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1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA DODAVATELE 

 

Společnost ATLAS software a. s. člen skupiny ATLAS GROUP je obchodní společnost s významným 

postavením na českém trhu v oblasti právního a manažerského software. 

Obchodní filosofií společnosti ATLAS software a. s. je nezasahovat do účetních a informačních systémů 

již zavedených u našich klientů, ale nabídnout jim něco navíc, určitou nástavbu umožňující zefektivnění práce, 

úsporu času a z toho vyplývající snížení nákladů. Nabízený software pokrývá oblast legislativy, zpracování daní, 

sledování firemních financí, personalistiky, operativní evidence a řízení vztahů s obchodními partnery. 

Produkty, které na českém trhu realizuje, jsou původní české, a tudíž šité na míru podmínkám v ČR. O 

jejich vývoj, výrobu, aktualizace i servis se stará mateřská společnost ATLAS consulting spol. s r. o. člen skupiny 

ATLAS GROUP, která se aktivně věnuje oblasti právního a ekonomického software již od roku 1992. Sídlo 

společnosti ATLAS software a. s. se nachází v Ostravě na ulici Výstavní, pobočky pak naleznete v Praze na ulici V 

Parku a v Brně na ulici Holandské. Pro firmu ATLAS software a. s. pracuje v současné době přes 70 stálých 

zaměstnanců. 

 

2. NÁRODNÍ A EVROPSKÝ PRÁVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM CODEXIS® 

 

Národní a evropský právní informační systém CODEXIS® je výjimečný právní systém, jedinečný 

zaměřením, komplexností a úplností obsahu, originálním způsobem zpracování, pestrou řadou výkonných funkcí a 

mnohými dalšími vlastnostmi potřebnými pro snadnou orientaci v národní a evropské legislativě. 

CODEXIS® je určen nejen odborníkům z oblasti práva, ale i lidem, kteří se s legislativou setkávají v 

každodenní praxi při výkonu své profese. Proto při jeho zpracování byl kladen největší důraz na maximální 

uživatelskou přívětivost. Tomu odpovídá především jednoduchost vyhledávání, celkový komfort ovládání, 

přehlednost práce se souvisejícími předpisy a v neposlední řadě vyřešení provázanosti práva národní a evropské 

legislativy. 

 

Legislativně redakční rada CODEXIS® 

Legislativně redakční rada CODEXIS® je pravidelným zasedáním zástupců ATLAS consulting spol. s. r. o., 

ATLAS software a se společnostmi aktivně spolupracujících špiček z oboru právní praxe a teorie. Je zřízena za 

účelem dalšího vývoje a rozvoje právního informačního systému CODEXIS®, pro optimalizaci jeho obsahové 

a funkční náplně, metodiky, právního auditu a ergonomie. Přijímá rozhodnutí a doporučení s cílem rozvíjet řešení 

CODEXIS®. 

 

2.1. KONCEPCE SYSTÉMU PRODUKTU CODEXIS® 
 

CODEXIS® umožňuje práci: 

1. s právními předpisy České republiky a související judikaturou,  

2. s předpisy Evropského společenství/Evropské unie,  

3. s judikaturou Soudního dvora Evropské unie/Evropského soudu pro lidská práva, 

4. s Literaturou. 

Hlavním rysem uživatelského prostředí produktu je provázanost souvisejících dokumentů pomocí 

hypertextových odkazů přímo z textu nebo ze speciálně vytvářených seznamů. Integrace práva ČR, EU 

a související judikatury tak umožňuje přirozený způsob práce bez pracného vyhledávání potřebných souvislostí. 

Ostatní obvyklé vlastnosti požadované u právních informačních systémů (fulltextové vyhledávání, filtrování, práce 

se záložkami, poznámkami aj.) jsou zpracované na vysoké úrovni a účinně doplňují základní prostředí.  
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2.2. OBSAHOVÁ NÁPLŇ SYSTÉMU CODEXIS® 
 

Obsahová náplň systému CODEXIS® je tvořena tzv. datovými zdroji. Jde o účelově definované 

soubory dokumentů zpracovaných pro následující oblasti: 

• Legislativa České republiky 

• Legislativa Evropského společenství/Evropské unie 

• Judikatura České republiky 

• Judikatura Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva 

• Literatura 

S datovými zdroji se pracuje jako se samostatnými celky. Pokud se tedy řeší dotaz např. na vyhledání 

předpisů prostřednictvím fulltextového dotazu, tj. uvedením požadovaných slov, je výsledek filtrován na vybraný 

datový zdroj. Jednotlivé datové zdroje nabízejí v řadě případů odlišnou funkcionalitu, která tak umožňuje optimálně 

řešit způsob práce s dokumenty určitého typu. Např. pro dokumenty legislativy ČR, dostupné v zapracovaných 

časových zněních, je k dispozici unikátní funkce časového vyhledávání, která umožňuje cíleně vyhledávat pasáže 

novelizované v určitém období. 

 

 

 

Popis jednotlivých datových zdrojů: 

Legislativa České republiky 

Obsahuje české právní předpisy v jejich historických, aktuálních i budoucích zněních, která mají teprve 

nabýt účinnosti. Jednotlivé změny jsou promítnuty přímo do textu příslušných předpisů. Pomocí časové osy pak lze 

pracovat s právním předpisem účinným ke zvolenému datu. 

Základem jsou předpisy zveřejněné ve Sbírce zákonů ČR a mezinárodní smlouvy zveřejněné ve Sbírce 

mezinárodních smluv ČR. K dalším zdrojům patří např. věstníky ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy, věstníky krajů či Sbírka hlavního města Prahy, vyhledat lze i jiné typy dokumentů, jakými jsou usnesení 

vlády, dokumenty České daňové správy, právní předpisy vybraných statutárních měst apod.  
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Dokumenty jsou pro lepší orientaci vnitřně členěny do srozumitelných tematických okruhů, které sdružují 

příbuzné dokumenty z různých legislativních zdrojů (např. předpisy pro obchodně podnikatelskou činnost, peněžní 

a kapitálový trh, školství apod.). 

 

Legislativa Evropského společenství/Evropské unie 

Obsahuje akty primárního (zakládací smlouvy ES, smlouvy o přistoupení atd.) a sekundárního práva ES 

(nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení, stanoviska, usnesení) zveřejněné v řadě L Úředního věstníku. 

