Kdo a co je ASPI?
ASPI je automatizovaný systém právních informací. Obsahuje kompletní legislativu od roku 1918 až
po aktuální platný stav, komentovaná znění zákonů včetně řady Meritum, odborné právní
monografie z nakladatelství Wolters Kluwer, Linde, Leges, MUNI, Auditorium - jejich úplný seznam
naleznete ve formátu xls na stránkách Knihovny (www.vsfs.cz/knihovna ), odborné právnické
časopisy (např. Bulletin advokacie).
Komu je ASPI přístupné?
Všem pedagogům, studentům i zaměstnancům s platnými přihlašovacími údaji do Informačního
systému univerzity VŠFS.
Jak se do ASPI dostanu?
Přes přihlášení do ISu na https://is.vsfs.cz/ - odkaz ASPI.

Co uvidím, pokud se přihlásím do ASPI?
Po přihlášení se Vám otevře úvodní okno ASPI s následujícími odkazy nabídkami:










Domů – umožňuje návrat na úvodní okno ze všech částí aplikace
Moje ASPI – umožňuje nastavení a správu vlastních poznámek a notifikací, správu licence
Kalkulačky ASPI – VŠFS má zakoupenu licenci pouze na Výpočet dovolené (umožňuje výpočet
dovolené v souladu se Zákoníkem práce dle nastavených kritérií)
Nástroje – odkaz na aplikaci Monitor legislativy (udává přehled legislativy v procesu,
legislativy vyhlášené a schválené a legislativy neschválené)
Nápověda – poskytuje obecné informace o službě
Kontakt – uvádí kontaktní informace na poskytovatele služby, společnost Wolters Kluwer
Mé nejhledanější dokumenty – seřazuje na základě četnosti vyhledávání dokumentů odkazy
na ně
Základní předpisy – uvádí přehled nejdůležitějších předpisů

Jak v ASPI najdu, co potřebuju?


Vyhledávání v celém ASPI

Základním nástrojem pro rychlé vyhledávání dokumentů, textů, slovních spojení, slov nebo číslic
v celém ASPI je vyhledávací řádek ASPI – naleznete jej uprostřed úvodního okna ASPI (viz
předchozí obrázek)


Rozšířené vyhledávání v určitém modulu (pouze ve zvolené oblasti)

Při vyhledávání konkrétních druhů dokumentů, například předpisů, judikatury, publikací, článků
apod. se využívá služeb rozšířeného vyhledávání. Po zvolení druhu dokumentu (či aplikace) a
příslušných vyhledávacích kritérií je výsledkem přesnější a rychlejší nalezení požadované
informace.

Jak pracuji s výsledky vyhledávání?
Po vyhledání zadaného textu se obrazovka opticky rozdělí na 2 části: v levé části jsou uvedené
filtry, podle kterých dále s výsledky vyhledávání pracujeme, v pravé části jsou samotné výsledky
hledání a aktivované filtry (filtry lze vypínat přímo na řádku „filtry“).
Řazení výsledků je možné buď dle metody Lex Rank (ta je založena na „váze“ dokumentů a je
přednastavena a nijak ji neovlivníme) nebo dle data (u předpisů se řídí datem uveřejnění –

rozesílky částky, u judikatury datem rozhodnutí a u literatury datem publikování textu).
Dokumenty s hledaným textem v názvu jsou logicky při řazení výsledků upřednostněny před
dokumenty s hledaným textem v těle dokumentu jako takového).
Čísla uvedená u filtrů udávají počet hledaných dokumentů v položce. Po kliknutí na název modulu
zpřesňujete výběr relevantních dokumentů (například u modulu Judikatura zpřesňujete dle
pramene, oborové zkratky, v případě pole „autor“ dle hierarchie soudu v soudním systému ČR).
Námi vybrané relevantní dokumenty se pak otevírají v nových záložkách prohlížeče (lze
přenastavit v Nastavení prohlížeče, pokud by Vám tento systém nevyhovoval).

Na co si dát při vyhledávání v ASPI pozor?
Je nutné psát v gramaticky správném tvaru: tj. dodržovat pravidla pro psaní malých a velkých písmen,
netolerují se překlepy, nutné pracovat s diakritikou.

