PRÁVNÍ

INFORMAČNÍ

SYSTÉM

CENOVÁ NABÍDKA

OSTRAVA

PRAHA

B RNO

ATLAS software a.s., Výstavní 292/13, 709 17 Ostrava
Tel.: 596 613 333, Fax: 596 613 330, E-mail: klientske.centrum@atlas-software.cz, www.atlas-software.cz

CENA ZÁKLADNÍ DODÁVKY A FUNKČNÍCH DOPLŇKŮ
ZÁKLADNÍ DODÁVKA *

verze systému

cena dle platného ceníku* cenová nabídka*

N/40

115.900,-

FUNKČNÍ DOPLŇKY

0,-

cena dle platného ceníku* cenová nabídka*
REKODIFIKACE NOZ,
Literatura
VZORY SMLUV
CITEX
PRÁVNÍ KALKULAČKA
PRÁVNÍ SLOVNÍKY

43.200,-

LIBERIS Gold

50.000,-

9.000,- (Jednorázový zřizovací
poplatek)

15.000,- (Jednorázový zřizovací
poplatek)

*Základní dodávka obsahuje: Legislativu České republiky, Legislativu Evropské Unie, Judikaturu České republiky, Judikaturu ESD a ESLP

CENA AKTUALIZACE - SERVISNÍ SMLOUVA
AKTUALIZACE - SERVISNÍ
SMLOUVA / ROK

verze systému

cena dle platného ceníku* cenová nabídka*

N/40 + Liberis+VS+Lit.

74.900,-

19.000,- / Rok

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Cenová nabídka je platná pouze v případě uzavření smlouvy (předplatné) na 2 roky.
(Smlouva bude trvat 36 měsíců, 1 rok bude zdarma.)

Celkem fakturováno za pořízení a aktualizace na 36 měsíců 62.000,- bez DPH

V rámci Servisní smlouvy mohou být čerpány tyto služby:
Instalace včetně dopravy
Bezplatné zaškolení libovolného počtu pracovníků do uživatelských funkcí v rozsahu 2
hodiny
Pravidelné aktualizace zdarma
Telefon na Linku technické podpory
Přednostní e-mail na technickou podporu
Servisní práce dle zvýhodněných sazeb (50 % sleva)
Metodické školení dle zvýhodněných sazeb
Doprava dle zvýhodněných sazeb
Informace o novinkách formou bulletinu
Služba „volání zpět“
Poskytování e-mailové a telefonické podpory zdarma
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O produktu
Legislativa České republiky
Legislativa České republiky poskytuje aktuální, historická i budoucí znění dokumentů české legislativy.
Jednotlivé novelizace jsou promítnuty přímo do textu odpovídajících předpisů, pomocí posunu na
časové ose je možné pracovat se zněním předpisu v podobě účinné k určitému datu.
Standardně jsou zpracovávány přímé i nepřímé novelizace dokumentů ze Sbírky zákonů, Sbírky
mezinárodních smluv, věstníků ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, obsaženy jsou
rovněž dokumenty z mnoha dalších zdrojů. Samozřejmostí jsou podrobné údaje o datech vydání,
účinnosti, autorech, zdrojích, novelizujících, novelizovaných i dalších souvisejících
dokumentech, ale i informace další.
Efektivní práci s dokumenty umožňuje řada užitečných funkcí. K dispozici je například barevné
zvýraznění změn, ke kterým v dokumentu ve zvoleném období došlo, srovnání znění dokumentu
před a po změně či široké možnosti vyhledávání a třízení dle řady rozličných kriterií.
Legislativa Evropské unie
Legislativa Evropské unie obsahuje dokumenty publikované v řadě L Úředního věstníku EU, mezi něž
primárně náleží smlouvy, nařízení, směrnice a rozhodnutí, stejně tak jako dokumenty publikované
v jeho řadě C. Součástí jsou rovněž dokumenty ze zvláštního vydání Úředního věstníku, v němž byly
zveřejněny akty sekundárního práva platné ke dni vstupu České republiky do Evropské unie (1.5.2004)
přeložené do českého jazyka. Pracovat lze také s konsolidovanými zněními vybraných dokumentů a
s dokumenty známými pod označením KOM.
Jednotlivé dokumenty jsou opatřeny podrobnými informacemi především o časových, ale i dalších
relevantních údajích, stejně tak jako vazbami na související dokumenty. Samozřejmostí jsou široké
možnosti vyhledávání a třízení dle rozličných kriterií.
Judikatura České republiky
Judikatura České republiky je tvořena vybranými soudními rozhodnutími, jež jsou důležitým zdrojem
informací o interpretaci a aplikaci práva v praxi. Obsahuje nálezy, rozsudky, usnesení a jiná rozhodnutí
soudů všech článků soudní soustavy České republiky ve věcech civilních, trestních i správních.
Rozhodnutí disponují informacemi o typu, datu vydání a soudu, který je vydal, spisové značce,
sbírkovém čísle a souvisejících ustanoveních rozhodnutím dotčených právních předpisů. Dle všech
těchto kriterií je možné mezi nimi vyhledávat. Nejvýznamnější z nich jsou pak opatřena právními
větami, které velmi usnadní orientaci v případě vyššího množství relevantních výsledků vyhledávání.
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Judikatura Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva
Judikatura Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva obsahuje rozsudky, usnesení,
stanoviska i další typy dokumentů soudů Evropské unie a vedle toho Evropského soudu pro lidská
práva. Důležitou součástí jsou rozhodnutí o předběžných otázkách, jejichž prostřednictvím je zajišťován
jednotný výklad práva Společenství na celém území Evropské unie. Zařazeny jsou rovněž vybrané
žaloby a rozhodnutí o opravných prostředcích.
Dokumenty jsou opatřeny podrobnými informacemi například o čísle věci, typu, soudu, který je vydal, či
datu vydání, dle těchto kriterií je pak možné mezi nimi efektivně vyhledávat. Z rozsudků Evropského
soudu pro lidská práva bezprostředně se týkajících České republiky, často zařazených v úředních
českých překladech, je odkazováno na související vnitrostátní právní předpisy a judikaturu.

