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1. Přihlášení do aplikace

1.1 Krok první - Webový prohlížeč

CODEXDATA je webová aplikace a pro práci s ní je třeba mít nainstalovaný webový prohlížeč. 
Podporujeme webové prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Operu a MS EDGE. 

1.2 Krok druhý - Stránka pro přihlášení
Stránku pro přihlášení do aplikace otevřete kliknutím na odkaz https://www.codexdata.cz.

Vpravo nahoře klikněte na tlačítko Přihlásit se.

1.3 Krok třetí - Přihlášení 
Pokud máte zakoupenou licenci produktu CODEXDATA nebo používáte jiný online produkt ze skupiny 

ATLAS GROUP, zvolte zelené tlačítko. Pokud nejste předplatitelem, můžete se přihlásit pomocí sociálních sítí.  

ATLAS GROUP 
Pokud používáte některý z produktů ATLAS GROUP, můžete se jednoduše přihlásit pomocí účtu, který 

máte v některém z níže uvedených produktů. 

Seznam podporovaných produktů: 
• CODEXIS GREEN 
• Právní výpočty 
• Hlídač ochranných známek 
• Manažer datových schránek online 
• Účet v aplikaci Právní prostor

Social login 
CODEXDATA umožňují registraci skrze sociální sítě, konktrétně přes Facebook a Google. Aplikace si ze 

sociálních sítí převezme registrační email, jméno a příjmení a profilový obrázek. Vaše heslo nikoli, ověřování 
proběhne na straně sociálních sítí.

https://www.codexdata.cz
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2. První pohled

Už vás také nebaví to věčné a zdlouhavé probírání se sbírkami zákonů jen proto, abyste se dostali ke 
kýžené informaci? Také máte pocit, že zrovna vámi hledaná informace je nejspíše ta nejhůře dosažitelná z 
celé sbírky zákonů? Ztrácíte se v nepřehledných novelách a nikdy si nejste jisti, zda je dokument skutečně 
kompletní? Produkt CODEXDATA vám přináší jednoduché a efektivní řešení! 

Nyní můžete hodit za hlavu veškeré starosti s náročným listováním haldami sbírek, novel a podobně. Ať 
už hledáte zákon, vyhlášku, novelu, či jen určitou část textu, CODEXDATA vše vyhledá za vás.

Máte starosti, zda je vyhláška stále platná, nebo zda teprve nabyde účinnosti? Rádi byste shlédli také 
starší znění určitého dokumentu? Chcete mít jistotu, že sledujete vždy komplexní a aktuální znění zákonů? S 
programem CODEXDATA si můžete být vždy jisti! Nejen, že obsahuje všechna znění minulá a také ta, která 
teprve začnou být účinná až k určitému datu, ale vždy sledujete dokument jako celek, a nejen jeho fragmenty.

2.1 Seznamte se!
Produkt CODEXDATA vám umožní snadný přístup k jednotlivým dokumentům, ať už jsou to zákony, 

vyhlášky, novely, judikáty, či další pomocné texty. Můžete v nich rychle a zcela jednoduše vyhledávat. Pomocí 
jednoduchého a intuitivního ovládání a hypertextových odkazů se snadno z jednotlivých dokumentů přesunete 
na dokumenty jiné, které se k zobrazenému textu váží. A to vše nejen v dokumentech stávající legislativy České 
republiky, která obsahuje i původní texty vydané v tištěné podobě Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních 
smluv, ale také v legislativě Evropské unie, Judikatuře České republiky, Judikatuře Soudního dvora Evropské 
unie a Evropského soudu pro lidská práva.
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2.2 Co jsou CODEXDATA?
Jedná se o softwarový produkt tvořený webovou aplikací, která umožnuje prohledávání dokumentů, 

které jsou přehledně řazeny do datových zdrojů. 

2.3 Datové zdroje
V produktu CODEXDATA®, jak již bylo zmíněno v úvodu, se setkáte s různými oblastmi dokumentů, 

které nazýváme datovými zdroji (v příručce případně také datovými oblastmi). Jedná se o Legislativu 
České republiky, Legislativu Evropské unie, Judikaturu České republiky, Judikaturu EU a ESLP, Literaturu a 
Komentáře. Tedy celkově vzato o nepřeberné množství dokumentů, které jsou vám zcela k dispozici. Než se 
však pustíte do seznamování se s produktem a jeho ovládáním, ve stručnosti si přiblížíme obsah jednotlivých 
datových zdrojů. 

