamžitě zná odpověď nebo 

na který umí snadno a rychle odpověď najít. Ale pokud jde o  

náročnější dotaz, měl by vědět kde hledat, a neví-li, měl by mít  snahu, 

odvahu i nadšení hledat dál. Měl by pociťovat onu touhu najít zdánlivě 
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nenalezitelné i uspokojení, pokud se mu to povede. I když zní trochu 

nadneseně, použijeme-li slovo „touha“ pro vyhledání jednoho paragrafu 

nebo akcionářské struktury nevýznamné společnosti, nejde tu ani tak o 

samotný předmět hledání, ale o to, že jsme si sami vědomi svých 

znalostí a dovedností. V právním prostředí se ne vždy dočkáme 

ocenění od kolegů, ale i vědomí vlastních schopností a znalostí nás 

může povzbudit a inspirovat v další práci. 

• „Široké“ myšlení: Informační pracovník by měl vidět širší souvislosti, 

vědět, co se „ve světě“ děje, a nespoléhat se pouze na jediný zdroj a 

jedinou informaci. Musí mít výbornou paměť a uměť číst mezi řádky. To 

platí nejen pro vlastní hledání odpovědí, ale i pro přijímání dotazů a 

požadavků od uživatelů. Právníci sami někdy nevědí, co potřebují, 

neví, jak dotaz definovat, kde informace najít. Stejně tak při monitoringu 

tisku a marketingových rešerších by měl informační pracovník umět 

předvídat, co je nebo co by mohlo být důležité pro jeho kolegy. 

• Práce pod tlakem: Advokátní firma je stresujícím prostředím. 

Informační pracovník bývá velmi vytížený a zejména tam, kde je 

jediným informačním pracovníkem, bývá často pod velikým tlakem. To 

vyžaduje základní schopnost zvládat stres, a to nejen stres vlastní (při 

práci na více úkolech najednou) nebo stres kolegů, se kterými pracuje 

a jejichž nálady a pocity se projevují i v komunikaci, ale i stres firemní 

(např. v době dočasně zhoršené finanční situace). Zkušený informační 

pracovník by měl být schopen stanovit si priority při vyřizování úkolů a 

tyto priority i obhájit. 

• Analytické a organizační schopnosti: Informační pracovník by měl mít 

dobré organizační schopnosti. Správa dokumentů, databází i knihovny 

může fungovat dobře, jen pokud je dobře organizována. Informační 

pracovník chápe podstatu tvorby klasifikačních systémů, tezaurů, 

indexace, je schopen pracovat s informacemi a dokumenty, vybírat 

relevantní informace, zpracovávat je, analyzovat a převádět do 

srozumitelné formy. Vzhledem k pracovní vytíženosti by měl pracovník 

umět organizovat i sám sebe, svou pracovní náplň a časový rozvrh. 
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• Sebevědomí a sebedůvěra: I když stálé bývá pro řadu knihovníků a 

informačních pracovníků poměrně obtížné přijmout tuto skutečnost, 

představa tichého, odevzdaného knihovníka do advokátní firmy 

v žádném případě nepatří. Informační pracovník je v každodenním 

styku s uživateli – právníky, se kterými není vždy jednoduché jednat, 

často se také účastní různých interních jednání, vystupuje před svými 

kolegy při prezentacích a školí je. Proto i nesmělý pracovník musí 

překonat sám sebe a veřejně vystoupit. Určitá míra odborného 

sebevědomí je v právním prostředí zcela nezbytná. 

Odborné znalosti: 

• knihovnické či informační vzdělání, nejlépe vysokoškolské a z toho 

vyplývající znalosti klasifikačních systémů, tvorby tezaurů apod.; 

• výborná znalost práce s databázemi a internetem; 

• výborné rešeršní dovednosti; 

• znalost informačních zdrojů; 

• velmi dobrý všeobecný přehled o aktuálním dění doma i ve světě, 

zejména v oblasti ekonomické; 

• i přes chybějící právní vzdělání velmi dobré právní znalosti. 

(ii) Základní činnosti vykonávané informačním pracovníkem 

Správa  knihovny: 

Informační pracovník – knihovník - mívá na starosti fungování celé knihovny.  

