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ASPI
OBSAH
Texty veškerých právních pøedpisù v novelizovaných a døívìjších znìních s možností porovnání zmìn, kompletní judikatura
a stanoviska soudù, anotace z ekonomické a právnické literatury, výklady a komentáøe k pøedpisùm, dùvodové zprávy
k návrhùm zákonù a doplòkové aplikace. Systém ASPI je standardem pro práci s právními informacemi. Je tvoøen tøemi
základními èástmi - moduly:
?
Pøedpisy

- tato èást ASPI mapuje všechny pøedpisy souèasné èeské a slovenské Sbírky zákonù, Sbírky mezinárodních
smluv, Sbírky zákonù a naøízení ÈSR, právní pøedpisy vydané samosprávnými celky - kraji, pøedpisy ministerstev a
ústøedních orgánù, nálezy Ústavního soudu zveøejnìné ve Sbírce zákonù a pøedpisy vydané pøed rokem 1945 vèetnì
zákonù bývalého Rakouska-Uherska. Veškeré pøedpisy jsou v ASPI systémovì provázány podle vzájemných
vztahù - aktivních a pasivních derogací (novelizací), provádìcích a nadøazených pøedpisù, vztahu speciality a subsidiarity.
Texty pøedpisù jsou k dispozici od aktuálního znìní pøes jednotlivá historická znìní až po pùvodní podobu.
?
Judikatura - v èásti Judikatura se nachází kompletní judikatura a stanoviska soudù s provázaností vzhledem k právním
pøedpisùm, dále jsou zde zaøazena i rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Díky spolupráci s Ústavním soudem
jsou zde zahrnuty i nálezy a usnesení Ústavního soudu nad rámec tištìné Sbírky nálezù a usnesení Ústavního soudu.
?
Literatura - obsah této èásti ASPI tvoøí soudobé i historické komentáøe a výklady k pøedpisùm, dùvodové zprávy
k návrhùm zákonù, komentáøe stìžejních autorù k aktuálním pøedpisùm a jejich novelám, právnická a ekonomická
literatura. Systematické zpracování pramenù má retrospektivu od roku 1990, výjimku tvoøí vynikající komentáøe z doby
pøed rokem 1948. Texty jsou provázány na ustanovení pøíslušných právních pøedpisù.

K základním modulùm ASPI jsou na VŠE pøedpláceny napø. následující rozšiøující moduly:
?
Vybraná

judikatura - nadstavbový modul k základnímu modulu Judikatura. Vybrané judikáty jsou zobrazovány

ve formì právních vìt.
?
Publikace - komentáøe, monografie a pøíruèky od Wolters Kluwer a vybraných dalších nakladatelství.
?
Pøedpisy

EU a judikatura SDEU - tento modul pøedstavuje komplexní informaèní zabezpeèení legislativy Evropské

unie a obsahuje naøízení, rozhodnutí, smìrnice, judikaturu Soudního dvora EU a další dokumenty publikované v Úøedním
vìstníku EU.
?
Samospráva (Pøedpisy mìst a obcí ÈR) - komplexní informace pro samosprávu, obsahuje všechny právní pøedpisy
hlavního mìsta Prahy od r. 1993 (vybrané i starší), platné právní pøedpisy všech statutárních mìst ÈR, právní pøedpisy
ostatních mìst a obcí ÈR, všechny nálezy Ústavního soudu vztahující se pøímo k pøedpisùm obcí, všechny cenové mapy
stavebních pozemkù, vzory smluv, vzory vyhlášek a naøízení obcí a metodiku, stanoviska a komentáøe k problematice obcí.
?
Rekodifikace - modul obsahující rozdíly, zmìny, výklad teoretických východisek i praktických dopadù tzv. nového
obèanského zákoníku a dalších soukromoprávních pøedpisù oproti stávající právní úpravì. Samozøejmostí je propojení
pùvodních a nových pøedpisù.
?
Kalkulaèky

- specifická aplikace urèená pro výpoèty napø. úrokù a poplatkù z prodlení, soudních poplatkù, odmìn
advokátù, notáøù a dalších, cestovného èi bìhu lhùt.
?
Bisnode - registr základních údajù o firmách v ÈR, kterým bylo pøideleno IÈO.
?
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PØÍSTUP
Databáze je pøístupná z každého poèítaèe, který je zapojen do místní poèítaèové sítì VŠE, v této lokaci:
Y:\W32\Menu\Informacni zdroje\ASPI
Zamìstnanci VŠE mají k dispozici pøístup z pracovní plochy poèítaèe:
Programy ®
Menu ®
Informacni zdroje ®
ASPI
Seznam všech dostupných databází v rámci VŠE najdete na adrese www.vse.cz/zdroje.

