
Systém ASPI 
Systém ASPI, vytvářený společností Wolters Kluwer obsahuje dobře zpracovanou a podrobnou 

nápovědu. Účelem tohoto textu není tuto nápovědu nahradit. Text má sloužit jako první vhled 

umocňující snadnější orientaci v systému. 

1) Obecný popis 
- ASPI funguje jako samostatná aplikace nainstalovaná v počítači. Připravuje se nová verze 

ASPI, která bude online dostupná přes internetový prohlížeč (tzv. „Nové ASPI“), ale ta 

doposud nenabízí takové možnosti jako plná verze ASPI a proto se jí v rámci kurzu Právní 

informatika nezabýváme. 

- ASPI je nejstarší a nejtradičnější z doposud užívaných právních informačních systémů. Je 

poměrně komplexní a po ovládnutí jeho funkcí umožňuje vysoce efektivní vyhledávání 

právních informací. 

- ASPI stojí na trojici základních modulů, kterými jsou Předpisy, Judikatura a Literatura. 

- ASPI má komplexní nápovědu, které je dostupná kontextově ke každému poli vyhledávacích 

formulářů. Práce se systémem je tak i přes jeho relativní komplexnost dobře umožněna. 

- ASPI pracuje s texty předpisů až na úroveň konkrétních odstavců a písmen paragrafů. Na téže 

úrovni funguje rovněž provázání mezi různými souvisejícími dokumenty (související literatura 

a judikatura ke konkrétnímu ustanovení odstavce nebo písmena). 

- Obecně ASPI obsahuje krom textů zákonů a mezinárodních smluv velké množství dalších 

předpisů (vyhlášky územních samosprávných celků, prováděcí předpisy ministerstev) a to 

včetně předpisů historických (výběrově již od roku 1786, navíc k tomu systém obsahuje 

několik zásadních přepisů dokumentů spadajících až do 11. století). 

- ASPI k vyhodnocování relevantnosti dokumentů využívá vlastní hodnotící systém 

s ukazatelem LexRank. Oficiální prezentace ASPI uvádí, že LexRank „posuzuje relevanci 

záznamu podle celého komplexu a kontextu kritérií, které vycházejí z principů právního řádu a 

z potřeb právnické praxe“, a že „v obsahové části Judikatura při řazení  výsledků zohledňuje 

především závaznost/ precedenční váhu soudního rozhodnutí, počet citací, publikování  v 

oficiálních sbírkách a časové hledisko“. Popis přesného fungování tohoto nástroje však není 

veřejně dostupný. 

2) Obsah 
- Předpisy 

o Obsahuje velké množství předpisů s možností časových řezů. 

o Sbírka zákonů (Zbierka zákonov) a Sbírka mezinárodních smluv kompletně od roku 

1918, včetně nálezů Ústavního soudu publikovaných ve sbírce zákonů 

o Resortní předpisy a věstníky 

o Usnesení vlády 

o Věstníky právních předpisů krajů 

o Předpisy profesních komor 

o A další. 

- Judikatura 

o Přehled a plnotextové zpracování rozhodnutí soudů v ČR. 

 Identifikace publikace rozhodnutí v zákonných i dalších sbírkách rozhodnutí 

jednotlivých soudů. 

o Obsahuje judikaturu ESLP a SDEU (ESD). 

https://static.wolterskluwer.sk/content/mediagallery/wkshop_system/file/product/file/11303.pdf
https://static.wolterskluwer.sk/content/mediagallery/wkshop_system/file/product/file/11303.pdf
https://www.wolterskluwer.cz/cz/aspi/o-aspi/obsah-aspi.c-173.html


o Součástí jsou rovněž stanoviska soudů, arbitráže a další dokumenty. 

o Obsahuje judikáty z historických sbírek Vážného a Bohuslava. 

o U vybraných rozhodnutí je k dispozici právní věta. 

- Literatura 

o Obsahuje množství článků z odborných časopisů, popularizační texty i šedou 

literaturu (důvodové zprávy k právním předpisům, stanoviska a další dokumenty 

produkované veřejnou správou). 

o Příklady periodik pokrytých ASPI: 

 Bulletin advokacie 

 Časopis pro právní vědu a praxi 

 Daně a finance 

 Obchodní právo 

 Právník 

 Správní právo 

 Revue pro právo a technologie 

 Veřejná správa 

 A další. 

o Monografie a komentáře 

 Samostatný vyhledávací modul „Publikace“. 

 Obsahuje velké množství publikací z vybraných vydavatelství jako je například 

Wolters Kluwer, Linde, Leges,  Sagit a Masarykova univerzita. 

3) Vyhledávání 
Praktický detailní popis procesu vyhledávání je publikovaný v dokumentu Tipy pro práci s ASPI. 