I když se globální firmy snaží co nejvíce snižovat náklady na nákup zdrojů a 

převažuje proto centrální objednávání knih, informační pracovník je 

zodpovědný za akvizice, za výběr toho nejefektivnějšího, ale také 

nejrychlejšího způsobu objednávání pro svou pobočku nebo skupinu. 

Rozhoduje o tom, zda je výhodnější použít centrální nákup při akvizicích 

zahraniční literatury - pro literaturu z oblasti práva dané země a v lokálním 

jazyce bude volit pravděpodobně nákup individuální. Poradcem pro výběr 

může být právník, know-how partner apod., ale zkušený informační pracovník 

by už sám měl vědět, co kancelář potřebuje, v jakém množství a v jaké 

podobě. S know-how partnerem nebo advokátem informační pracovník 
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konzultuje už jen dražší nákupy publikací, předplatné časopisů nebo sporné 

požadavky ze strany uživatelů. 

Informační pracovník je samozřejmě zodpovědný i za organizaci knihovny, za 

výpůjční systém a především za knihovní katalog. Řada firem využívá 

centrální katalog a z jednoho místa je možné zjistit, zda je určitá publikace 

dostupná v jiných pobočkách. V knihovním katalogu kromě informací o 

knihách bývají někdy evidovány i odborné články a judikáty jako interní 

alternativa ke komerčním systémům typu ASPI nebo Lexdata. 

Rešeršní činnost: 

Rešeršní činnost, ať už v podobě monitoringu tisku, marketingových rešerší, 

odborných právních rešerší nebo jednoduchých dotazů na literaturu 

k jedinému paragrafu, je základem odborné práce informačního pracovníka. 

Je to výstup, který uživatelé vidí, na rozdíl od jiných činností, neméně 

důležitých, o nichž však právníci nemají velké povědomí. Na tom, jak 

informační pracovník rešerši zvládne, jak rychle a v jaké formě, v podstatě 

záleží hodnocení a doceňování jeho práce. Příklady rešeršních výstupů ve 

formě týdenních monitorovacích zpráv jsou uvedeny v kapitole o znalostech. 

Výsledek rešerše může mít podobu plného textu článku, seznamu literatury, 

ze které si uživatel vybere jen články, které ho zajímají, formu firemního 

profilu i celé analýzy posledního vývoje kolem určité kauzy.  

Klasifikace, tezaurus, know-how systém: 

Informační pracovník se buď sám nebo ve spolupráci s PSL aktivně účastní 

tvorby a rozvoje klasifikačních systémů a tezaurů nejen pro potřeby katalogu 

a organizace knihovny, ale podílí se také na vytváření firemního know-how 

systému. 

Intranet, intranet: 

Informační pracovníci jednak vytvářejí sami své intranetové stránky, které 

zpřístupňují informace o informačních službách nebo přímo literaturu, 

databáze, dokumenty apod. (např. správa intranetových stránek na obrázcích 

C12 a C13 na s. 75), ale také spolupracují nebo přímo řídí tvorbu celého 

firemního intranetu / internetu, a to nejen jeho informační a znalostní části. 
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Marketing: 

Informační pracovníci se podobně jako PSL účastní marketingové práce, 

tvorby newsletterů apod. Jejich hlavní marketingová aktivita ale spočívá v 

činnostech, ve kterých mohou uplatnit své odborné znalosti a zkušenosti. To 

znamená v rešeršní činnosti od monitoringu tisku přes rozsáhlé zprávy o 

situaci na trhu až po srovnání investičních příležitostí v různých zemích nebo 

analýzy privatizačních projektů. 

Školení: 

Jelikož jsou informační pracovníci zkušenými rešeršéry a mívají velmi dobré 

počítačové znalosti, měli by aktivně organizovat pravidelná školení práce 

s internetem i jednotlivými informačními zdroji ve formě přijatelné pro 

právníky. 