HLEDÁNÍ
Po spuštìní ASPI se na obrazovce objeví úvodní logo, které zmizí po stisku libovolné klávesy nebo tlaèítka myši, a okno
s novinkami. Práci s ASPI mùžete zaèít vyplnìním okénka Hledat v celém ASPI. Po zadání klíèového slova se zobrazí
výsledky hledání, které jsou roztøídìné do složek podle toho, do jakého modulu daný dokument patøí. Dvojklikem se
dostanete na interaktivní obsah a plný text daného záznamu. Konkrétní plný text lze napøíklad exportovat do Wordu.
Práci také mùžete zaèít stiskem prvního tlaèítka zleva na panelu ASPI nástrojù, které má oznaèení §. Tím se otevøe okno
s formuláøem pro zadání dotazu v nové úloze v èásti Pøedpisy. Mùžete hledat napø.:
?
podle èísla - hledání pøedpisu nebo vyhledání záznamu literatury podle jeho èísla je nejjednodušším pøípadem hledání.

Vyhledávají se vždy informace, které zaèínají zadanými znaky. Rozlišují se malá a velká písmena.
?
podle oblastí úpravy - tento zpùsob hledání je velmi efektivní, pokud neznáte pøesný pojem, který se v hledaném
dokumentu vyskytuje, nebo pokud hledáte pøedpis nebo záznam, který tuto problematiku upravuje, nikoliv se o ní pouze
zmiòuje èi na ni odkazuje.

Jednotlivá vyhledávací kritéria uvedená v položkách je možné i vzájemnì libovolnì kombinovat.
Syntaxe dotazu v textových položkách

Co se vyhledá nebo zobrazí?

úèetnic~
úèetnic=

zobrazí se seznam všech základních tvarù slov se stejným zaèátkem, které se vyskytují v
textech

danì pøíjmù

klíèová slova oddìlená mezerou jsou vyhledána bez ohledu na poøadí, v textu se
vyskytují blízko u sebe

danì_pøíjmù

klíèová slova se musí vyskytovat v textu v zadaném poøadí

danì * pøíjmù

obì klíèová slova se musí vyskytovat v textu zároveò

danì -pøíjmù

v textu se nesmí vyskytovat klíèové slovo za pomlèkou a klíèové slovo pøed pomlèkou
musí být naopak obsaženo v textu

danì + pøíjmù

v textu se vyskytuje alespoò jedno ze zadaných klíèových slov

Obdobnì stiskem druhého tlaèítka zleva Ju se otevøe úloha v èásti Judikatura. Dále napø. stiskem tlaèítka Li se otevøe
formuláø pro dotaz na literaturu.
Po zadání termínù do formuláøe kliknìte na tlaèítko Hledání (lupa) nebo zmáèknìte klávesu Enter. Zobrazí se okno
s výsledky vyhledávání, ve kterém pomocí tlaèítek v horní èásti okna mùžete napø. zobrazit plný text (tlaèítko O) nebo
informace o daném dokumentu (tlaèítko I).

KONZULTACE A PORADENSTVÍ
Narazili jste pøi hledání na nìjaký problém nebo nejasnosti? Rádi Vám poradíme!
Centrum informaèních a knihovnických služeb VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
místnost è. SB 034 B, SB 034 C, pondìlí - pátek: 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00
e-mail: i-servis@vse.cz, tel.: 224 095 129, 224 095 580, 224 095 291, web: knihovna.vse.cz
Vydalo CIKS VŠE v Praze, Odbor informaèní podpory studia a výzkumu
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