Zařazeny jsou všechny dokumenty vydané od 1. 5. 2004, z období před 1. 5. 2004 pak dokumenty 

v českém překladu vydané ve Zvláštním vydání Úředního věstníku. Součástí jsou rovněž oznámení, informace, 

sdělení a přípravné akty zveřejňované v řadě C Úředního věstníku. K dispozici jsou rovněž konsolidovaná znění 

a přípravné dokumenty k právním předpisům (návrhy Komise - tzv. dokumenty KOM). 

 

Judikatura České republiky 

Obsahuje judikaturu (nálezy, rozsudky, usnesení a jiná rozhodnutí) Ústavního soudu a všech článků 

soustavy obecných soudů ČR. Jedná se o rozhodnutí jak ve věcech civilních a trestních, tak ve věcech správních. 

Obsažena je nejen judikatura publikovaná v oficiálních sbírkách rozhodnutí, ale i další významná rozhodnutí, která 

jsou sestavována do monotematických celků. Mezi judikáty lze vyhledávat dle mnoha kritérií, především pak podle 

ustanovení právních předpisů, k nimž se vztahují. S těmi jsou judikáty propojeny pomocí hypertextových odkazů. 

Většina rozhodnutí je opatřena právní větou. 

 

Judikatura Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva 

Obsahuje rozhodnutí Soudního dvora, Soudu prvního stupně a Soudu pro veřejnou službu Evropských 

společenství a Evropské unie, a to včetně rozhodnutí o předběžných otázkách, jejichž prostřednictvím je zajišťován 

jednotný výklad práva Společenství na celém území Evropské unie, a rozhodnutí o opravných prostředcích. 

Zařazeny jsou rovněž vybrané žaloby a stanoviska generálních advokátů. 

Dále obsahuje vybraná rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva týkající se bezprostředně České 

republiky, a to v jejich úředních českých překladech. Jedná se jak o rozsudky samotné (včetně tzv. smírných 

urovnání), tak o rozhodnutí o přijatelnosti stížností. 

 

Literatura 

Tento datový zdroj je volitelný. Jsou v něm obsaženy bibliografické záznamy významných knižních děl, 

publikací, sborníků apod. z oblasti práva a ekonomie; přehled vybraných odborných právních a ekonomických 

periodik; anotace článků a odborných příspěvků z těchto periodik; plné texty výběrově a tematicky zařazovaných 

článků, příspěvků a komentářů autorů z řad odborné právní veřejnosti (soudci, advokáti, akademici); a v neposlední 

řadě informativní dokumenty, mezi které patří důvodové zprávy k vybraným zákonům; profesní, jednací, soutěžní 

a zkušební řády; informace z resortů aj. Samostatný submodul Rozhodnutí a stanoviska správních orgánů, 

obsahuje dokumenty vydané vybranými správními orgány. S ohledem na rozmanitost rozhodovací činnosti 

vybíráme např. rozhodnutí a stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, včetně právních rozborů 

následného soudního přezkumu, Kanceláře veřejného ochránce práv, Úřadu na ochranu osobních údajů a další. 

 

2.3. FUNČNÍ VLASTNOSTI SYSTÉMU CODEXIS® 

 

Funkční vlastnosti jsou založeny na dlouholetých zkušenostech a tradici právních systémů firmy ATLAS 

consulting.  Základní filosofií vždy byla – a v systému CODEXIS® to platní dvojnásobně – uživatelská přívětivost, 

jednoduchost a srozumitelnost ovládání a přehlednost pracovního prostředí. 
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CODEXIS® je ale zaměřen také na výkon. Vždyť uživatel pracuje s desetitisíci dokumenty, gigabyty dat, 

někdy jen v lokálním, ale často v síťovém prostředí rozsáhlého týmového nasazení. Tyto potřeby CODEXIS® 

podporuje pokročilou technologií zpracování dat, pohodlnou správou uživatelů a podporou individuálních nastavení 

podle potřeb každého jednotlivce. 

 

Domovská stránka 

Dalším klíčovým prvkem je domovská stránka, která v sobě sdružuje rozhraní pro přístup k důležitým 

součástem: 

• vstupní pole 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 

• parametrické vyhledávání umožňuje rozšířené vyhledávání dle zadaných specifikací (dle datových zdrojů, 

čísel dokumentů, autorů apod.) 

• přístup k oblíbeným a naposledy otevřeným dokumentům, které poskytují rychlý náhled na uvedené 

množiny a přístup k zobrazení odpovídajících plných seznamů 

• přístup k obsahovým novinkám, které přinesly poslední aktualizace. 

 

 

 

Fulltextové vyhledávání 

Představuje základní způsob nalezení požadovaných informací. Hledá kombinace požadovaných slov, 

resp. jejich základů. Poskytuje jedinečný seznam všech indexovaných slov pro účinné odvození kontextů 

a možností hledání. Již při zadávání dotazu informuje o stavu, kdy zadání nepovede k požadovanému výsledku, 

protože zadávané slovo či slovní základ nejsou v prohledávaných textech použity. Umožňuje hledat v tzv. 

souvislostech (požadovaný kontext se musí vyskytovat v rámci jednoho odstavce) nebo ve stanovené vzdálenosti 

slov. Umožňuje rozlišovat, ve kterých časových řezech dokumentu se nalezené výskyty nalézají. Nabízí ve lmi 

komfortní možnosti pro procházení dokumentů odpovídajících dotazu, resp. pro procházení mezi jednotlivými 

výskyty dotazu v dokumentu. Umožňuje velmi pohodlně zpřesňovat nebo naopak rozšiřovat dotaz s předem 

očekávaným výsledkem úpravy dotazu. 
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Parametrické vyhledávání 

Tento nový způsob vyhledávání umožňuje vyhledávání dle zadaných parametrů (dle vybraného datového 

zdroje, čísla dokumentu, autora, názvu a dalších), a to i v souvisejících dokumentech. 

 

Oblíbené dokumenty 

Funkce "Oblíbené dokumenty" umožňuje uživateli definovat množinu dokumentů, se kterými často 

pracuje. Zajišťuje pohodlný přístup k těmto dokumentům např. z úvodní obrazovky systému CODEXIS® nebo 

z nástrojové lišty každého datového zdroje. 

 

Časová osa a zapracovaná znění 

Zapracování novel do textů dokumentů (Legislativa ČR).  Procházení jednotlivých znění pohybem na 

časové ose, přímý přechod na znění novelizovaného místa dokumentu před novelou a po novele, rychlé srovnání 

rozdílů textů. 