(iii) Jediný informační pracovník ve firmě 

Specifickým, ale velmi častým případem v jednotlivých odděleních nebo 

menších pobočkách je jediný pracovník zodpovědný za informační služby a 

nezřídka i za další činnosti s informacemi nebo knihovnou přímo 

nesouvisejícími. Práce jediného informačního pracovníka není v žádném 

případě jednoduchá a již vůbec ne jednotvárná. Většinou zahrnuje široký 

záběr aktivit od kopírování článků a zakládání dokumentů do šanonů přes 

odborné rešerše až po vedení velkých projektů.  

To vše je na jednu stranu výzvou pro ty, kteří mají rádi práci rozmanitou a 

samostatnou a chtějí si vše organizovat víceméně sami. Na druhou stranu to 

může poněkud frustrující. Informační pracovník je skutečně vytížený a těžko 

nachází čas na větší projekty nebo na zdokonalování služeb pro uživatele. 

Zároveň se však proaktivní a kreativní přístup od něj očekává a pracovník 

musí najít rovnováhu mezi časem věnovaným přímo uživatelům a časem 

věnovaným přípravě nových projektů. Pracovník by se měl však smířit se 

skutečností, že projekt nepůjde vždy tak rychle, jak by chtěl, protože se 

objeví jiná práce, jiný urgentní úkol, a práce na novém projektu se musí 

odsunout.  Uživatelé navíc vidí především práci „manuální“, kopírování a 

101 



 

zakládání knih do polic, a ne vždy přijímají informačního pracovníka jako 

odborníka.  

Informační pracovník by si měl předem zajistit u svých nadřízených 

případnou podporu ze strany sekretářek nebo jiných zaměstnanců, a také by 

měl vyřešit způsob, jak bude zastupován v případě své nepřítomnosti.  

Pro jediného informačního pracovníka ve firmě nebo v oddělení platí několik 

základních aspektů, se kterými je nutné počítat: 

• pracovní vytíženost; 

• vedení firmy i právníci chtějí vidět výsledky, nové nápady a hladký 

průběh všech činností – problémy nechtějí být zatěžováni; na druhou 

stranu, pokud vše funguje tak, jak má, neuvědomují si, že za vším stojí 

náročná práce informačního pracovníka; 

• informační pracovník by se měl umět sám „prodat“; 

• informační pracovník by měl také umět říci „ne“; 

• informační pracovník by měl dbát na to, aby celá knihovna i jeho 

vlastní stůl byly uspořádané, dobře organizované a přehledné, veškeré 

manuály, nástěnky apod. aktualizované a přístupová hesla do databází 

funkční. 

Práce v jednočlenném týmu může vést u informačního pracovníka k pocitu 

„profesionální izolace“. Nedostatek každodenního kontaktu s kolegy ve firmě i 

s lidmi v oboru a na podobných pozicích v jiných firmách znamená ze 

sociálního hlediska, že informační pracovník nemá s kým probrat aktuální 

otázky, postěžovat si na ty  problémy, které člověk mimo informační profesi 

zpravidla nepochopí. Z praktického profesionálního hlediska nemůže 

konzultovat řešení projektu či konkrétního úkolu ani požádat o pomoc a 

podporu. Pokud je na delší dobu mimo kancelář, např. na dovolené, po 

návratu zpět na něj čeká veškerá práce, která se nakupila po dobu jeho 

nepřítomnosti.  

Proto by informační pracovník či knihovník měl sám vyhledávat příležitosti a 

komunikovat s lidmi z ostatních oddělení, účastnit se společenských a 

neformálních událostí i mimo prostory firmy. Pokud cítí, že není schopen 
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zvládnout objem práce, měl by požádat vedení i o krátkodobou výpomoc. 

Profesně by měl udržovat kontakty i s kolegy z ostatních kanceláří, účastnit se 

konferenčních hovorů a setkání informačních pracovníků, která některé 

kanceláře pravidelně organizují. Na těchto  setkáních, většinou označovaných 

anglickým termínem „retreats“, se probírají různá témata, řeší a navrhují 

projekty, ale jedním z hlavních poslání setkání je „face to face“ komunikace 

mezi lidmi se stejnými úkoly a problémy. Kolegové v Londýně získají určitou 

představu o fungování informačních pracovišť v malých kancelářích, 

informační pracovníci ve středoevropských kancelářích podobné velikosti si 

sdělí své zkušenosti, a je bezpochyby velmi přínosné poznat osobně kolegu 

v bruselské kanceláři, pokud vím, že jeho služby a pomoc budu často 

potřebovat. 