Legislativa České republiky
Obsahuje právní prostředí České republiky dané zdroji České republiky. Základem je Sbírka zákonů 

České republiky, která je k dispozici v původním znění. U platné legislativy a vybraných předpisů také 
zpracovaná znění (historické časové řezy jednotlivých novelizací). Dále dokumenty z více než čtyřiceti zdrojů.  

Legislativa Evropské unie
Obsah této datové oblasti tvoří dokumenty Evropské unie a Evropského společenství vydané v oficiálním 

věstníku Evropské unie – Official Journal. Jedná se o dokumenty, které byly oficiálně přeloženy do českého 
jazyka. Jsou to tedy všechny dokumenty, které od data 1.5.2004 vyšly ve věstníku v řadě L i C, a dále pak ty, 
které byly vydány v období od roku 1957 a na které se legislativa České republiky odvolává v odkazech pod 
čarou v rámci prováděcích předpisů, případně důvodových zpráv. Dokumenty v datovém zdroji jsou členěny 
dle ročníků a dle řad. Pro úplnost řada L obsahuje směrnice, nařízení, rozhodnutí, doporučení a další předpisy, 
kdežto řada C obsahuje nejrůznější informace, oznámení a přípravné akty. Dokumenty jsou v datovém zdroji 
označovány celexovým číslem. 

Judikatura České republiky
Datový zdroj Judikatura České republiky je tvořen vybranými judikáty, jež jsou důležitým zdrojem 

informací o uplatňování práva v praxi. Obsahuje nálezy, rozsudky, usnesení a jiná rozhodnutí všech článků 
soudní soustavy České republiky ve věcech civilních (občanské, obchodní, rodinné a pracovní právo), 
trestních i správních. Součástí je rovněž judikatura Ústavního soudu. Jednotlivé judikáty jsou přímo napojeny 
na dotčená ustanovení právních norem. Aplikace umožňuje vyhledávání v databázi dle různých kritérií (např. 
dle ročníku, typu rozhodnutí, návaznosti na konkrétní předpis apod.). 

Judikatura EU a ESLP
Obsahuje dokumenty řady C vydané autorem Evropský soudní dvůr od 1.5.2004, převážně rozhodnutí 

v řízení o předběžných otázkách. Vzájemně odpovídající žaloby a rozhodnutí jsou propojeny. Datový zdroj 
obsahuje též důležité historické dokumenty před 1.5.2004, ovšem ne všechny jsou zatím přeloženy do českého 
jazyka. 

Literatura
Datový zdroj Literatura je nejrozsáhlejší výběr informací z odborné literatury (Právo a Ekonomie). Jedná 

se o bibliografické záznamy důležitých knih, sborníků apod. z oblasti ekonomie a práva, obsahy periodik a 
anotace článků, plné texty výběrové a tematicky zařazované články a komentáře z řad odborné veřejnosti a 
informativní dokumenty. 
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2.4 Licence
Aplikace CODEXDATA umožňuje všem návštěvníkům přístup k dokumentům ze Sbírky zákonů datového 

zdroje Legislativa ČR. 

Přístup k dalším dokumentům je zpoplatněn a tyto dokumenty jsou označeny zámečkem.  
Také některé funkce můžou být zpoplatněny.  
Pro zpřístupnění uzamčených dokumentů kontaktujte naše klientské centrum.  
Email: klientske.centrum@atlasgroup.cz 
Tel: +420 596 613 333

3. Domovská stránka

Domovská stránka sdružuje rozhraní pro přístup k důležitým součástem:  

• Pole Hledat pro jednotné vyhledávání umožňuje základní prohledání v rozsahu názvu dokumentů 
a fulltextového hledání, jehož výsledky jsou následně společně interpretovány podle četnosti a 
významnosti nalezených výskytů.

• Tlačítko Témata pro rychlý přístup k dokumentům daných témat.
• Přístup ke Kalendáři, který poskytuje rychlý náhled na důležité události.
• Zajímavé Články a Akce se nacházejí ve stejně pojmenovaných sekcích.
• Máte právnický dotaz? Poradna Vám může pomoci. Zaručuje garantované odpovědi od skutečných 

znalců.  
• Tlačítko Knihy odkáže na seznam zajímavých titulů z právnického světa. 
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4. Témata

Pomocí těchto témat může uživatel jednoduše přistupovat k právním předpisům z daných oblasti. 
Nacházejí se zde judikáty českých a evropských soudů, vzory smluv, důvodové zprávy, články, pojmy právního 
slovníku a další. 