Komplexní zaměření
Obsahová náplň právního informačního systému CODEXIS® je pečlivě připravována z řady oficiálních
zdrojů, a to především z Úředního věstníku Evropské unie, Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních
smluv, ale i z řady dalších. Zde lze zmínit zejména sbírky soudních rozhodnutí (Sbírka nálezů a
usnesení Ústavního soudu, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, Sbírka
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu), rezortní věstníky ministerstev a jiných ústředních orgánů
státní správy (např. Finanční zpravodaj, Cenový věstník, Telekomunikační věstník, Věstník České
národní banky, Energetický regulační věstník, Sbírka instrukcí a sdělení Ministerstva
spravedlnosti, Věstník Ministerstva životního prostředí a mnoho dalších) či věstníky právních
předpisů jednotlivých krajů.
CODEXIS® tak představuje jedinečný informační zdroj pro všechny jak fyzické, tak i právnické osoby,
ale i ostatní subjekty, které chtějí mít své rozhodování založeno na přesném, aktuálním a především
úplném právním zázemí.

Funkční doplňky

Právní kalkulačka

Právní kalkulačka je volitelným doplňkem systému CODEXIS®. Jedná se o jedinečný výpočetní a
evidenční nástroj spravující evidenci jednotlivých zpoplatněných právních úkonů, soudních poplatků,
cestovních náhrad a odměn advokáta, notáře, insolvenčního správce, exekutora a likvidátora.
Vypočítává úroky z prodlení, eviduje lhůty související s jednotlivými právními případy, pomůže při
výpočtu nemocenské, náhrady škody zaměstnavateli nebo zaměstnanci či dovolené.
Citační systém judikatury CITEX®
Citační systém judikatury CITEX® umožňuje v právním informačním systému CODEXIS® objektivní
řazení judikátů dle jejich citovanosti v ostatních soudních rozhodnutích. Přichází s komplexem zcela
nových nástrojů a metodik a představuje tak zásadní inovaci v dosavadních možnostech práce s
judikaturou.
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Citační index – základní třídící a výběrové kritérium
Základním kriteriem pro výpočet Citačního indexu je četnost citací typu rozhodnutí – rozhodnutí,
přičemž CITEX® z tohoto počtu eliminuje citace odkazující na rozhodnutí v totožné kauze. Odkazy
specifickým způsobem zpracovává a přiřazuje judikátům hodnotu Citačního indexu podle toho, kolikrát
byly relevantně citovány.