 

Časové vyhledávání 

Vyhledání dokumentů, které obsahují pasáže novelizované v určitém časovém období.  Cílené procházení 

míst v dokumentu, která byla novelizována v určitém časovém období. 

 

Hledání podle názvů dokumentů nebo čísel CELEX 

Vyhledání dokumentů podle části názvu nebo podle celexového čísla. Hledání podle názvů probíhá přes 

všechny datové zdroje. 

 

Filtrování dokumentů 

Výběr požadovaných dokumentů podle základních popisných údajů dokumentů (vydání, platnost, 

účinnost, zdroj, oblast apod.). Specifické filtrační údaje pro některé datové zdroje. 

 

Hypertextové odkazy 

Provázání dokumentů pomocí hypertextových odkazů v textu. Interní odkazy směřují na místa stejného 

dokumentu (jiné paragrafy, poznámky pod čarou). Externí odkazy směřují na jiné dokumenty, odstavce jiných 

dokumentů, případně jiné zdroje. Respektování nastaveného data na časové ose (odkazy směřují na cílová místa 

v příslušném znění). 

 

Související dokumenty 

Odkazy na související dokumenty pomocí výčtových seznamů. 

• Legislativa ČR -> Legislativa ČR: seznamy podzákonných norem, oborových souvisejících dokumentů 

(u všech dokumentů se zapracovanými časovými řezy). 

• Legislativa ČR -> Judikatura ČR: seznamy souvisejících judikátů (u všech dokumentů se zapracovanými 

časovými řezy), filtrace na ustanovení jednotlivých §§. 

• Judikatura ČR -> Legislativa ČR: seznamy souvisejících dokumentů u judikátů. 

• Legislativa ČR <-> Legislativa EU: seznamy dotčených dokumentů ČR a předpisů EU (oboustranně 

propojených) - v přípravě. 

• Legislativa EU: seznamy novelizujících předpisů. 
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2.4 DOKUMENTACE 

 

Dokumentace k systému je dodávána formou nápovědy programu a zpracovaných příruček. Standardně 

dodáváme se systémem CODEXIS® jednak uživatelskou příručku zaměřenou na popis a využití jednotlivých 

funkčností programu, a jednak systémovou příručku zaměřenou na správu systému IT pracovníkem klienta 

(instalace a aktualizace systému, správa uživatelů atd.). 

 

2.5 PRAVIDELNÉ AKTUALIZACE A PROVOZ SYSTÉMU CODEXIS® 

  

Systém CODEXIS® je pravidelně aktualizován a průběžně doplňován novými informacemi. 

Administrativní stránka aktualizací je řešena formou ročního předplatného. 

 

3 DOPLŇKY SYSTÉMU CODEXIS® 
 

3.1 KOMENTÁŘE LIBERIS 
 

Obsahový doplněk právního informačního systému LIBERIS představuje rozšíření softwaru CODEXIS® 

o jedinečný systém, který vám poskytuje komentáře k jednotlivým právním předpisům, resp. jejich 

paragrafům, pořízené hned z několika knižních právních titulů vydaných renomovanými českými nakladatelstvími. 

Spolupracujeme například s nakladatelstvím 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 více než 600 odborných titulů 

renomovaných a uznávaných autorů. Nové komentářové texty v právním informačním systému tak jedinečným 

způsobem přispějí k osvětlení výkladu, souvislostí a pojmů souvisejících s daným ustanovením. 

Komentáře LIBERIS vznikají důkladným analytickým rozborem publikovaných právních děl 

týkajících se konkrétní 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 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. 



 

ATLAS consulting spol. s r.o. 

člen skupiny ATLAS GROUP     

 

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3293 

 

 

 

 

3.2 PRÁVNÍ VÝPOČTY 
 

Doplněk softwaru CODEXIS® je jedinečným výpočetním a evidenčním nástrojem, který umožňuje 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. 

Doplněk PRÁVNÍ VÝPOČTY jsou natolik oblíbené, že je nabízíme i samostatně. 

 

3.3 PRÁVNÍ SLOVNÍKY 

 

Funkční doplněk obsahuje 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 které 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. 

 

3.4 REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 

  

Nástroj REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA vám 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 nabízí uživatelsky přívětivým způsobem informaci o tom, jaká 
ustanovení nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu 
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soukromém odpovídají vámi 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. 

 

3.5 TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA 
 

Nový obsahový doplněk právního informačního systému CODEXIS® TRANSFORMACE 

PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA nabízí přehledné srovnání zákonů a vzájemných vazeb mezi nimi, díky čemuž je pro 

vás praktickým a užitečným průvodcem změnami přestupkového práva. 

200/1990 Sb. Zákon o přestupcích 

250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 

251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 

• Porovnání stávající a nové právní úpravy. 

• Jednoduchá synchronizace souvisejících ustanovení stávající a nové právní úpravy. 

• Podrobné informace o vazbách mezi ustanovením stávající a nové právní úpravy. 

• Možnost zobrazení doplňujících informací (např. komentáře nebo informace k místu). 

Doplněk TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA tak nabízí snadno dostupný a komplexní přehled 

v oblasti přestupkového práva. 

 

3.6 VZORY SMLUV A PODÁNÍ 

Doplněk softwaru CODEXIS®, který obsahuje užitečné vzory smluv a podání z různých oblastí práva. 
Dlouhodobě spolupracujeme především s renomovanou advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák, kdy tyto vzory 
vznikají pod odborným vedením JUDr. Tomáše Sokola, který je také odborným garantem doplňku. Dále jsou 
v doplňku zařazeny vzory partnerských nakladatelství LINDE PRAHA, ANAG a dalších. 

Vzory vždy 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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3.7 SLEDOVANÉ DOKUMENTY 

Podstatou doplňku SLEDOVANÉ DOKUMENTY je upozorňovat vás na změny znění ve vámi vybraných 
dokumentech z datového zdroje Legislativa ČR. Sledování změn probíhá automaticky, po spuštění datového zdroje 
je zobrazena zpráva se seznamem těch ze zvolených dokumentů, u nichž došlo ke změně znění. Další možností, 
jak být o změnách ve znění zvolených dokumentů informován, je zasílání přehledu změn na e-mail. 