5. Knihy

V kategorii se nachází seznam titulů a proklik na Komentované předpisy. U některých titulů je k dispozici 
plné znění.  

6. Kalendář

Nástroj Kalendář nabízí přehled důležitých událostí, které se týkají legislativy ČR. Pokud se k danému 
dni váže nějaká událost, zobrazí se u něj barevná tečka. Po kliknutí na den, který obsahuje tečku, se zobrazí 
detail dne.  

6.1 Měsíc
Zobrazení nabízí přehled celého měsíce. Na horní straně se nachází posuvník mezi měsíci. Pokud se 

k danému dni váže událost, je možné na ní kliknout. Poté se zobrazí její detail.  

6.2 Agenda
V kalendáři se vpravo nahoře nachází přepínač na zobrazení Agendy. V tomto zobrazení se nacházejí 

pouze dny, na které je naplánovaná událost. K těmto dnům jsou všechny události postupně vypsány. Také zde 
se nachází posuvník mezi měsíci.  

7. Poradna

Prostor pro výměnu informací a odborných rad z oblasti práva, daní, účetnictví, personalistiky a mnohého 
dalšího. 

Strukturu Poradny tvoří otázky a odpovědi z jednotlivých oblastí zodpovídané jak jednotlivými 
registrovanými uživateli, tak odborníky na dané téma. 

Doménou Poradny je pohodlný přístup k přehledně prezentovaným informacím, možnost podílet se 
na tvorbě jejího obsahu, a to jak pokládáním otázek a zodpovídáním dotazů, tak hodnocením jednotlivých 
příspěvků a uživatelů prostřednictvím tzv. reputací. 
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8. Vyhledávání

Nástrojem, bez kterého si žádný zkušený uživatel produktu CODEXDATA již svou práci nedovede 
představit, je zajisté fulltextové vyhledávání. Obdobný nástroj je běžný například při vyhledávání informací 
na internetu, avšak v případě programu CODEXDATA představuje neuvěřitelně rychlý způsob, jak nalézt 
požadované informace při znalosti jen minimálního množství údajů o hledaném dokumentu. Fulltextové 
vyhledávání vám umožní nalézt vámi zadaná slova, případně propojená logickou spojkou, v celém nezměrném 
obsahu vybrané datové oblasti produktu, nabízí tedy mnohem víc než pouhé prohledání názvů dokumentů, 
které je ale také v tomto vyhledávání zahrnuto.  

Pro jednoduchý příklad si představíme situaci, kdy máme za úkol zjistit, který zákon a která jeho část se 
zabývá pracovní dobou. Za normálních okolností by téměř každého, kdo není znalý problematiky a tento úkol 
dostane na svá bedra, polil studený pot. S produktem CODEXDATA se úkol stává dětskou hrou.

8.1 Vyhledávání
Nástroj vyhledávání lze vyvolat přímo z úvodní stránky CODEXDATA, nebo kliknutím na ikonu lupy. 

8.2 Tvorba dotazu
Aby mohla aplikace prohledat obsah dokumentů, je nezbytné nejprve provést zadání nového dotazu. 

Dotaz se skládá z jednotlivých slov, která jsou spojena logickou spojkou A. Jednotlivá slova se zadávají v poli 
hledaného textu, a to stejným způsobem jako v případě zadání dotazu ve webových vyhledávačích. Např. 
můžeme zadat dotaz „pracovní doba“. Jakmile jsou zadána slova v dotazu, můžete nechat vyhledat příslušné 
spojení klepnutím na tlačítko. Zadáním výrazu do uvozovek hledáme přesné znění fráze.

8.3 Výsledky vyhledávání
Výsledkem vyhledávání je seznam vyhovujících dokumentů. Po zvolení datového zdroje (např. 

Dokumenty a dále Legislativa ČR), můžou být zpřístupněny další funkcionality, kde můžete filtrovat výsledky, 
popřípadě zvolit, zda se má vyhledávat v souvislostech. Nálezy lze rovněž třídit podle relevance, data vydání 
nebo názvu, a to vzestupně nebo sestupně. 