Pokud v zemi existuje nějaká síť nebo organizace informačních profesionálů 

působících v právním prostředí, měl by se informační pracovník stát jejím 

členem. V menších zemích, ke kterým patří i Česká republika, kde takové 

organizace neexistují, je možné navázat alespoň kontakt s kolegy na stejné 

pozici v jiných firmách. I když je řada zkušeností a problémů obchodním 

tajemstvím, jistě se najdou témata, o kterých lze při neformálním obědu 

pohovořit. 

Úkolem jediného informačního pracovníka v kanceláři nebo v pobočce je na 

jedné straně plnit veškeré úkoly, které se od něj očekávají, na druhou stranu i 

aktivně nabízet a vytvářet nové služby a produkty – nejen proto, že firma 

předpokládá aktivní přístup všech pracovníků, ale i pro vlastní profesionální 

sebeuspokojení. 

3.2.4 Spolupráce mezi členy týmu 

Informační a znalostní služby budou fungovat dobře jen při úzké a rovnocenné 

spolupráci mezi všemi členy týmu, jejich každodenní komunikaci a oboustranné 

zpětné vazbě. I když znalostní právníci mívají někdy kanceláře mimo informační 

pracoviště, je vhodnější a výhodnější, pokud se mohou informační pracovníci i PSL 

každodenně stýkat a osobně komunikovat, než aby se spoléhali pouze na e-

mailovou korespondenci. PSL by měl mít povědomí o tom, co informační pracovník 
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dělá, jaké jsou aktuální problémy, projekty a změny, a naopak informační pracovník 

by měl být informován o úkolech a aktivitách znalostního právníka. 

PSL se bohužel ne vždy považují za členy informačního týmu. Aby vztahy uvnitř 

týmu dobře fungovaly, měly by být jasně definovány jednotlivé pozice, náplň jejich 

práce i hierarchie mezi nimi, zejména otázka nadřízeností a podřízenosti. Pokud to 

není jednoznačně určeno vedením firmy, PSL není nadřízeným informačního 

pracovníka a neměl by tak ani jednat. V současnosti se objevují obavy, že PSL 

mohou určitým způsobem ohrožovat pozici informačního pracovníka, protože je 

snazší pro PSL naučit se to, co umí a nabízí informační profesionál, než pro 

informačního pracovníka doplnit si ke svému odbornému informačnímu vzdělání i 

právní kvalifikaci. To je samozřejmě pravda, ale PSL se sami většinou brání převzít 

úkoly a kompetence, které nepovažují za dostatečně ekvivalentní k jejich odborným 

znalostem a zařazení, od informačního profesionála. 

 

4 Marketing informačních a znalostních služeb  

 Informační služby mají stejně jako jiné služby smysl jen tehdy, jsou-li využívány. 

Primárním úkolem je zajistit, aby uživatelé o službách vůbec věděli a následně je 

využívali. Zároveň je však bezproblémové fungování  těchto služeb výsledkem 

náročné a odborné práce informačního profesionála nebo znalostního právníka. 

Proto by se marketing měl zaměřovat nejen na výsledné produkty a služby, ale 

také na podporu a zviditelnění práce a vlastního přínosu toho, kdo služby 

poskytuje. Marketing v informačním prostředí neznamená jen opakované 

připomínání stávajících služeb a zdrojů, ale je i příležitostí pro informačního 

profesionála být kreativní a komunikovat nové služby, projekty a návrhy v rámci 

celé firmy. 

4.1 Marketing podle Phillipa Kotlera 

Phillip Kotler ve své knize Marketing Management9) definuje marketing jako „umění 

identifikace a pochopení potřeb zákazníka a tvorby řešení, které poskytují 

zákazníkům spokojenost, výrobcům zisk a akcionářům jisté příjmy“. To s malými 
                                                      
  9) KOTLER, P. : Marketing Management.  
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úpravami platí i pro advokátní firmu a její informační pracoviště. Kotler zároveň 

stanoví čtyři základní prvky každé marketingové strategie („marketingový mix“), 

kterými jsou produkt, cena, místo a propagace. 

