Co najdete v ASPI?

(pro uživatele SVI FSE UJEP)

ASPI = komplexní pokrytí všech předpisů publikovaných na území ČR včetně předpisů měst a obcí a
předpisů ES / EU
http://static.cream.sk/wolterskluwer.sk/webroots/www/content/mediagallery/wkshop_
Manuál ASPI: http://www.systemaspi.cz/Co_je_system_ASPI/Co_je_system_ASPI.html
http://olduzivatel.aspi.cz/systemASPI/postupy-prirucky/
system/file/product/file/11303.pdf

Na každém PC ve studovně SVI FSE UJEP je nainstalováno funkční ASPI – ikonu najdete na
ploše.
V rámci univerzitní sítě se dostanete do modulů: Předpisy, Judikatura, Literatura, Předpisy EU & Judikatura ESD,
Vzory, Bibliografie, Kalkulačky

Modul - Předpisy

Komplexně pokrývá všechny předpisy publikované na území České republiky kromě předpisů měst a obcí, které jsou
obsahem samostatného modulu. Obsahuje všechny zdroje předpisů – prameny práva, které jsou k dispozici. Modul
PŘEDPISY je tvořen více než 80 zdroji, které se nadále vyvíjejí s ohledem na změny v právním řádu.
Hlavní zdroje právních předpisů tvoří:
Sbírka zákonů (Zbierka zákonov) a Sbírka mezinárodních smluv,
resortní předpisy a věstníky (Věstníky ministerstev a dalších ústředních orgánů),
Nálezy Ústavního soudu publikované ve Sbírce zákonů (tyto i ostatní nálezy viz také modul Judikatura),
Věstníky právních předpisů krajů,
Předpisy profesních komor,
Předpisy Zbierky zákonov SNR, Úředního listu a Ústředního věstníku,
Historické předpisy (výběrově již od roku 1786).
Aktuální seznam zpracovávaných zdrojů předpisů najdete vždy na internetové adrese
http://uzivatel.aspi.cz/zdroje-predpisu. Modul PŘEDPISY poskytuje aktivní a pasivní derogace (novelizace) předpisů,
prováděcí a nadřazené předpisy, speciální a subsidiámí předpisy.
Všechny texty jsou dostupné v aktuálním znění se zachováním jednotlivých historických časových znění
textu až po jeho původní podobu.
Ve verzi pro ČR jsou uvedeny i informace o předpisech vydaných v SR po 1.1.1993 a naopak; lze
provozovat současně obě verze a porovnávat např. předpisovou úpravu v ČR a v SR. Firemní software
umožňuje přebírání autentických textů z tiskárny Sbírky zákonů a zvyšuje tak podstatně přesnost textu i
vysokou aktuálnost.

Modul – Judikatura

Modul JUDIKATURA zahrnuje největší přehled rozhodnutí soudů v České republice a dalších zemích. Součástí je
nejenom judikatura, ale i stanoviska soudů, arbitráže apod. Všechny „oficiální“ Sbírky rozhodnutí jsou průběžně a
kompletně zapracovávány (Sbírky Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu). Ve spolupráci s Ústavním soudem
ČR jsou zařazovány i nálezy a usnesení Ústavního soudu, a to v předstihu a nad rámec tištěné Sbírky nálezů a usnesení
Ústavního soudu.
Dále je obsažena také judikatura z dalších vydávaných Sbírek v České republice a judikatura Evropského soudu pro
lidská práva a Evropského soudního dvora. Velmi zajímavé jsou judikáty historické ze sbírek Vážného a Bohuslava. Ve
velkém rozsahu se zpracovávají i judikáty nepublikované. U vybraných záznamů je uvedena právní věta, u většiny je
připojeno odůvodnění.

Modul – Literatura

Modul LITERATURA komplexně pokrývá a zajišťuje výklady, komentáře a důvodové zprávy k právním předpisům
formou anotací, citací nebo celých článků. Věcně pokrývá oblast právnické, daňové, účetní a ekonomické literatury, s
přesahem do všech oblastí regulovaných legislativou. Zařazeny jsou také stanoviska a výklady ústředních orgánů.
Součástí je také historická literatura, jako např. komentáře prof. Roučka k občanskému a směnečnému zákonu.