Vyberte si ze třech režimů sledování změn v dokumentu: 

• Celý dokument – dokument je sledován jako celek, jakákoliv změna v dokumentu bude hlášena 

• Vybraná ustanovení – v dokumentu jsou sledovány pouze změny u vybraných ustanovení, při zobrazení 
jsou změny ve vybraných ustanoveních zvýrazněny, ostatní změny nejsou zobrazovány ani hlášeny 

• Celý dokument + vybraná ustanovení – dokument je sledován jako celek, hlášeny jsou všechny změny, 
při zobrazení jsou zvýrazněny také změny ve vybraných ustanoveních. 

Změněná ustanovení jsou v dialogovém okně sledovaných dokumentů seřazena v seznamu, pomocí 
kterého lze otevřít dokument přímo na vybraném ustanovení v odpovídajícím znění. Lze také porovnat změny 
novelizovaného a předchozího znění vybraného ustanovení. 

 

3.8 SLEDOVANÉ SEZNAMY 

Tento nový doplněk umožňuje sledovat celé seznamy dokumentů napříč celým informačním systémem 
CODEXIS®, např. v rámci monitorů, tematických okruhů či rejstříku Sbírky zákonů. 
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3.9 SLEDOVANÉ ČSN 
 

Nový doplněk softwaru CODEXIS® SLEDOVANÉ ČSN umožňuje vyhledávání, zobrazování a sledování 

norem ČSN a jejich změn. Doplněk podporuje aplikaci pokročilých filtrů (dle názvu normy, jejího čísla, data vydání, 

data změny atd.) i výběr více tříd norem najednou. U vámi zvolených norem je možné nastavit také notifikace či 

zasílání emailů s upozorněním na změny u dané normy. Notifikace lze nastavit i pro celou třídu norem ČSN. 

Praktickou součástí doplňku SLEDOVANÉ ČSN je samostatná složka pro ukládání norem ve formátu PDF. 

 

4 MONITORY SYSTÉMU CODEXIS® 

 

4.1 MONITOR – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Doplněk právního informačního systému CODEXIS® zefektivňuje práci se zákony, dokumenty 
a komentáři souvisejícími s tématem veřejných zakázek. 

Pomocí tohoto doplňku lze jednoduše přistupovat k právním předpisům z oblasti veřejných zakázek, 
používat filtry pro zobrazení soudních rozhodnutí českých a evropských soudů, rozhodnutí Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže (ÚOHS), důvodových zpráv, článků a pojmů právního slovníku, který obsahuje i definice 
pojmů souvisejících s tématem veřejných zakázek (např. veřejná zakázka, nadlimitní veřejná zakázka, veřejná 
zakázka malého rozsahu aj.). 

MONITOR – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY umožňuje srovnání právní úpravy podle starého a nového Zákona 
o zadávání veřejných zakázek – jedním kliknutím tak snadno zjistíte, jaká ustanovení nového zákona odpovídají 
vybraným ustanovením zákona starého. Jednoduše také zjistíte, v čem se nový zákon liší (např. co se týče 
povinnosti zadavatele, postupu při zadávání veřejné zakázky, jak využít předběžnou tržní konzultaci atd.). 

Součástí monitoru je také komentář „Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem a judikaturou“, 
u jednotlivých ustanovení jsou pak zobrazeny příslušné komentáře s výkladem dané problematiky pro ještě větší 
srozumitelnost tématu. 

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního 
systému CODEXIS®, který souvisí s veřejnými zakázkami: 

• České právní předpisy v oblasti veřejných zakázek (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a 
jeho platné prováděcí předpisy; zákon č. 139/2006 Sb., koncesní zákon a jeho platné prováděcí předpisy 
a ostatní předpisy k těmto dvěma zákonům) 

• Právní předpisy Evropské unie (veškerá legislativa související se zákonem o veřejných zakázkách, 
koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy; dokumenty zařazené pod heslo „veřejná zakázka“ 
v rámci třídění systému EUROVOC) 

• Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zákonem o 
veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy) 

• Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se 
zákonem o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy) 

• Vybraná rozhodnutí ÚOHS (Záložka „Rozhodnutí a stanoviska správních orgánů“ umožňuje filtraci 
rozhodnutí a stanovisek např. dle data vydání) 

• Důvodové zprávy k tématu veřejných zakázek (možnost filtrace důvodových správ podle konkrétních 
zákonů souvisejících s veřejnými zakázkami) 

• Články k tématu veřejných zakázek (stovky článků z odborných periodik a přednášek k tématu) 

• Knižní tituly a komentáře k tématu veřejných zakázek 

• Seznam dokumentů veřejné správy (efektivní vyhledávání v dokumentech zajišťuje filtrace dle různých 
parametrů) 



 

ATLAS consulting spol. s r.o. 

člen skupiny ATLAS GROUP     

 

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3293 

 

 

 

 

4.2 MONITOR – OBECNÍ SAMOSPRÁVA 

Prakticky orientovaný doplněk softwaru CODEXIS® MONITOR – OBECNÍ SAMOSPRÁVA obsahuje řadu 
návodů pro řešení každodenních situací a problémů obce a jejich občanů. Každá obec v samostatné 
působnosti (a to bez ohledu na její velikost) se musí zabývat činnostmi souhrnně označovanými 
za samosprávu (jedná se např. o vydávání vlastních právních předpisů – nařízení a vyhlášek, správu majetku, 
zaměstnaneckou agendu a další) a činnostmi vykonávanými v rámci veřejné správy. Součástí doplňku je také 
praktická a přehledně vypracovaná brožura RUKOVĚŤ STAROSTY (MONITOR – OBECNÍ SAMOSPRÁVA 
obsahuje všechny 3 díly této publikace: Sada vzorových materiálů, Práva a povinnosti obcí a Typické postupy pro 
řešení obvyklých problémů). 

Doplněk softwaru MONITOR – OBECNÍ SAMOSPRÁVA je koncipován tak, aby v co nejvyšší možné 
míře usnadňoval práci svým uživatelům z řad zaměstnanců obecní samosprávy, což ocení především 
zástupci menších obcí, kteří musejí svou práci často vykonávat s minimální výpomocí externích 
specialistů (právníků, personalistů atd.). 