Produkt označuje výrobek nebo službu, včetně servisu nebo obalu. V informačním 

prostředí znamená produkt informační službu, zdroj i konkrétní dokument.  

Cena  je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. Není to jen 

cena za předplatné nebo za přístup do elektronické databáze, ale i čas účtovaný 

znalostním právníkem za vypracování memoranda. V právním prostředí lze cenu 

chápat i jako cenu dokumentu, s přidanou hodnotou vloženou právníkem, 

převedeného do podoby služby účtované klientovi.  

Místo vyjadřuje, kde a jak se bude produkt prodávat. V informačním prostředí ho 

lze chápat jako místo, kde lze informaci najít, je-li databáze dostupná na intranetu, 

mají-li do ní všichni přístup apod. 

Propagace je způsob, jak se uživatelé o službě / produktu dozvědí.  U 

informačních služeb bývá právě tento poslední krok – propagace – největším 

problémem. 

 

4.2 Metody a nástroje pro propagaci / marketing informačních a 

znalostních služeb v právní kanceláři 

Možností a cest, jak informovat o službách a zdrojích, je nepochybně celá řada. 

V právním prostředí založeném na písemné komunikaci se však mnohé z těchto 

„propagačních nástrojů“ ztrácejí v množství e-mailových a jiných zpráv, které 

právníci každý den dostávají. Proto je nezbytné kombinovat různé způsoby a 

zároveň neustále informace opakovat v naději, že příští e-mail si přečte alespoň 

jeden „nový“ uživatel, který dosud produkt nebo službu nevyužíval. 

Následující přehled ukazuje nejčastější metody a nástroje marketingu informačních 

a znalostních služeb v prostředí advokátních kanceláří. 
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4.2.1  Induction training 

Ačkoli se jedná v případě tzv. „induction training“ vlastně o jednorázový 

marketingový nástroj, je nesmírně důležitý. Ve větších kancelářích absolvují nově 

příchozí pracovníci i několikadenní školení, během něhož se seznamují s interními 

pravidly (např. z oblasti bezpečnosti práce, firemní politiky, fakturace) či  s 

počítačovými systémy apod. Součástí školení bývá i informační a znalostní část. 

V množství nových informací a pokynů, které musí pracovník hned na začátku 

absorvovat, si sice pracovník nezapamatuje všechny informace, zdroje a produkty, 

ale získá alespoň povědomí o tom, co je k dispozici, kde zdroje najde, na koho se 

obrátit. Při konkrétním úkolu a častějším používání si později již sám uvědomí, kde 

požadovanou informaci může dohledat nebo získat. Během školení by kromě 

názorných ukázek měl zároveň obdržet i různé materiály - od obsáhlejších 

manuálů až po krátké jednostránkové návody na způsob informačního 

„rozcestníku“. 

4.2.2 Pravidelná, opakovací a aktualizační školení a prezentace 

Velmi účinným nástrojem, jak propagovat různé zdroje a služby, jsou prezentace a 

školení. Ty mohou mít různou podobu, zaměření i „obecenstvo“, a i když veřejné 

projevy nebývají tím, co člověk, informačního pracovník nevyjímaje, vyhledává, 

osobní kontakt s kolegy, kteří si jsou oborově nebo profesně nějak blízcí, je 

skutečně efektivním způsobem propagace. 

Jak již tu bylo vícekrát zmíněno, pro právníky je důležitý čas. S tím by informační 

pracovníci měli vždy počítat při výběru té nejlepší metody. Chceme-li krátce 

informovat o nové službě, významné změně či novém produktu, a to směrem k co 

nejširší skupině posluchačů, není příliš vhodné zorganizovat prezentaci nebo 

školení pro celou firmu jen z toho důvodu. Účast na podobných prezentacích bývá 

velmi nízká. Proto je vhodnější zakomponovat tuto informaci do programu jiného 

meetingu, kterým může být firemní oběd v prostorách kanceláře nebo tzv. „office 

meeting“, na kterém se pravidelně scházejí všichni právníci. 