 

https://static.wolterskluwer.cz/content/mediagallery/wkshop_system/file/product/file/16486.pdf


- Obecné poznámky k vyhledávání 

o Vyhledávání probíhá v rámci jednotlivých „Úloh“ 

 Každá Úloha představuje vlastní set oken pro zadání dotazů a jejich výsledků. 

Pokud chceme mít najednou k dispozici otevřené více výsledků jednoho typu 

(např. více soudních rozhodnutí, nebo více předpisů), je třeba pracovat s více 

Úlohami najednou. 

o Je možné vyhledávat dle názvu nebo čísla dokumentu. Toto vyhledávání je ideální, 

pokud „víme kam jdeme“, tedy známe identifikaci potřebného dokumentu. Pokud 

toto neznáme, je třeba využít dalších možností vyhledávání, které ASPI nabízí. 

o Fulltextové vyhledávání 

 Lemmatizace – užití lingvistiky 

 Pokud je zaškrtnuté pole „Použít lingvistiku“, jsou vyhledány všechny 

gramaticky správné tvary hledaného výrazu. Pokud je pole vypnuté, 

je vyhledán přesně zadaný tvar výrazu. 

 POZOR! 

o ASPI i v případě zapnuté lingvistiky rozlišuje různé slovní 

druhy. 

o Vyhledání slovního spojení „počítačový program“ tak 

nenabídne stejné výsledky jako vyhledání „program 

počítače“. 

 Booleovské logické operátory 

 A B Vyhledá A a B v nastavené vzdálenosti bez ohledu na pořadí  

 A_B Vyhledá A a B v nastavené vzdálenosti a drží pořadí 

 A*B Vyhledá dokumenty obsahující A a B bez ohledu na vzdálenost 

 A+B Vyhledá dokumenty obsahující A nebo B 

 -B; A -B Vyloučí B; vyhledá dokumenty obsahující A a neobsahující B 

 ASPI umožňuje nastavit vzdálenost hledaných výrazů od 0 (sousloví) do 9 slov 

od sebe. Nastavení se provádí přes ikonu Nastavení v horní části okna (druhá 

zleva). 

o Vyhledávání dle oblasti úpravy 

 ASPI nabízí možnost zúžit výsledky vyhledávání zadáním oblasti úpravy. Jde 

například o „Občanské právo“, „Nehmotné statky“, „Trestní právo hmotné“ 

a další. Tyto oblasti jsou pak dále děleny na podoblasti. Vyhledávání touto 

metodou je vhodné v případech, že nevíme, co přesně hledáme, ale tušíme 

alespoň oblast hledání. 

o Vyhledávání dle autora dokumentu 

 ASPI obecně umožňuje vyhledávat dokumenty (a zúžit tak množinu 

nalezených výsledků) prostřednictvím hodnoty autora dokumentu. V případě 

literatury je to autor textu, v případě judikatury pak soud, který dané 

rozhodnutí vydal, v případě předpisů jde o instituci, která daný předpis 

stanovila. 

o Vyhledávání dle druhu dokumentu 

 ASPI obecně umožňuje vyhledávat (a zúžit tak množinu nalezených 

dokumentů) dle druhu dokumentu. Konkrétní druhy se liší dle toho, zda 

vyhledávám předpisy (zákon, nařízení, ale například i nález pro nálezy 

Ústavního soudu publikované ve Sbírce zákonů), judikaturu (rozsudek, nález, 

stanovisko), nebo literaturu (článek, důvodová zpráva, komentář). 

 



- Specifika vyhledávání právních předpisů 

o Vyhledávací formulář vyhledávání právních předpisů obsahuje oproti ostatním 

vyhledávacím formulářům několik specialit: 

 Vztahy předpisů – pomocí této volby mohu určit, zda hledám například 

prováděcí předpis, nebo předpis ve vztahu aktivní či pasivní derogace. 

 Rovnou prostřednictvím vyhledávacího formuláře je možné pracovat 

s časovými řezy právních předpisů. Jde o pole umístěné ihned za polem pro 

zadání plnotextového vyhledávání. Mohu tak určit, že mě zajímá výskyt 

vyhledávaného výrazu k určitému datu v platných, nebo účinných 

předpisech.  

- Specifika vyhledávání judikatury 

o Pole pramen umožňuje zvolit sbírku rozhodnutí, ve které bylo hledané rozhodnutí 

publikováno. 

o Zásadní pro vyhledávání judikatury jsou následující pole: 

 Pole Autor, které umožňuje omezit vyhledávání na rozhodnutí vybraného 

soudu. 

 Pole Vztah k:, které umožňuje vyhledávat rozhodnutí s vazbou na určité 

právní ustanovení, a to až do úrovně konkrétního odstavce nebo písmena. 

