
Jak na Nové ASPI?
Pracujte efektivně a s jistotou

Registrujte se bezplatně na www.noveaspi.cz a získáte:

 všechna konsolidovaná časová znění předpisů ČR s porovnáním textů

 publikovanou judikaturu ve sbírkách ÚS, NS a NSS 

 upozornění na změny zákonů a paragrafů

 vkládání vlastních poznámek

 kalkulačky Nové ASPI (lhůty a výpočet dovolené)

 funkce Exportu, Tisku a Citace*

* Dostupné v 10/2017

Když si musíte být jistíwww.noveaspi.cz

Novinka

http://www.noveaspi.cz
http://www.noveaspi.cz
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Úvodní okno ASPIÚvodní okno ASPI

Domů – návrat na úvodní okno ze všech částí 
aplikace

Moje ASPI – nastavení služby a správa vlastních 
poznámek a notifi kací, správa licence

Kalkulačky ASPI – cestovní náklady, lhůty, 
odměna advokáta, soudní poplatky, úroky 
z prodlení, výpočet dovolené

Nástroje – monitor legislativy (připravovaná 
legislativa)

Nápověda – informace o službě

Kontakt – kontaktní informace na poskytovatele 
služby Wolters Kluwer

Mé nejhledanější dokumenty
Na základě četnosti vyhledávání dokumentů 
se v okně řadí odkazy na dokumenty

Základní předpisy
Nejdůležitější předpisy

Všechny zobrazované dokumenty, seznamy vyhledávaných dokumentů a aplikace (výpočty v kalkulačkách, ASPI Navigátor) jsou zobrazovány 
v nových „záložkách“ prohlížeče (viz odstavec práce se záložkami).

Přístup ke službě ASPIPřístup ke službě ASPI

ASPI naleznete na adrese www.noveaspi.cz. Služba nabízí informace a postupy ze všech oborů práva, daní a účetnictví. Pokud chcete využít všech 
možností osobního nastavení, vkládání vlastních poznámek, zobrazování vámi nejčastěji hledaných předpisů nebo dokumentů, zřiďte si svůj účet. 
Vzhledem k velkému množství webových prohlížečů na trhu, nelze garantovat plnou funkčnost ve všech aplikacích. Aplikace je plně testována 
pro prohlížeče Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer 11 a vyšší.

 Uživatel bez registrace
Bez registrace uživatele jsou přístupné všechny konsolidované platné a účinné předpisy ČR od roku 1918. Nelze využít osobních nastavení.

 Registrovaný uživatel
Po bezplatné registraci uživatele se otevře přístup k

 Předpisům ČR ve všech časových znění, sbírky od roku 1918 s porovnáním textů časových řezů 
 Publikované judikatuře včetně právních vět (sbírky ÚS, NS, NSS)
 Upozornění na změny předpisů (notifi kace)
 Vkládání vlastních poznámek
 Export a tisk dokumentů
 Kalkulačky Nové ASPI (lhůty, výpočet dovolené)
 Funkce citace z dokumentů*

 * Dostupné v 10/2017

 Přihlášený uživatel (s předplatným služby ASPI)
Pro využití všech funkcí a dostupnost odborné literatury je služba zpoplatněna. Obsah odborné výkladové literatury záleží na výběru specializací.
Obsah naleznete v Katalogu ASPI (ke stažení na www.wolterskluwer.cz). 
Pro bližší informace kontaktujte svého obchodníka (v sekci Kontakty na www.wolterskluwer.cz).
Rozsah odborné literatury a aplikací odpovídá zvolenému typu předplatného.

 Více než 210 průběžně aktualizovaných komentářů
 38 časopisů s archivy vydání
 Více než 600 dalších publikací ze všech oborů práva, daní a účetnictví
 Komentované vzory smluv a podání z 33 oblastí
 14 ASPI Navigátorů (grafi cký průvodce procesními předpisy s výkladem)

 Správa multilicencí služby ASPI
V případě multilicence ASPI se první přihlášený uživatel stává administrátorem licence. Administrátor schvaluje přiřazení dalších uživatelů (účtů) 
k licenci a nastavuje práva editace sdílených poznámek. Administrátor může nastavit administrátorská práva i dalším uživatelům, případně 
odstranit uživatele z licence. Takto odstraněný uživatel se stává registrovaným uživatelem bez přístupu k obsahu placeného obsahu. Všechny 
vytvořené vlastní poznámky, nastavení upozornění na změny předpisů a historie vyhledávání dokumentů zůstávají součástí uživatelova účtu a jsou 
dále přenosné s uživatelským účtem (v případě přiřazení účtu k další licenci).

http://www.noveaspi.cz
http://www.wolterskluwer.cz
http://www.wolterskluwer.cz/cz/aspi/kontakty/kontakty.c-56.html?tab=3


3

Vyhledávání dokumentů, slov, slovních spojení nebo číselVyhledávání dokumentů, slov, slovních spojení nebo čísel

 Vyhledávání v celém ASPI
Základním nástrojem pro rychlé vyhledávání 
dokumentů, textů, slovních spojení, slov nebo číslic 
v celém ASPI je vyhledávací řádek ASPI.