8.4 Filtrace
Pokud se nacházíte v situaci, kdy při vyhledání dokumentu znáte mimo údajů o jeho názvu a číslu 

informace o tom, kdy byl vydán, jaká je jeho účinnost, kdo jej vydal, nebo zdroj informací, můžete pro jeho 
vyhledání využit funkci Filtrace.  

V tomto okně můžete vybrat autora, zdroj, oblast a ročník z jednotlivých seznamů. Dále zde může být 
nastaven časový interval data vydání, účinnosti a data schválení. Pro každý datový zdroj se může filtrace lišit. 

Pomoci filtrace vedle formuláře pro hledání lze dále filtraci rozšířit o pouze přístupné dokumenty nebo o 
dokumenty, které souvisí s jiným dokumentem nebo jeho částí.
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9. Dokument

9.1 Práce s dokumentem
Až doposud jste se seznamovali s různými způsoby vyhledání dokumentu a přístupu k jeho obsahu, 

ale samotná práce s daty a informacemi začíná až ve chvíli, kdy je dokument vyhledán a otevřen. Ačkoli 
je schopnost správného a efektivního vyhledání požadovaného dokumentu nesmírně důležitá, neméně 
významnou roli při práci hraje schopnost ovládání okna dokumentu produktu CODEXDATA. Jak efektivně 
pracovat s dokumenty si popíšeme na následujících stránkách.

Nejprve si tedy pro orientaci přiblížíme strukturu textů v dokumentech. V úvodu každého dokumentu se 
nachází hlavička, ve které naleznete informace o čísle, názvu, původu dokumentu a zejména o zapracovaných 
novelách. Dále se v dokumentech setkáte s částmi, paragrafy a odstavci. U české legislativy se setkáváte 
také s časovými řezy, proto můžete v horní záložce Znění vybrat příslušný časový řez. Dále zde naleznete 
poznámky pod čarou. 

Při práci s dokumenty máte k dispozici obsah, který vám usnadní procházení textů, který naleznete 
na záložce Obsah v doplňujícím panelu. V textech dokumentů se setkáte s hypertextovými odkazy, jejichž 
prostřednictvím se můžete snadno a rychle přesunout na konkrétní dokument nebo přímo jeho konkrétní část, 
na kterou se aktuálně zobrazený text odkazuje.
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9.2 Související dokumenty
Neodmyslitelnou součástí práce s dokumentem je i zobrazení souvisejících dokumentů. Panel 

souvisejících dokumentů lze vyvolat příslušným tlačítkem na horní straně zobrazeného předpisu. Nachází 
se zde přehled souvisejících dokumentů k celému předpisu, které jsou seskupeny do následujících kategorií 
v závislosti na datovém zdroji předpisu: 

• Aktivní derogace 
• Aktivní novela 
• Dotčené předpisy 
• Prováděcí předpisy 
• Související judikatura 
• Důvodová zpráva 
• Pasivní novela 
• Související literatura

9.3 Znění
Jak již bylo několikrát zmíněno v předchozích kapitolách, umožňuje produkt CODEXDATA v datové 

oblasti Legislativa České republiky pohled nejen na aktuální tvar dokumentu, ale zabývá se dokumenty také z 
hlediska změn v čase. Možnost změny znění dokumentu naleznete v okně dokumentu na kartě Znění.  

Aktuální znění je vybráno automaticky a je odlišeno zelenou barvou. Šedá znění jsou již neplatná a 
modré zbarvení definuje budoucí znění předpisu.

9.4 Porovnat znění 
Funkce srovnání znění umožňuje porovnání jednotlivých znění předpisu. Při otevření dokumentu, který 

má více znění, klikněte na tlačítko Znění a poté klikem na tlačítko Porovnat znění u příslušného znění vyvoláte 
funkci.  

Tlačítky vpravo nahoře vyberete, zda chcete změny zobrazit vedle sebe nebo pod sebou. 
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10. Správa uživatelů 

Tato kapitola se týká pouze uživatelů se zakoupenou licencí.

V příručce zde jsou popsány postupy, jak spravovat uživatele. 

https://storage.update.atlascloud.cz/um/um_systemova_prirucka.pdf


ATLAS consulting spol. s r.o.
člen skupiny ATLAS GROUP
Výstavní 292/13
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Email: klientske.centrum@atlasgroup.cz
Web: www.atlasgroup.cz
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