Předpisy EU & judikatura ESD

Modul Předpisy EU a judikatura ESD - komplexní informační zabezpečení legislativy Evropské unie
S profesionálně zpracovaným modulem Eu si zajistíte informovanost v celé oblasti legislativy Evropské unie. Aktuálně je
zařazeno téměř 60 000 předpisů, judikátů a dalších dokumentů.
Obsah
právní předpisy EU publikované v Úředním věstníku EU od 1. 5. 2004 (znění platných obecně závazných aktů
institucí a Evropské centrální banky přijatých před 1. 5. 2004 byla uveřejněna ve zvláštním vydání Úředního věstníku
Evropské unie, jehož svazky byly vydávány postupně až do března 2006 a do systému ASPI byly rovněž průběžně
zařazovány),
publikovaná judikatura Soudního dvora ES,
nad rámec zařazujeme i předpisy, které dosud nebyly přeloženy do češtiny, ale jiné souvztažnosti mezi
předpisy EU či vztahy k českým předpisům si vyžádaly jejich zařazení.
Modul - Vzory

Kliknutím na tlačítko Nová úloha Vzory se zobrazí okno Zadání, pomocí něhož můžete vyhledávat v modulu Vzory.
Zároveň se na panelu “Dotazy” vytvoří tlačítko pro nový dotaz v modulu Vzory.
Modul obsahuje vzory různých typů smluv, podání a dalších dokumentů, stručný a přehledný komentář ke každému
vzoru, funkční agendu vzoru v uživatelské aplikaci, usnadňující rychlou orientaci v textu vzoru a dále provázanost
s jinými moduly systému ASPI (link z textu vzoru na právní předpis).
Modul vzory doplňuje stávající systém elektronických informací ASPI, zkvalitňuje jeho použití uživatelům a nabízí díky
své elektronické podobě nadstandardní možnosti využití vzorů v praxi.

Modul - Bibliografie

Kompletní zajištění bibliografie z právní, daňové, účetní a pracovněprávní oblasti
Modul Bibliografie obsahuje bibliografii knih a článků z právní, daňové, účetní a pracovněprávní oblasti s vazbou na předpisy a
rejstřík včetně anotací nakladatelů a časopisů - kvalitní podpora Vaší knihovny a nástroj při hledání potřebných zdrojů pro Vaši
práci.
Modul - Kalkulačky

Tento modul Vám umožní snadný výpočet úroků, poplatků, odměn, sazeb a nákladů. Aplikace Kalkulačky je určená zejména
advokátům, soudcům, notářům, exekutorům, správcům a dalším subjektům.
Aplikace nabízí tyto typy výpočtů:

úroky z prodlení a poplatky z prodlení (záložka Prodlení)
soudní poplatky
odměny advokáta
odměny notáře
odměny exekutora
odměny správců a likvidátorů
vyúčtování tuzemské a zahraniční služební cesty, dovolená, životní minimum, náhrada škody v pracovním právu, nemocenské
(záložka Pracovní právo)
cestovné

Najdete zde také praktický Lhůtník.