 Rozšířené vyhledávání jen ve zvolené oblasti 
(modulu)
Pro vyhledávání v konkrétních druzích dokumentů 
(předpisy, judikatura, publikace a další) použijte 
rozšířené vyhledávání ASPI. 
Zvolte druh dokumentu nebo aplikace a příslušná 
kritéria vyhledávání. Výsledkem je přesnější a rych-
lejší nalezení požadované informace.

 Práce s fi ltry a řazení výsledků hledání
Po vyhledání zadaného textu lze pomocí dostupných fi ltrů zobrazit příslušné dokumenty.
Seznam fi ltrů se zobrazí v levé části okna ASPI, výsledek hledání a přehled zapnutých fi ltrů v pravé části okna.

Zvolené fi ltry lze vypínat přímo na řádku Filtry.

Řazení výsledku lze volit podle metody LexRank nebo podle data.

Metoda LexRank je založena na posouzení „váhy“ dokumentů. Algorit-
mus řazení využívá 13 parametrů dokumentu, mimo jiné data vydání, 
počtu citací, důležitosti autora a dalších parametrů.

Řazení výsledků podle data se u předpisů řídí datem uveřejnění 
(rozesílky částky), u judikatury datem rozhodnutí a u literatury 
datem publikování textu.

Dokumenty s hledaným textem v názvu se řadí před dokumenty 
s hledaným textem v těle dokumentu.

 Dostupné fi ltry, kritéria výběru

Předpisy ČR speciální, novelizující (pasivní derogace)
 novelizované (aktivní derogace), prováděcí
 předpis, subsidiarita, nadřazené

Judikatura podle druhu, pramenu, zkratky, autora

Vybraná judikatura (autorsky zpracovaná judikatura)
 podle druhu, pramenu, zkratky, autora

Komentáře podle nakladatele

ASPI Navigátor 

Články a jiné dokumenty  podle druhu a pramenu

Monografi e podle nakladatele

Merita

Vzory

Průvodce rekodifi kací

Usnesení vlády ČR podle druhu, účinnosti, působnosti

Předpisy měst a obcí ČR podle druhu, kraje, typu obce a účinnosti

Veřejnoprávní smlouvy obcí podle druhu, zdroje, účinnosti, působnosti

Předpisy EU a SDEU podle druhu, zdroje a účinnosti

Přeložená legislativa anglická a německá

Číslo uvedené v závorce u položky fi ltru, udává počet hledaných dokumentů v položce.
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Jako první se zobrazí seznam předpisů ČR, kde se hledaný výraz vyskytuje. Po kliknutí na číslo předpisu se vám otevře dokument v místě 
prvního výskytu hledaného výrazu. 

Pro zobrazení výsledků hledaného výrazu v ostatních modulech (Judikatura, Komentáře, Články, Monografi e a další) klikněte na příslušný název 
modulu. Číslo v závorce u názvu položky filtru uvádí počet dokumentů, ve kterých se hledaný výraz nachází. 

V pravé části okna se zobrazí seznam dokumentů s hledaným výrazem. 

Pokud hledáte publikaci s přesným názvem, zadejte její název do pole hledání výrazu. Klikněte na položku Monografi e. 

Hledaný titul se zobrazí v seznamu jako první. Dále jsou řazeny dokumenty obsahující hledaný výraz. 

Práce s výsledkem hledání Práce s výsledkem hledání (výsledným seznamem dokumentů)(výsledným seznamem dokumentů)

Hledat výraz lze v celém ASPI nebo v otevřeném dokumentu. Příklad hledání slova „výkon funkce jednatele“:

 Hledání výrazu v celém ASPI 
Pokud hledáte v celém ASPI (vyhledávací řádek 
na hlavní stránce www.noveaspi.cz), pak máte mož-
nost zúžit seznam dokumentů obsahující hledaný 
výraz pomocí fi ltrů (v levé části okna).

http://www.noveaspi.cz
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Po kliknutí na název modulu můžete dále zpřesnit výběr vyhledaných dokumentů dalšími kritérii fi ltrace výsledků.