Nastavitelné vlastnosti Citačního indexu
Ve výchozí podobě jsou v rámci Citačního indexu zohledňovány všechny relevantní citace soudního
rozhodnutí rovnocenně. Vlastnosti Citačního indexu lze však individuálně nastavit a zvolit různá
omezení. Například nastavení časového omezení zohledňuje pouze citace realizované ve zvoleném
období, ostatní ignoruje.

Rychlý náhled na jednotlivé citace soudního rozhodnutí
Rychlý náhled poskytuje ke každému citovanému rozhodnutí seznam všech citujících judikátů a
především okamžitý pohled na pasáže citaci obsahující se zvýrazněním místa samotné citace.
Seznámení se s charakterem citací je tak rychlejší a pohodlnější. CITEX ® také umožňuje grafické
zobrazení vývoje počtu citací od okamžiku vydání citovaného soudního rozhodnutí.

Grafické znázornění vývoje citací soudního rozhodnutí
CITEX® umožňuje grafické zobrazení vývoje počtu citací od vydání soudního rozhodnutí ve zvoleném
časovém období a rychlý náhled na jednotlivé citace, včetně okamžitého náhledu na citované pasáže
se zvýrazněním místa citace.
Rekodifikace soukromého práva
Nástroj Rekodifikace soukromého práva uživateli nabízí komplexní systematický pohled na tuto zásadní
změnu českého právního řádu. Je pomocníkem pro podrobné srovnání nejvýznamnějších právních
předpisů dřívější právní úpravy, které rekodifikaci soukromého práva podléhaly, a jim ekvivalentních
právních předpisů účinných od 1.1.2014.
Rekodifikace soukromého práva dokáže uživatelsky přívětivým způsobem podat informaci o tom, jaká
ustanovení nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním
právu soukromém odpovídají uživatelem vybraným ustanovením právní úpravy před rekodifikací.
Naopak u jednotlivých ustanovení nové právní úpravy sdělí, která ustanovení předchozí právní úpravy
do nich byla, byť třeba i odlišným způsobem, promítnuta. Zohledňuje veškeré vzájemné vztahy mezi
ustanoveními a skupinami ustanovení občanského zákoníku, obchodního zákoníku, zákona o
mezinárodním právu soukromém a procesním, zákona o vlastnictví bytů i zákonů dalších na straně
jedné a ustanoveními, včetně jejich skupin, nového občanského zákoníku, zákona o obchodních
korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém. Dobře tak poslouží při komparaci právní
úpravy jednotlivých institutů soukromého práva před rekodifikací a po ní.
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Obsahové doplňky
Komentáře LIBERIS
Nový obsahový doplněk právního informačního systému pod názvem LIBERIS představuje rozšíření
softwaru o unikátní systém, který uživateli poskytne k jednotlivým právním předpisům resp. jejich
paragrafům rovněž příslušné komentáře, pořízené hned z několika knižních právních titulů vydaných
renomovanými českými nakladatelskými domy. Spolupracujeme například s nakladatelstvími ANAG,
GRADA Publishing, LEGES, LINDE PRAHA nebo Ústav státu a práva AV ČR, mezi další partnery patří
také Nakladatelství Karolinum, Institut pro veřejnou správu Praha, Bova Polygon, Sondy či CODEXIS
publishing. Doplněk LIBERIS poskytuje na 400 odborných titulů renomovaných a uznávaných
autorů. Nové komentářové texty v právním informačním systému tak jedinečným způsobem přispějí
k osvětlení výkladu, souvislostí a pojmů daného ustanovení.
Komentáře LIBERIS vznikají důkladným analytickým rozborem publikovaných právních děl,
týkajících se dané právní problematiky, a přiřazením jejich relevantních částí k souvisejícím
ustanovením v právním informačním systému CODEXIS. Systém může díky tomu nabídnout
k jednotlivým paragrafům hned několik kvalifikovaných názorů a komentářů autorů různých odborných
publikací. Zapracované části právních publikací tak poskytnou výjimečné srovnání zpracované
problematiky z pohledu různých odborníků, což zaručí názorovou vyváženost a širší tematický záběr.
V právním informačním systému CODEXIS díky novému doplňku LIBERIS vznikla nejobsáhlejší
databáze právních textů, která, kromě dokumentů národní a evropské legislativy, souvisejících
soudních rozhodnutí a příslušných odborných článků k dané problematice, zahrnuje také komentáře
odborníků z již publikovaných právních děl od současně několika nakladatelství odborné právní
literatury
Literatura
Je volitelným doplňkem a je rozdělena do sedmi částí:
KNIŽNÍ BIBLIOGRAFIE obsahuje bibliografické záznamy neperiodických publikací právního,
ekonomického, daňového, personálního a dalšího obsahově příbuzného charakteru publikovaných
nakladatelstvími v České republice. Záznamy jsou doplněny anotacemi a především vazbami na
národní i evropskou legislativu. Nedílnou funkčností je možnost záznamy filtrovat, třídit a vyhledávat v
nich dle charakteristických kriterií, ať již jde o autory, vydavatelství, předmětná hesla či systém
mezinárodního desetinného třídění.
SBORNÍKY A MONOGRAFIE obsahují především sborníky významné, často tematicky související
judikatury českých i evropských soudů, která byla vybrána a zpracována našimi odbornými
spolupracovníky, ale také sborníky příspěvků z odborných právních konferencí. Zařazeno je rovněž
několik odborných monografií a další dokumenty obdobného charakteru.
MONITOR PERIODIK obsahuje bibliografické záznamy jednotlivých čísel periodických právních
publikací (odborných časopisů) vydávaných v České republice.
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ČLÁNKY obsahují plné texty článků publikovaných ve vybraných odborných právních časopisech a
v mnoha dalších zdrojích. Samozřejmostí jsou k jednotlivým článkům poskytované podrobné informace,
ale také vazby na případné související dokumenty legislativní i judikatorní povahy.
REJSTŘÍKY A SEZNAMY obsahují rozmanitou paletu rejstříků a seznamů institucí, k rozličným
činnostem autorizovaných osob, ale i dalších skutečností.
INFORMATIVNÍ DOKUMENTY obsahují širokou škálu dokumentů informativní povahy majících původ
především v orgánech veřejné správy. Jde o nejrůznější informace, oznámení, sdělení, zápisy, zprávy,
ale i řadu dalších. Významnou součástí jsou důvodové zprávy k ve Sbírce zákonů publikovaným
zákonům.
ROZHODNUTÍ A STANOVISKA SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ obsahují stanoviska, rozhodnutí, ale také
výklady, vyjádření, právní rozbory i jiné typy aktů především vybraných správních orgánů. Jmenovitě jde
například o Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Český úřad
zeměměřický a katastrální, Finančního arbitra, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, Úřad
průmyslového vlastnictví a mnohé jiné.