Přehled základních pojmů
Tato kapitola je věnována výkladu některých frekventovaných pojmů, používaných v této příručce.
Aktivní derogace
jsou změny (novelizace), které daný předpis provedl v jiných předpisech. V ASPI se pod položkou nabídky
Aktivní derogace skrývá seznam všech novelizací, které provedl zvolený předpis.
Derogace
je pojem označující obecně změnu v předpisu provedenou jiným předpisem, Viz Aktivní a Pasivní
derogace.
FullText
(přesněji FULL-TEXT SEARCH) je označení pro programové systémy, umožňující rychle a efektivně
vyhledávat ve velkém objemu textových dokumentů.
Lematizátor
je program pracující se slovníkem tvarů slov, umožòující určit základní tvar daného slova.
Obsah
je seznam všech částí textu, označených nadpisem. Nadpisy jsou uspořádány hierarchicky (podle
významnosti). Úroveò významnosti je vyznačena odsazením levého okraje.
Oblast úpravy
je pojem (heslo, klíčové slovo), které charakterizuje předpis nebo jeho část. V ASPI je přibližně 2000
oblastí úpravy, které jsou uspořádány do tří úrovní: "Právní obory", "Právní odvětví" a "Oblasti úpravy".
Pasivní derogace
jsou změny (novelizace), které v daném předpise byly provedeny jinými předpisy. V ASPI se pod položkou
Pasivní derogace skrývá seznam všech pozdějších novelizací, které se týkají zvoleného předpisu.
Pojem
je libovolný výrok složený z jednoho nebo více slov. Pro účely vyhledávání se s ním nepracuje jako s
řetězcem znaků, ale podle gramatického a věcného smyslu slov.
Položka
je konkrétní část záznamu v databázi. Podle obsahu se položky obvykle rozdělují na různé typy (např.
znaková, číselná, datumová apod.). Pokud přirovnáme databázi ke dlouhé tabulce, je položka jedno její
políčko.
Rejstřík předpisu
je v podstatě seznam jednotlivých částí, který má vazbu na vyhledávání podle oblastí úpravy.
Různá znění předpisu
je stav textu předpisu platný ke konkrétnímu datu. Jak v průběhu času dochází k úpravám textu předpisu,
vznikají jeho různá historická znění. Nově nastavený datum se přenáší i do podrobnějších výběrů, při
návratu zpět vrátí opět původní datum,
Záznam
je základní jednotkou informace v každé databázi. Zpravidla jde o soubor informací o jednom konkrétním
předpisu. (Lze si jej také představit jako řádek v dlouhé tabulce, kdy tabulka reprezentuje celou
databázi). Skládá se z jednotlivých položek - viz "Položka").
V souvislosti s odlišnostmi, které vyplývají z koncepce ASPI 7.0 bylo nutno definovat některé nové pojmy:
Úloha

Úlohu v ASPI 7.0 lze charakterizovat jako řetězec vyhledávání, který se spustí jedním ze způsobu
rozvedených v dalších kapitolách.
Nezbytnou podmínkou existence úlohy je otevření alespoň jednoho dotazu.
Průvodním znakem úlohy je číslo na tlačítku na panelu Dotazy.
Každá úloha je označena pořadovým číslem. Pokud nestačí číslice 1 - 9, přidělují se písmena
velké abecedy. Je možné spustit více úloh najednou a mezi nimi přecházet. Možnost přecházení
mezi úlohami je určena nastavením na kartě Dotazy dialogového okna Nastavení zobrazení, které
se otevře příkazem nabídkové lišty Nastavení - Zobrazení.
Dotaz

Dotazy jsou podřetězce vyhledávání, které se spouštějí v rámci úlohy. Jsou realizovány většími či
menšími seskupeními oken.
Nezbytnou podmínkou existence dotazu je vyplněné okno Zadání pro zadání dotazu. První dotaz
se otevře po vyplnění okna Zadání, které se zobrazí po spuštění úlohy.
Vnějším projevem dotazu tlačítku v panelu Dotazy, které obsahuje číslo úlohy a znak,
charakterizující daný dotaz.
Mezi jednotlivými dotazy je možné se přepínat tlačítky, a to nejen v rámci jedné úlohy.
Rozpracovaný dotaz je možné uložit do souboru a později jej načíst do zcela jiné úlohy.
Možnosti přecházení mezi jednotlivými dotazy jsou určeny nastavenímna kartě Dotazy.
Okna v ASPI
Okna v ASPI 7.0 vytvářejí seskupení v rámci jednotlivých dotazů. Příslušnost k dotazu a úloze je
součástí jejich názvu. Počet zobrazovaných oken je určen nastavením na kartě Dotazy.

Problematika českého tvarosloví
Systém ASPI umožňuje velmi efektivní vyhledávání jak v popisech jednotlivých předpisů, tak v jejich plných zněních, kde
nezáleží na tom, v jakém tvaru zadáte hledané slovo, a systém najde opět všechny jeho výskyty ve všech možných
tvarech. Tohoto výsledku je dosaženo pomocí vyhledávání prostřednictvím obsáhlého slovníku českého tvarosloví tzv. lematizátoru. Všechna česká slova jsou v systému indexována již přímo ve svých základních tvarech (např. u
podstatného jména 1. pád jednotného čísla) a rovněž při zadání dotazu jsou slova, která dotaz obsahuje, převedena do
základního tvaru, takže hledání opravdu spolehlivě postihne všechny existující výskyty.
Kromě toho se rozlišují i slova stejně znějící, ale různého významu (homonyma). V případě nejasnosti systém položí
upřesňující dotaz.

Schéma vyhledávání v ASPI