Například v modulu Judikatura lze dále zpřesnit výběr kritérií jako druh, pramen, oborová zkratka, autor. Z důvodu přehlednosti nemusí být 
všechny položky výběrového kritéria zobrazeny. Tam, kde je uvedeno u kritéria (více), lze „rozkliknout“ další skryté položky. 

V modulu Judikatura je řazení položek u kritéria Autor podle hierarchie soudu v soudním systému ČR.

Řazení ostatních položek v jednotlivých modulech fi ltru je podle počtu výskytů dokumentů obsahující hledaný výraz.

 Hledání výrazu v otevřeném dokumentu a pohyb v jeho výskytech

Pokud máte otevřený dokument nebo aplikaci (předpis, článek, publikace, ASPI Navigátor, vzor, 
smlouva), lze hledaný výraz zapsat do pole „Hledat v textu dokumentu“. 

Všechny výskyty hledaného výrazu jsou barevně zvýrazněny přímo v dokumentu (kliknutí 
na symbol „slunce“ vypne/ zapne zvýraznění textu). Číslice u tohoto symbolu uvádějí pořadí 
z celkového počtu nalezených výskytů hledaného výrazu v otevřeném dokumentu.

Seznam paragrafů s výskytem hledaného výrazu je dostupný po kliknutí v místě uváděného počtu 
výskytů hledaného výrazu.

Šipkami v pravé části okna se posouváme mezi jednotlivými výskyty hledaného výrazu. 

Stejnou funkci zastávají šipky vedle symbolu  
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Pravidla vyhledávání textuPravidla vyhledávání textu

Všechny hledané výrazy lze psát v libovolném gramaticky správném tvaru. Nelze použít žádné zástupné znaky pro vyhledávání. 
Vyhledávání pracuje s diakritikou písmen (nutný správný diakritický zápis textů).

 Vyhledání výrazu (slova)

Je vyhledáno slovo a všechny jeho gramaticky správné tvary, včetně případné změny slovního základu. Jsou vyhledány vždy všechny tvary daného 
slova i jeho zápory nebo naopak. Např. schvalovat/neschvalovat nebo nemá/má.

 Vyhledání víceslovného výrazu (sousloví)

Jsou vyhledány všechny výrazy i s opačným 
pořadím slov daného výrazu, např. „soud nařídí“ 
nebo „nařídí soud“.

Vždy jsou vyhledány i rozšířené výrazy, a to do 
vzdálenosti až tří slov mezi hledanými slovy.

Pro vyhledání přesně zadaného pořadí slov 
použijte znaku podtržítko mezi slovy, např. 
„soud_nařídí“. ASPI nalezne všechny tvary slov 
(do vzdálenosti tří slov) vyskytující se v daném 
pořadí.

 Vyhledání číselného výrazu (číslovek)

Číslovky se v ASPI hledají ve všech svých tvarech a zápisech. Při hledání např. „šest roků“ bude vyhledáno i numerické vyjádření číslovky, tzn. např. 
„6 roků“, nebo „VI roků“, a naopak. I zde platí pravidlo nalezení všech slovních tvarů, např. při hledání číslovky „6“ ASPI nalezne i „šesti“.

ASPI převádí ze slovního vyjádření na numerické 
(arabské i římské číslice) a obráceně v hodnotách 
1 až 20, pak po desítkách 20, 30 do 100.

Mezi numerickou formou např. „6“ (arabsky) 
a „VI“ (římsky) převádí plynule hodnoty od 1 až 
do 100.

POZOR: nepřevádí se hodnota „0“na slovo „nula“ 
a obráceně.

ASPI rozlišuje mezi formáty zápisu desetinných čísel. Zápis „6,1“ nebo „6.1“ není shodný jako „6“ (současně za desetinou tečkou nesmí být zadána 
mezera). Zápis ve formátu „6.0“ je pak totéž jako „6“. Při vyhledávání vícemístných čísel, např. 1000, se nesmí v zadání používat formáty s tečkou 
„1.000“, ani s mezerou „1 000“. Toto pravidlo platí pro vyhledání telefonního čísla (zadání vždy bez mezer „234812144“).

 Vyhledání speciálních výrazů (řetězců znaků)

Za speciální výrazy považujeme spisové značky, čísla jednací, výrobní čísla, zkratky, data, apod. Tyto výrazy jsou složené z písmen, číslic, speciálních 
znaků, oddělovacích znaků (včetně interpunkčních znamének) nebo mezer mezi čísly.