Při prezentacích většího rozsahu, kdy chceme změny podrobněji vysvětlit, lze 

zorganizovat setkání v několika termínech po menších skupinkách. To jednak 

nabídne prostor kolegům najít si lépe vyhovující termín, jednak při menším počtu 
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posluchačů lze lépe komunikovat, nastolit živější průběh i reagovat na konkrétní 

dotazy a požadavky. 

Praktická školení jsou také vítaným prostředkem, a to zejména pro menší skupinky 

účastníků. Při školení si sami účastníci mohou vyzkoušet na počítačích 

přednášenou problematiku a během školení lze přímo reagovat na zcela konkrétní 

dotazy a problémy, se kterými se kolegové setkávají. 

Podle zaměření i frekvence můžeme školení a prezentace rozdělit na: 

• aktualizační školení a prezentace (při nových zdrojích, nových 

vyhledávacích nástrojích); 

• pravidelná školení a prezentace (např. každý rok komplexní školení na 

hlavní systémy); 

• opakovací školení a prezentace (několikrát do roka organizované „sady“ 

školení na jednotlivé zdroje, systémy a databáze, které se běžně užívají - 

např. ASPI, hledání judikatury). 

Součástí prezentací a školení by měly být opět různé školící materiály a manuály. 

4.2.3 Buletiny a monitorovací služby 

Marketingovým nástrojem, na kterém mohou velmi dobře spolupracovat informační 

pracovníci i znalostní právníci, jsou rozličné buletiny a monitorovací služby, o 

kterých bylo pojednáno i v minulé kapitole. Monitorovací služby, vedle mediálních 

informací o klientech a sektorech, mohou zahrnovat i legislativní zprávy, informace 

o zajímavých soudních rozhodnutích a odborných článcích. Protože se jedná o 

poměrně časově náročnou činnost, na rozdíl od klasického monitoringu, který je 

prováděný v kratších časových intervalech (denně, týdenně), komentované zprávy 

z oblasti legislativy i odborné literatury bývají spíše součástí buletinů. Ty jsou 

distribuovány většinou měsíčně, i když záleží především na konkrétním pracovišti a 

počtu členů informačního týmu. Buletiny obsahují jednak informační (knihovní) část 

se seznamem nových knih, obsahy nových čísel časopisů i různými „triky a tipy“ 

pro práci s informačními zdroji, a zároveň část znalostní s komentáři k legislativě a 

odborné literatuře. 
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Monitorovací služby i buletiny by měly vycházet pravidelně, aby si uživatelé 

postupně na produkty zvykli a automaticky je vyhledávali. Většinou jsou 

distribuovány elekronickou cestou a zároveň všechna předchozí vydání bývají 

k dispozici na viditelném místě na intranetu. Kromě pochopitelného důrazu na 

aktuálnost a spolehlivost informací, by buletin neměl být příliš dlouhý a měl by mít 

stálou a ucelenou grafickou podobu. Zároveň je nutné respektovat autorská práva 

v jednotlivých zemích – v některých státech není povoleno převádět do 

elektronické podoby ani obsahy časopisů. 

Buletiny a podobné produkty jsou důležitým zdrojem informací pro právníky, 

protože jim pomáhají sledovat aktuální vývoj a změny v různých oblastech. 

Z marketingového hlediska ale také ukazují právníkům konkrétní přínos a ulehčení 

jejich práce ze strany informačních pracovníků. 

4.2.4 Propagační materiály 

I když jsme všichni zahlcování různými katalogy a letáky, mají tištěné materiály 

v marketingu stále své místo, ať už se jedná o informační plakátky zmiňované 

v kapitole o knowledge managementu nebo instruktážní návody a manuály. 

Následující obrázky (C18 a C19) jsou další ukázkou, jak tyto materiály mohou 

vypadat. Měly by být stručné, jasné a názorné a opět v  jednotné grafické úpravě. 