 Příklad zápisu takového vyhledávání je „101/2000 Sb. §5 odst.2 

písm.f)“. 

- Specifika vyhledávání literatury 

o Pole pramen umožňuje zvolit periodikum, ve kterém byl hledaný tex publikován. 

o Obdobně, jako v případě vyhledávání judikatury jsou zásadní pole autor a pole Vztah 

k:, které funguje obdobně. 

- Filtrování výsledků vyhledávání 

o Po vyhledání žádaného výrazu se zobrazí nové okno s výsledky vyhledávání. Tyto 

výsledky je možné dále řadit (pomocí položek označujících jednotlivé sloupce 

záznamů výsledků) a filtrovat (prostřednictvím rolovacích nabídek ve spodní části 

okna). Vyhledávání v každém datovém zdroji pak obsahuje specifické možnosti údajů 

dle kterých je možné výsledky řadit a filtrovat. 

 

o Pro filtrování vyhledávání předpisů platí: 

 Okno výsledků vyhledávání právních předpisů v pravé části obsahuje 

doplňující informace k vybrané položce. 

 Řadit je možné dle čísla, názvu, data platnosti a účinnosti a LexRanku. 

 Filtrovat je možné např. dle účinnosti, druhu, zdroje nebo autora. 



 

o Pro filtrování vyhledávání rozhodnutí platí: 

 Okno výsledků vyhledávání právních předpisů v pravé části obsahuje právní 

větu, pokud je přítomna. 

 Řadit je možné dle spisové značky, soudu, populárního názvu, data 

rozhodnutí a LexRanku. 

 Filtrovat je možné např. dle druhu, pramenu, autora nebo přítomnosti právní 

věty. 

 

o Pro filtrování vyhledávání literatury platí: 

 Řadit je možné dle názvu, autora, dne publikace a pramene (zdroje). 

 Filtrovat je možné dle druhu, vztahů a pramene. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Práce s konkrétním dokumentem (souvislosti) 
- Práce s Předpisy  

o ASPI rozděluje okno s textem právního předpisu na dvě poloviny (standardně je 

rozdělení horizontální, jde nastavit ale i vertikální). V horní polovině okna je obsah, 

tedy systematické rozdělení daného právního předpisu. V dolní polovině je potom 

samotný text vybraného ustanovení. 

o V horní části okna je řada tlačítek, které slouží k práci s dokumentem. 

 Například tlačítko s ikonou lupy slouží k plnotextovému vyhledávání v rámci 

dokumentu. 

 

 POZOR! Pokud bylo vyhledáváno za pomoci plnotextového vyhledávání, jsou 

v horní polovině okna zobrazena jen ta ustanovení, které obsahují 

vyhledávaný text. (V následujícím příkladu viz výsledek zobrazen po 

vyhledávání pojmu „Otevřená data“) 



 

o Kliknutím na danou polovinu určíme, že je tato polovina aktivní.  

o Pomocí rolovací nabídky v horním řádku je možné přepínat mezi časovými verzemi 

vybraného ustanovení. 

o Vybrané ustanovení slouží také jako základ pro vyhledávání souvislostí 

prostřednictvím tlačítek v horním řádku okna. 

 Tlačítko P označuje prováděcí předpisy 

 Tlačítko Ju označuje související judikaturu 

 Tlačítko Li označuje související literaturu 

 Po stisku tlačítka se objeví vyhledávací okno daného datového zdroje 

s patřičně předvyplněným polem Vztah k:. 

o Označit je možné i dané ustanovení v horní polovině okna. 

o Tlačítka souvislostí jsou k dispozici i v okně výsledků vyhledávání. Plná označují 

zdroje, která jsou pro daný předpis k dispozici, zašedlá pak zdroje, které k dispozici 

nejsou.  

 Příklady dalších tlačítek souvislostí (význam tlačítek se ukáže při najetí myší): 

 Uv – Usnesení vlády 

 Ko – Komentáře 

 Mn – Monografie 

 Eu – Předpisy EU 



 

 

- Práce s judikaturou a s literaturou 

o Obdobně jako v případě textů předpisů obsahuje horní řádek v okně kontextová 

tlačítka umožňující nalézt související dokumenty (pokud v je systému ASPI na 

metadatové úrovni tato vazba zanesena). 

o Významná tlačítka: 

 i – Zobrazí metadatové záznamy dokumentu. 

 §§ - Zobrazí seznam ustanovení předpisů, na které je daný dokument 

navázán. 

 “ – Vytvoří citaci dokumentu a zkopíruje do schránky. 

 Ikona wordovského dokumentu – exportuje dokument do editovatelné 

podoby 

 