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému 
CODEXIS®, který souvisí s tématem obecní samosprávy: 

• České právní předpisy k tématu obecní samospráva (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů; zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii; zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích; 
185/2001 Sb., zákon o odpadech a další zákony k tématu) a jejich platné prováděcí předpisy a ostatní 
předpisy 

• Právní předpisy Evropské unie související s českými právními předpisy k tématu obecní samosprávy 

• Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zařazenými 
právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy) 

• Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se 
zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy) 

• Komentáře různých autorů k tématu obecní samospráva – např. knihy Právní předpisy samosprávy, 
Zákon o obcích (komentář), Majetek územních samosprávních celků v teorii a praxi a desítky dalších knih 

• Návody pro řešení životních situací v obci (jsou uvedeny např. návody související s Registrem smluv 
či se správou majetkové agendy obce, uvedeny jsou také návody vztahující se k dotacím, nakládání obce 
s odpady a mnohé další) 

• Veřejnoprávní smlouvy uzavírané mezi městy a obcemi 
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• Předpisy statutárních měst 

• Vzory smluv a podání ze sekcí Vzory právních předpisů obcí, Vzory dle zákona o obcích 
aj. (součástí doplňku jsou desítky aktuálních vzorů) 

• Sborník otázek z Právní poradny sdružení místních samospráv 

• Důvodové zprávy a články k tématu obecní samospráva 

• Časopis Veřejná správa 

• Zprávy MF pro finanční orgány obcí a krajů 

• Příspěvky z odborných konferencí 

• Lexikon pojmů k tématu obecní samospráva (např. pojmy samostatná působnost obce, místní poplatky, 
komunální odpad, správní řízení aj.) 

  

 

4.3 MONIOR – DANĚ 

MONITOR – DANĚ obsahuje veškeré informace a podklady, které pro svou práci potřebují daňoví 
poradci, odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky a další pracovníci, kteří se v rámci své pracovní 
náplně zabývají daňovou problematikou. MONITOR – DANĚ téma zpracovává přehledně a v souvislostech. 
Porozumění dané problematice napomáhá také přehled nejčastějších otázek a odpovědí souvisejících s tématem 
daně či lexikon daňových pojmů. 

Doplněk pokrývá základní aspekty problematiky daní, ať již jde o daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, 
daň z nemovitých a z nabytí nemovitých věcí, daň silniční či daně spotřební, ale také např. o daňové řízení 
a další témata. 

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního 
systému CODEXIS®, který souvisí s tématem daně: 

• České právní předpisy k tématu daně (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád; zákon č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů; zákon č. 112/2019 Sb., o evidenci tržeb, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční a další 
zákony související s daňovou problematikou) a jejich platné prováděcí předpisy a ostatní předpisy 

• Právní předpisy Evropské unie související s českými právními předpisy, které se vztahují k problematice 
daní 

• Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zařazenými 
právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy) 



 

ATLAS consulting spol. s r.o. 

člen skupiny ATLAS GROUP     

 

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3293 

 

 

• Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se 
zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy) 

• Otázky a odpovědi, příklady z praxe (řešeny jsou např. otázky jako registrace plátce DPH, mzdy 
v daňové evidenci, dodání zboží z jiných zemí, změny v paušálních výdajích a mnohé další) 

• Přístup k číslům časopisu „Účetní a daně“ (plnotextový obsah od roku 2011) a k dalším článkům 
souvisejícím s tématem daně 

• Vzory smluv a podání dle daňového řádu zařazeny v sekci „daňové právo“ (doplněk obsahuje několik 
desítek aktuálních dokumentů) 

• Důvodové zprávy, zápisy z koordinačních výborů 

• Lexikon pojmů k tématu daně (zahrnuje např. pojmy daň, daňová povinnost, daňové zvýhodnění, 
daňový subjekt, okamžik vzniku daňové povinnosti aj.) 

 

 

4.4 MONITOR – ÚČETNICTVÍ 

MONITOR – ÚČETNICTVÍ je určen především pro účetní, mzdové účetní a pracovníky, kteří v rámci své 
pracovní náplně zpracovávají účetní agendu. Doplněk softwaru CODEXIS® pokrývá kompletní problematiku 
mzdového účetnictví, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, sociálního pojištění, důchodového 
pojištění a další témata. 

MONITOR – ÚČETNICTVÍ nabízí svým uživatelům z řad účetních vše potřebné pro jejich práci na jednom 
místě. Veškeré informace jsou navíc uspořádány přehledně, a především díky svým funkcím doplněk umožňuje 
pohodlnou práci s informacemi v souvislostech. 

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního 
informačního systému CODEXIS®, který souvisí s tématem účetnictví: 

• České právní předpisy k tématu účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 187/2006 Sb. 
o nemocenském pojištění; zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 155/1995 Sb., 
o důchodovém pojištění a další související zákony) a jejich platné prováděcí předpisy a ostatní předpisy 

• Platné právní předpisy Evropské unie související s českými právními předpisy, které se vztahují 
k problematice účetnictví 

• Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zařazenými 
právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy) 

• Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se 
zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy) 
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• Otázky a odpovědi, příklady z praxe (řešeny jsou např. otázky snížení základního kapitálu, 
pracovněprávní vztahy mezi manžely, zveřejňování účetní závěrky s.r.o. a mnohé další) 

• Interpretace Národní účetní rady 

• České účetní standardy (MONITOR – ÚČETNICTVÍ zahrnuje všechny dokumenty, které jsou dotčenými 
předpisy k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví; které zahrnují ve svém tvaru „Český účetní standard“ 
nebo „České účetní standardy“ a současně jsou platné 

• Přístup k časopisům „Mzdová účetní“ a „Účetní a daně“ a tematickým článkům z jiných zdrojů 

• Důvodové zprávy 

• Lexikon pojmů k tématu účetnictví (zahrnuje např. pojmy započitatelný příjem, výroční zpráva, 
podvojné účetnictví, roční účetní závěrka aj.) 

 

 

4.5 MONITOR – PERSONALISTIKA 

Doplněk softwaru CODEXIS® MONITOR – PERSONALISTIKA je navržen tak, aby personalistům 
usnadňoval jejich každodenním práci. Prakticky orientovaný doplněk je přehledný a co se týče témat, je koncipován 
tak, aby pokryl personalisty nejčastěji řešená témata. 

Doplněk umožňuje přístup ke konkrétním právním předpisům z oblasti pracovního práva a současně 
zahrnuje také úzce související otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Díky MONITORU 
PERSONALISTIKA se snadno zorientujete v zákonech, které jako personalista potřebujete znát – vyhledávání 
konkrétních právních předpisů nebylo nikdy snadnější. 

Legislativa, kterou doplněk zahrnuje, je vždy v platném a aktuálním znění, současně je také možné si 
konkrétní zákony prostudovat i v historickém znění. Velmi praktické je také fulltextové vyhledávání v zákonech a 
dalších dokumentech – najít tak např. konkrétní téma v zákoníku práce je otázkou pár kliknutí. 