 

Switched on Knowhow 

Obrázek C18 
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Knowhow and Information Visit Knowhow Online > Need to Know tab to contact your local information unit

ASPI – Quick Guide
Chceš najít:

Judikaturu podle císla

Zadej do položky Pramen:

• spisovou znacku: 22 Cdo 125/2006

• sbírkové císlo užívané v citacích: 

Rc 12/2007, SJ 2/99

TIP: 

Nenajdeš-li daný judikát, zkrat uvedenou citaci (sbírkové císlo, 
spis.zn.) na co nejkratší frázi (císlo). 

Systém najde sice více výsledku, ale je vetší pravdepodobnost, že se ve 
výsledcích objeví i požadovaný judikát.

Napr. 12/2007 místo Rc 12/2007; 125/2006 místo 22 Cdo 125/2006

Clánek podle názvu

Zadej název clánku do položky Pramen:

• funguje lingvistika, lze použít operátory.

Právní predpisy podle zkratky nebo názvu:

Název predpisu:

• do položky Název predpisu zadej pouze skutecný  název, nikoli druh 
predpisu. Napr. o pobytu cizincu (príp. pobyt cizincu), nikoli zákon o pobytu 
cizincu.

• v položce Název funguje lingvistika, lze používat operátory

Zkratka názvu predpisu:

• lze používat zkratky predpisu ASPI místo císla (i v literature): klikni na 
šipku s otazníkem na horní lište a pak zpet do položky Predpis. Otevre se 
nápoveda a odkaz na seznam zkratek.

Pamatuj:

• lingvistika vyhledá ruzné tvary slova, ale rozlišuje slovní
druhy, tj. pri zadání termínu nemovitost najde nemovitosti, 
nemovitostí apod., ale nenajde nemovitý, nemovitými …

• systém rozlišuje velká a malá písmena, tj. je nutné zadat 
Olomouc, nikoli olomouc.

• nefunguje-li ceština, je nutné zvolit ceštinu jako defaultní
jazyk již pri prihlášení do WTS z šedé obrazovky: zvol v 
Additional Linklaters IS Services nabídku Workstation settings-
Keybord Locale, vyber (pridej) ceštinu a nastav ji jako default. 
Zmena se projeví pri dalším prihlášení do WTS.

Používej operátory pro spojování termínu:

Lze je používat pri vyhledávání v textu, názvu predpisu i názvu 
clánku.

Vyhledaný text obsahuje alespon jeden z 
výrazu.

pracovní+smlouvaPlus
+

Vyhledaný text obsahuje oba výrazy bez 
ohledu na poradí a vzájemnou vzdálenost v 
celém textu.

pracovní*smlouvaHvezdicka
*

Vyhledaný text obsahuje oba výrazy bez 
ohledu na vzdálenost, ale v daném poradí.

pracovní_smlouvaPodtržítko
_ 

Vyhledaný text obsahuje oba výrazy bez 
ohledu na poradí a vzájemnou vzdálenost ve 
stejném odstavci.

pracovní smlouva
mezera

Obrázek C19 

 

4.2.5 Ad hoc e-mailové zprávy, osobní kontakt a „sebeprezentace“ 

Vedle „oficiálních“ marketingových nástrojů je bezesporu tím nejběžnějším 

nástrojem „jednorázová“ komunikace, tedy e-mailové zprávy rozesílané, pokud se 

objeví nová, potenciálně zajímavá informace, osobní kontakty i vlastní reakce na 

konkrétní dotazy. A samozřejmě veškeré poskytování spolehlivých a relevantních 

služeb podle potřeb a požadavků uživatelů. 