Právní slovníky
Právní slovníky jsou funkčním doplňkem obsahujícím slovníky, které se liší záběrem i koncepcí
zpracování.
Právní pojmy s judikaturou jsou souborem věcných hesel (legislativních definic, interpretačních
pravidel, legislativních zkratek i latinských formulí). Jednou z významných vlastností tohoto doplňku je
úzké propojení s relevantní judikaturou, díky kterému je umožněno u vybraných výrazů zobrazit seznam
souvisejících judikátů (pokud jsou k danému tématu definovány).
Právnický latinský slovník je souborem abecedně řazených překladů právnických, zejména latinských
hesel, která lze vyhledávat jak podle originálního výrazu, tak dle jeho překladu.
Vzory smluv a podání
Je dalším volitelným doplňkem, který obsahuje užitečné vzory smluv a podání z různých oblastí práva.
Spolupracujeme především s renomovanou advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák a tyto vzory
vznikají pod odborným vedením JUDr. Tomáše Sokola, který je také odborným garantem doplňku. Dále
jsou v modulu zařazeny vzory na základě partnerství s nakladatelstvími LINDE PRAHA, ANAG a
dalšími.
Vzory obsahují příslušný text smlouvy či podání, vztah k právním předpisům, komentář, vysvětlivky a
hypertextové odkazy na zákonnou, resp. související právní úpravu. Zpracované vzory smluv a podání
vycházejí z právní úpravy občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, předpisů
stavebního práva, zákoníku práce, autorského zákona, předpisů upravujících průmyslová práva,
správního řádu, exekučního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, daňového řádu a dalších
nejčastěji užívaných právních předpisů.
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www.codexis.cz
S pozdravem a přáním úspěšného dne
Marek Ovesný
manager oblasti
ATLAS software a.s.
639 00 Brno, Holandská 1
tel.: +420 541 235 379
mobilní tel.: 737 266 273
fax.: +420 541 235 383
e-mail.: ovesny@atlas-software.cz
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