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tlačítek přejít do obsahu právního informačního 
systému CODEXIS®, který souvisí s tématem personalistika: 

• České právní předpisy k tématu personalistika (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 198/2009 Sb., 
zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých 
zákonů (antidiskriminační zákon); zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a další zákony; jejich platné 
prováděcí předpisy a ostatní předpisy vztahující se k tomuto tématu) 
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• Předpisy Evropské unie (platné dokumenty související s českými právními předpisy a jejich prováděcími 
předpisy, dokumenty zařazené pod heslo „zaměstnanost a práce“ v rámci třídění systému EUROVOC) 

• Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zařazenými 
právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy) 

• Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se 
zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy) 

• Komentáře vztahující se k zákoníku práce, zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a k dalším souvisejícím právním předpisům (zařazeny jsou např. tituly Zákoník práce 
s komentářem, Pracovní doba podle zákoníku práce, Dotazy a odpovědi z praxe k zákoníku práce, 
Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a mnohé další) 

• Články k tématu personalistika (zařazeny jsou články z odborných periodik – např. z časopisu Praktická 
personalistika; přednášky z konferencí) 

• Otázky a odpovědi z pracovně právní poradny zahrnující příklady z praxe (řešeny jsou např. nároky 
na odstupné po ukončení pracovního poměru, práce přesčas a zkrácené úvazky či odchod na mateřskou, 
přerozdělení práce a zachování pracovního místa) 

• Vzory smluv a podání (desítky aktuálních vzorů smluv, které může personalista potřebovat – např. 
Dohoda o pracovní činnosti či Dohoda o konkurenční doložce atd.) 

• Důvodové zprávy k tématu personalistika 

• Lexikon pojmů k tématu personalistika (zahrnující např. pojmy pracovní doba, zaměstnavatel, směna, 
výpověď, solidární stávka, závislá práce, regulované povolání atd.) 

 

 

4.6 MONITOR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) 

Doplněk softwaru CODEXIS® MONITOR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) je praktickým 
průvodcem pro všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje. Tento software vám umožní úspěšnou 
implementaci nového evropského nařízení. 

MONITOR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) obsahuje komplexní přehled legislativy a judikatury 
ČR a EU týkající se nařízení GDPR a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Evropské nařízení 2016/679 
GDPR a srovnávací matice zákonu č. 101/200 Sb. a GDPR). 

Velkou výhodou je možnost zobrazení srovnání stávající národní právní úpravy a nové evropské 
právní úpravy GDPR. Součástí doplňku je také praktická převodní tabulka, která uživatelům umožňuje provést 
analýzu současného stavu zpracování osobních údajů a porovnání výsledků plynoucích z analýzy s požadavky 
GDPR – tento nástroj významným způsobem usnadňuje následnou aplikaci nových opatření. 
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Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního 
informačního systému CODEXIS®, který souvisí s tématem GDPR: 

• České právní předpisy k tématu GDPR (101/2000 Sb. zákon o ochraně osobních údajů; 277/2011 Sb. 
Nařízení vlády o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů; 115/2001 
Sb.m.s. Sdělení o Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat; 
29/2005 Sb.m.s. Sdělení o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na 
automatizované zpracování osobních dat o orgánech dozoru a toku dat přes hranice; 28/2005 Sb.m.s. 
Sdělení o dodatečném prohlášení ČR k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované 
zpracování osobních dat, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 28. ledna 1981) 

• Právní předpisy Evropské unie vztahující se k tématu ochrany osobních údajů (GDPR) 

• Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů) 

• Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů zařazené pod 
heslo „3236 informatika/zpracování dat/osobní údaje“ v rámci třídění EUROVOC) 

• Články z odborných periodik a přednášky z konferencí věnující se tématu GDPR 

• Knižní tituly a komentáře 

• Důvodové zprávy 

• Nejčastější otázky a odpovědi související s GDPR (dokument zpracovaný Úřadem pro ochranu 
osobních údajů; řešeny jsou např. otázky spojené s přístupy a povinnostmi plynoucími z nařízení či 
konkrétní příklady zpracovávání osobních údajů klientů či zaměstnanců) 

• Lexikon pojmů vysvětlující termíny související s GDPR (např. pojmy osobní údaj, zpracovávání 
osobních údajů, správce, třetí osoba, uchovávání osobních údajů, citlivý údaj atd.) 

 

 

4.7 MONITOR STAVEBNICTVÍ 

Doplněk právního informačního systému CODEXIS® MONITOR – STAVEBNICTVÍ obsahuje kompletní 
a vždy aktuální znění stavebních zákonů, otázky a odpovědi České komory architektů, praktické stavební dotazy 
i návody pro řešení životních situací. Součástí doplňku jsou také aktuální vzory smluv související 
se stavebnictvím a výstavbou, které využijete v různých fázích vašeho projektu. 

Doplněk softwaru CODEXIS® je koncipován tak, aby díky němu uživatel lépe porozuměl stavebnímu 
zákonu, zorientoval se v dané problematice a našel odpovědi na konkrétní otázky související se stavebnictvím. 

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního 
informačního systému CODEXIS®, který souvisí se stavebnictvím: 
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• České právní předpisy z oblasti stavebnictví (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon; zákon 
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech; zákon č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí; zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích aj.) 

• Právní předpisy Evropské unie související s českými právními předpisy k tématu stavebnictví 

• Judikatura českých soudů (související dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů) 

• Judikatura evropských soudů (související dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů) 

• Články k tématu stavebnictví (stovky článků z odborných periodik a přednášek k tématu) 

• Knižní tituly a komentáře k tématu stavebnictví (zařazeny jsou např. tituly Stavební právo v teorii 
a praxi, Stavební právo – praktická příručka, Zákon o pozemních komunikacích s komentářem 
a souvisejícími předpisy aj.) 

• Důvodové zprávy 

• Vzory předpisů stavebního práva (vzory smluv a podání související se stavebnictvím a výstavbou – 
součástí jsou např. různé typy darovacích smluv, smluv o nájmu, kupních smluv o koupi movité i nemovité 
věci atd.) 