5 Závěr 

Ačkoli je kapitola C nazvána “Informační potřeby a služby”, nepřinaší přímo 

konkrétní výčet informačních služeb využívaných v právních firmách. Již podtitul 

kapitoly - “zdroje a znalosti” - však naznačil, že informační služby reagují právě na 

to,  co uživatelé chtějí, na jejich informační potřeby, na znalosti, které potřebují, a to 

ve formě, která je pro uživatele nejvhodnější, a s využitím zdrojů, které jsou již k 

dispozici nebo které budou pro jejich potřeby přímo vytvořeny. Není proto nutné 

předložit seznam všech služeb, které jsou v právním prostředí poskytovány, nebo 

popisovat záběr výpůjčních, rešeršních a jiných služeb. Z přehledu znalostí, zdrojů 
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i z popsaných úkolů a kompetencí členů informačního a znalostního týmu lze totiž 

jednoznačně tyto služby identifikovat. Jestliže je informační pracovník / knihovník 

zodpovědný za akvizici, katalogizaci i za celou správu knihovny, bude určitě 

poskytovat klasické knihovnické a výpůjční služby. Provádí-li každodenní 

monitoring tisku, hledá-li jednorázově informace o konkrétní společnosti nebo je-li 

požádán o seznam dostupné literatury k právnímu problému, nabízí samozřejmě 

služby rešeršní. Zpracování memoranda nebo právního stanoviska znalostním 

právníkem koresponduje se službami znalostními. 

Důležité však je, aby všechny informační a znalostní služby byly k dispozici všem 

uživatelům právě ve chvíli, kdy je potřebují. 
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D. Závěr 

Záměrem této rigorózní práce nebylo předložit seznam všech dostupných zdrojů a 

služeb, provést jejich srovnání nebo navrhnout konkrétní projekt knowledge 

managementu. Cílem bylo nastínit pozici knowledge managementu v mezinárodní 

advokátní kanceláři a seznámit se specifickými potřebami z pozice právníků, kteří 

v těchto kancelářích pracují. 

Právo je znalostní průmysl. Kvalitní právní služby mohou být poskytovány jen za 

předpokladu, že informace i znalosti, jejich získávání, zpracovávání, šíření i 

tvorba jsou systematicky řízeny a spravovány. Oblasti informací a znalostí, které 

se v právním prostředí uplatní, jsou velmi široké – od právních precedentů po 

transakční dokumenty, od kontaktních informací po rozsáhlé firemní profily, od 

seznamu dostupných školení až po sérií seminářů pro klienty.  

Znalostní a informační strategie je strategií pro chování, jednání a procesy, jejichž 

prostřednictvím jednotlivci, skupiny i firma jako celek zlepšuje a rozšiřuje své 

osobní i kolektivní znalosti tak, aby  se neustále zvyšovala výkonnost firmy a tím i 

snižovala případná rizika způsobená nedostatkem nebo špatným řízením 

informací a znalostí. Tato strategie je v advokátní kanceláři vedena třemi hlavními 

cíly: 

• zajišťovat podporu právníkům i dalším pracovníkům firmy při poskytování 

služeb klientům na té nejvyšší úrovni, a to cestou účelného a funkčního 

řízení a správy zejména právních znalostí; 

• poskytovat zároveň klientům kvalitní, aktuální a relevantní informace 

s využitím nejen právních, ale i dalších marketingových zdrojů (firemní a 

sektorové informace); 

• s využitím všech těchto znalostí a informací co nejvíce omezit případná 

rizika, která se mohou objevit (např. pomocí informací o pochybných 

transakcích, legislativních problémech, s využitím relevantní judikatury 

apod.) 

Strategie - tedy cesta, kterou se budou informační i znalostní služby řídit a ze které 

budou vycházet globální i dílčí projekty - vychází z centra, z představ 
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managementu a z celkové firemní politiky. Vlastní informační a znalostní služby 

jsou však poskytovány na úrovni informačních a znalostních týmů v jednotlivých 

kancelářích a pracovištích a respektují potřeby a požadavky těchto oborově, 

profesně či regionálně různorodých skupin. Ideální z pohledu přínosu pro uživatele 

je funkční informační tým skládající se z informačních profesionálů, využívajících 

své odborné informační znalosti a poskytujících příslušné informační služby, a ze 

znalostních právníků (PSL), kteří nabízejí odborné právní služby a znalosti. 

Celofiremní strategie (knowledge strategy), kterou se v moderní mezinárodní 

advokátní kanceláři informační a znalostní služby řídí, musí být vždy v souladu s  

globální strategií společnosti a zároveň v souladu s potřebami jednotlivých 

poboček i profesních a oborových skupin. 
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