Při vyhledávání výrazu (slova) systém automaticky vyhledává všechny tvary daného slova, a to i jeho
záporné varianty, v případě sousloví vyhledává i slova s opačným pořadím slov (pokud chceme, aby
systém hledal pouze přesně zadané pořadí, je nutné mezi jednotlivá slova vložit podtržítko: „_“).
Rovněž lze v omezené míře využít logické operátory, a to:



+ - ve významu „nebo“ (výraz1+výraz2 = hledá dokumenty, ve kterých se objevuje alespoň
jeden z uvedených výrazů)
* - ve významu „a zároveň“ (výraz1*výraz2 = hledá dokumenty obsahující v textu všechny
uvedené výrazy v jakémkoliv gramatickém tvaru bez ohledu na jejich pořadí a vzdálenost)

Jak pracuji s relevantním dokumentem?
Po zobrazení dokumentu jsou dostupné funkce práce s dokumentem, export, nástroje a vzhled
(dostupnost jednotlivých funkcí záleží na typu zobrazeného dokumentu).







Dokument – nabídka záleží, zda jsme v modulu Předpisy (nabízí přechod ke konkrétnímu
paragrafu, zobrazení souvisejících dokumentů, volbu časového znění a funkce porovnání
dvou časových znění předpisu), Předpisy EU (nabízí konkrétní paragraf komentáře, související
dokumenty a jazykové mutace předpisu), Komentáře (nabízí přechod ke konkrétnímu
paragrafu, související předpisy, volbu časového znění komentáře) nebo zda zobrazujeme
ostatní dokumenty jako monografie, merita a články (nabízí související předpisy a další
dokumenty).
Export – umožňuje tisk dokumentů, uložení textového souboru ve formátu rtf a odeslání
zobrazeného dokumentu emailem (občas skočí do Spamu)
Nástroje – umožňují přidat či odebrat dokument k oblíbeným, zapnout či zrušit upozornění
na změnu předpisu (tzv. notifikace), skrýt/zobrazit vlastní poznámky (správa notifikací a
poznámek je rovněž možná přes kliknutí na MojeASPI)
Vzhled – lze zvolit velikost písma zobrazovaného dokumentu

Při práci s předpisem a souvisejícími dokumenty (judikatura, komentáře, vzory, monografie, články)
najdete u jednotlivých paragrafů odkaz (link) na příslušný komentář a důvodovou zprávu. Dokument
se otevře vždy na daném paragrafu a v nové záložce. Dostupnost komentáře je pak záležitostí
předplatného. Důvodové zprávy jsou součástí modulu „Články a jiné dokumenty“ a jsou k dispozici ke
všem zákonům od roku 1993, starší jsou dostupné výběrově (s přímým propojením jsou DZ dostupné
od roku 2006, výběrově pak starší).

Modul Předpisy nabízí odkazy na novelizující a novelizované a prováděcí předpisy. Kliknutí na ikonku
„Informace“ pak přináší informace o datech schválení, rozeslání, účinnosti nebo zrušení předpisu.
Symbol + umožňuje přístup k oknu obsahující odkazy na novelizující předpisy daného paragrafu,
související literaturu s vybraným paragrafem, funkci vkládání vlastních poznámek a zapínání/rušení
notifikací změn paragrafu. Položka Novely otevře seznam novel, které novelizovaly zvolený paragraf
(tato funkce je nezávislá na časovém znění a vztahuje se vždy k poslednímu stavu textu).
U jednotlivých paragrafů lze pomocí zelených + zapínat či vypínat notifikace, totéž lze pro celé
předpisy, to se ale nastavuje na hlavní liště v nabídce Nástroje – Zapnout/zrušit notifikaci.
Prakticky stejně se zprovozňuje funkce Poznámky, kde za pomocí textového editoru můžete
poznámky vytvářet, vkládat nebo sdílet. Editor umožňuje zvolit si typ a řez písma, tvorbu seznamu
s odrážkami či čísly, vklad hyperlinků a obrázků. Samotná vložená poznámka je pak umístěna pod
označením čísla paragrafu.
Jak poznám, které předpisy jsou platné?
V ASPI se vyskytují tři u dokumentů a předpisů tři typy pruhů:




červený symbolizuje, že daný dokument (dané znění) není k dnešnímu dni již účinné (platné)
zelený symbolizuje, že znění je zatím pouze platné, ale není účinné
bílý (alias absence pruhu) pak značí, že znění je platné a účinné k dnešnímu dni

Jednotlivá znění můžeme libovolně porovnávat a zobrazovat. Tuto funkci nalezneme na liště funkcí
Dokument u zobrazeného předpisu – klikneme na symbol „Znění“ a na zobrazené časové ose si
vybereme příslušné časové znění. Obdobným způsobem si po kliknutí na symbol Porovnat znění
v otevřeném okně Porovnat verze dokumentu zobrazíme požadovaná znění a pak porovnáme. Ve
výsledném dokumentu jsou barevně odlišeny nové i vypuštěné části textu: vypuštěný text je
přeškrtnutý červenou barvou a vložený text je zelený.