• Otázky a odpovědi České komory architektů 

• Časopisy „Bulletin České komory architektů“ a „Stavební právo. Bulletin“ 

• Normy ČSN umožňující vyhledávání, zobrazování a sledování změn norem ČSN 

• Metodické dokumenty a stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj (související stanoviska, metodická 
sdělení a metodická doporučení) 

• Návody pro řešení životních situací 

• Lexikon pojmů k tématu stavebnictví (např. pojmy stavba, stavební parcela, staveniště, technická mapa 
obce, stavební pozemek, katastrální území aj. 

 

 

4.8 MONITOR – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 

Software CODEXIS® je rozšířen o zcela nový doplněk MONITOR – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI (BOZP). 

Nový doplněk je praktickým průvodcem oblastí Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z pohledu práva. 
MONITOR (BOZP) obsahuje kompletní a aktuální právní předpisy související s tématem BOZP, 
nejčastější otázky a odpovědi k danému tématu, i články a komentáře renomovaných autorů týkající se BOZP. 

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního 
informačního systému CODEXIS®, který souvisí s tématem BOZP: 
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• České právní předpisy k tématu BOZP (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; Zákon č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a další zákony) 

• Právní předpisy Evropské unie vztahující se k Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 

• Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů) 

• Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů) 

• Články z odborných periodik a přednášky z konferencí věnující se tématu BOZP 

• Knižní tituly a komentáře 

• Důvodové zprávy 

• Nejčastější otázky a odpovědi související s BOZP  

• Lexikon pojmů vysvětlující termíny související s BOZP (např. pojmy zaměstnanec, pracovní úraz, 
technický předpis, infekční onemocnění, ohrožení veřejné zdraví, zdravotně znevýhodněná osoba aj.) 

 

 

4.9 MONITOR – REKODIFIKACE 

Doplněk softwaru CODEXIS® MONITOR – REKODIFIKACE svým uživatelům nabízí komplexní 
a systematický pohled na tuto zásadní změnu českého právního řádu. Doplněk umožňuje srovnávání 
nejvýznamnějších právních úprav a souvisejících právních předpisů, které rekodifikaci soukromého práva 
podléhají. Komparace právních úprav jednotlivých institutů je navíc velmi rychlá a přehledná. Užitečnou funkcí je 
možnost nastavování různých filtrů při práci s dokumenty. 

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního 
informačního systému CODEXIS®, který souvisí s veřejnými zakázkami: 

• Právní předpisy dotčené rekodifikací (89/2012 Sb., zákon občanský zákoník; 90/2012 Sb., zákon 
o obchodních společnostech a družstvech, tzv. zákon o obchodních korporacích; 91/2012 Sb., zákon 
o mezinárodním právu soukromém; 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí a další) 

• Vybraná judikatura k tématu rekodifikace (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související 
se zákonem o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy) 

• Články a komentáře k tématu rekodifikace 

• Příspěvky z odborných konferencí k tématu rekodifikace 

• Vzory smluv aktualizované v souladu s rekodifikací (vzory smluv spadajících do obchodního, 
pracovního či rodinného práva a dalších oblastí práva) 

• Pojmy rekodifikace v Lexikonu pojmů (zařazeny jsou např. pojmy katastr, dědické právo, kupní 
smlouva aj.) 



 

ATLAS consulting spol. s r.o. 

člen skupiny ATLAS GROUP     

 

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3293 

 

 

 

 

4.10 MONITOR – KATOLICKÁ CÍRKEV 

Doplněk právního informačního systému CODEXIS® přináší řadu informací, výhod a usnadnění všem, 
kteří v rámci své činnosti či zaměstnání řeší záležitosti spojené s tématem katolické církve. MONITOR – 
KATOLICKÁ CÍRKEV na duchovní záležitosti nahlíží z právního hlediska. 

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního 
informačního systému CODEXIS®, který souvisí s tématem katolické církve: 

• Církevní kodexy 
o Kodex kanonického práva (soubor vnitřních právních předpisů a norem římskokatolické církve) 
o Zákoník východních katolických církví (soubor právních předpisů kanonického práva 

východních církví) 

• České právní předpisy k církevním tématům (89/2012 Sb., zákon občanský zákoník; 428/2012 Sb., 
zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů 
a další zákony) 

• Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zákonem 
o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy) 

• Knižní tituly a komentáře 

• Články z odborných periodik 

• Sborníky z konference Církev a stát 

• Časopisy 

• Latinský právnický slovník 

• Důvodové zprávy 

• Lexikon pojmů (např. pojmy církev, církevní sňatek, provozování veřejného pohřebiště, omezování 
svobody vyznání, Národní kulturní poklad České republiky a další) 
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5. SLUŽBY, SERVIS A NÁROKY 
 

Služby spojené s provozem systému CODEXIS® a jeho servis zajišťuje mateřská společnost ATLAS 

consulting spol. s r.o. 

Filosofií společnosti je udržování kontaktu s klientem, vzájemná komunikace a informovanost klienta 

prostřednictvím eBulletinů. Zároveň společnost reaguje na podněty a připomínky klienta s cílem reagovat na jeho 

požadavky a dále přizpůsobovat systém jeho potřebám. 

 

5.1 SLUŽBY 
 

Předvedení, instalace a servis produktů provádíme v rozsahu celé České republiky. Dotazy uživatelů 

ochotně zodpovědí pracovníci našeho klientského centra ve spolupráci s techniky linky zákaznické podpory. Další 

zákaznickou podporu poskytujeme v rámci volitelných programů služeb. Nabízíme typová nebo individuálně 

sestavená školení v našich školicích střediscích i u klientů. 

 

5.2 POZÁRUČNÍ SEVIS 
 

U všech dodaných programů ručíme za to, že systém CODEXIS® bude vykonávat funkce popsané 

v dodané dokumentaci za podmínky, že budou provozovány na příslušných technických prostředcích 

a v programovém prostředí. Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé z důvodu nesprávného provozování 

a užívání (např. smazání nebo přepsání libovolné části systému CODEXIS®, napadení viry, porucha sítě, porucha 

počítačů apod.).  

Na veškeré naše programy poskytujeme dvouletou záruční dobu. 

 

 



 

ATLAS consulting spol. s r.o. 

člen skupiny ATLAS GROUP     

 

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3293 

 

 

5.3. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY 
 

Počítač s přístupem k internetu a podporovaný internetový prohlížeč. 

Operační paměť:    2GB RAM 

Rozlišení obrazovky:   1024x768px a vyšší 

Doporučené místo na disku:   15 MB pro ATLAS prohlížeč 

Operační systém:   MS Windows 7, MS Windows 8,  MS Windows 8.1 a MS;

  Windows 10 

Doporučený webový prohlížeč:   Google Chrome (verze 72 a vyšší) nebo prohlížeč CODEXIS  

GREEN 

 

5.4 PŘEDMĚT SERVISNÍ SMLOUVY 
 

Čerpání služeb 

 

- úvodní nastavení produktu CODEXIS® ONLINE, 

- zaškolení libovolného počtu pracovníků do uživatelských funkcí v rozsahu 1 hodiny 

 

 

Další služby 

 

- poskytování emailové a telefonické podpory zdarma, 

- pravidelné měsíční aktualizace zdarma formou doplňku NET Servis 

- telefon na Linku zákaznické podpory a 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 eBulletinu, 

- služba „volání zpět“, 

- verze notebook za zvýhodněné ceny, 

- 10 % sleva na rozšíření produktu 

 

6. MEZI NAŠE SPOKOJENÉ ZÁKAZNÍKY PATŘÍ 
 

IMOS Brno, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. provozovna Praha, Continental Barum, Biocel Paskov, Erste 

Leasing, CENTROPEN, Čedok, Česká pošta, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Fakultní nemocnice 

Olomouc, Českomoravský cement, ČEZ ICT Services, DEZA, ArcelorMittal Ostrava, Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

E.ON Česká republika, TQM – holding, T-Mobile Czech Republic, IKEA Česká republika, Imperial Tobacco CR, 

Jan Becher - Karlovarská Becherovka, Jihomoravský kraj, KBC Group NV Czech Branch, Keihin Thermal 

Technology Czech, Hettich ČR, Komerční banka, Kompan Czech Republic, Liberecký kraj, MADETA, Město Český 

Těšín, Město Kolín, Moravskoslezské cukrovary, MUZEUM HL. M. PRAHY, Nakladatelství Olympia, NAREX 

BYSTŘICE, Danekon, Westfalia Metal, OZO Ostrava, Panasonic Automotive Systems Czech, Penny Market, 

Průmstav, Plzeňský Prazdroj, Podravka - Lagris, PricewaterhouseCoopers Česká republika, České 

Radiokomunikace, RYOR, ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČESKÉ REPUBLIKY, SEGAFREDO ZANETTI CR, 

Severočeské vodovody a kanalizace, Správa Národního parku České Švýcarsko, Kaufland Česká republika, Město 

Špindlerův Mlýn, STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČR, STRABAG, Svaz průmyslu a 

dopravy České republiky, SYNTHOS S.A., ŠKODA AUTO, EFTEC (Czech Republic), NORDservis, TIPSPORT, 

ALEMA Lanškroun, UNIMEX GROUP, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Veletrhy Brno, Asociace 

soukromých bezpečnostních služeb České republiky, VITANA, Celostátní služba osobní dozimetrie, s.r.o., 

Vojenské lesy a statky ČR, KLM Group SE, ZAPA beton, ZEPTER INTERNATIONAL a mnoho dalších ... 
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7. SEZNAM ZDROJŮ DATOVÉ ČÁSTI SOFTWARU CODEXIS® 

 

Bilance 

Burza cenných papírů 

Cenový věstník 

Cenový věstník – řada zdravotnictví 

Česká advokátní komora 

Česká daňová správa 

Česká informační agentura životního prostředí 

Česká správa sociálního zabezpečení 

Českomoravská myslivecká jednota 

Český ekologický ústav 

Český statistický úřad 

Český telekomunikační úřad 

Český úřad zeměměřický a katastrální 

Daňová judikatura 

Ekonom 

Energetický regulační úřad 

Environmentální vyšetřovací agentura 

Federální ministerstvo dopravy a spojů 

Finanční zpravodaj 

Jiné zdroje 

Krajský soud 

Městský soud 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo obchodu a práce 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo zemědělství 

Ministerstvo životního prostředí 

Národní pojištění 

Nejvyšší soud 

Nejvyšší správní soud 

Ostatní 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 

Portál Evropské Unie 

Poslanecká sněmovna 

Poštovní věstník 

Právní zpravodaj 

Profit 

Sbírka hlavního města Prahy 

Sbírka hygienických předpisů 

Sbírka instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti 

Sbírka kárných rozhodnutí ČAK 

Sbírka mezinárodních smluv 

Sbírka nálezů a usnesení  

Ústavního soudu 

Sbírka Orac – daňová 

Sbírka rozhodnutí 

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu   

Sbírka rozhodnutí trestních 

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 

Sbírka soudních rozhodnutí ve věcech správních 

Sbírka usnesení a nálezů ÚS ČSFR 

Sbírka zákonů 

Sbírka zákonů soudních
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Sborník hygienických předpisů 

Soudní judikatura 

Soudní právo 

Státní fond životního prostředí 

Státní správa 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Telekomunikační věstník 

Úřední list 

Úřední věstník EU 

Úřední věstník Evropské unie 

Ústavní soud 

Ústřední věstník 

Věstník celní správy 

Věstník České advokátní komory 

Věstník České lékařské komory 

Věstník České národní banky 

Věstník dopravy 

Věstník energetického regulačního úřadu 

Věstník Jihočeského kraje 

Věstník Ministerstva hospodářství 

Věstník Ministerstva informatiky 

Věstník Ministerstva lesního a vodního hospodářství 

Věstník Ministerstva pro místní rozvoj 

Věstník Ministerstva průmyslu a obchodu 

Věstník Ministerstva školství  

Věstník Ministerstva školství a tělovýchovy 

Věstník Ministerstva zdravotnictví 

Věstník Ministerstva zemědělství 

Věstník Ministerstva životního prostředí 

Věstník národního bezpečnostního úřadu 

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje 

Věstník právních předpisů Karlovarského kraje 

Věstník právních předpisů kraje Vysočina 

Věstník právních předpisů Královéhradeckého kraje 

Věstník právních předpisů Libereckého kraje 

Věstník právních předpisů Moravskoslezského kraje 

Věstník právních předpisů Olomouckého kraje 

Věstník právních předpisů Pardubického kraje 

Věstník právních předpisů Plzeňského kraje 

Věstník právních předpisů Středočeského kraje 

Věstník právních předpisů Ústeckého kraje 

Věstník právních předpisů Zlínského kraje 

Věstník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí 

Vrchní soud 

Zákoník říšský 

Zpravodaj českého statistického úřadu 

Zpravodaj Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

Zpravodaj Ministerstva životního prostředí 

 