Příklady speciálních výrazů: 4.2.2016  je shodné s 04.02.2016 (bez použití mezer)
 MŠMT-4387/2015-2  je shodné s MŠMT-4 387/2015-2
 29 Cdo 677/2011 29 Cdo není totéž jako 29Cdo (POZOR na použití mezer)

V seznamu výsledků u judikatury se nejdříve řadí dokumenty s hledaným celým výrazem v názvu (např. 29 Cdo 677/2011) a dále pak dokumenty 
obsahující alespoň část znaků v názvu. Pokud se nalezený výraz nachází v dalších druzích dokumentů (předpisy, komentáře, apod.), k jejich výběru 
použijte fi ltry v levé části okna.

 Logické operátory vyhledávání

Při hledání dokumentů v celém ASPI, které obsahují požadované výrazy, lze využít i logických operátorů:

+ ve významu „nebo“ výraz1+výraz2+výraz3 … hledá dokumenty obsahující alespoň jeden z uvedených výrazů 

* ve významu „a zároveň“ výraz1*výraz2*výraz3 …  hledá dokumenty současně obsahující v textu všechny výrazy (v jakémkoli
  gramatickém tvaru) bez ohledu na pořadí a vzdálenost výrazů

Hledaným výrazem může být slovo, sousloví, číslovky nebo speciální výrazy (např. spisové značky).
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Základní funkce a práce s otevřeným dokumentemZákladní funkce a práce s otevřeným dokumentem

Po zobrazení hledaného dokumentu jsou dostupné funkce práce s dokumentem, export, nástroje a vzhled. Dostupné funkce se mohou měnit dle typu 
zobrazeného dokumentu. Modrá šipka v menu slouží ke „skrytí/zobrazení“ celého menu. Tím se vytvoří větší prostor pro práci s dokumentem.

 Dokument

Nabídka funkcí v menu Dokument se mění vzhledem k zobrazovaným dokumentům.

Zobrazený předpis 
Přechod ke konkrétnímu paragrafu předpisu. Zobrazení souvisejících dokumentů 
se zobrazeným předpisem. Volba časového znění a funkce porovnání dvou časových 
znění předpisu.

Zobrazený předpis EU
Přechod ke konkrétnímu paragrafu komentáře. Související dokumenty s předpisem. 
Odkaz na jazykové mutace předpisu.

Zobrazený komentář
Přechod ke konkrétnímu paragrafu komentáře. Související předpisy s komentářem. 
Volba časového znění komentáře (časový řez). Při přístupu ke komentáři přímo 
z předpisu, se nastaví časové znění komentáře odpovídající nastavenému časovému
znění předpisu automaticky. Zobrazuje se vždy celý komentář pro snazší práci 
s textem.

Zobrazené ostatní dokumenty (monografi e, merita, články)
Seznam souvisejících předpisů a dalších dokumentů s textem (publikací). 
Zobrazuje se vždy celý dokument pro snazší práci s textem.

 Export

Tisk dokumentů, uložení textového dokumentu, odeslání zobrazeného dokumentu emailem, 
citace z dokumentu podle citační normy (dostupné v 10/2017). 

 Nástroje

Přidání/odebrání dokumentu k oblíbeným, zapnout/zrušit upozornění na změnu předpisu 
(notifi kace), skrýt/zobrazit poznámky. Správa notifi kací a poznámek je dostupná také po 
kliknutí na Moje ASPI. 

 Vzhled 

Zvolení velikosti písma zobrazovaného textu.

Práce se záložkami (okny) prohlížeče Práce se záložkami (okny) prohlížeče 

Jednotlivé dokumenty se otvírají v nových záložkách prohlížeče. Mezi jednotlivými dokumenty se pohybujeme pomocí „překlikávání“ mezi jednot-
livými záložkami. Pokud chcete, aby se vám jednotlivé dokumenty otevíraly v samostatných oknech, nastavte si tuto funkci v Nastavení prohlížeče. 
Stejného efektu lze docílit i funkcí „tažení“ záložky za horní okraj pomocí myši. 

Po vytažení záložky z okna prohlížeče se záložka „oddělí“ od okna prohlížeče a otevře se v novém okně (platí pro Google Chrome). Jednotlivá okna 
si lze uspořádat vedle sebe nebo za sebou.
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Práce s předpisem a souvisejícími dokumenty Práce s předpisem a souvisejícími dokumenty (judikatura, komentáře, vzory, monografi e, články)(judikatura, komentáře, vzory, monografi e, články)

Po vyhledání předpisu (ČR) se zobrazí celý jeho text. Textem se lze pohybovat pomocí počítačové myši nebo posuvníkem okna prohlížeče. Zelenou 
šipkou v pravé části okna se vrátíte na začátek textu předpisu.

Na nástrojové liště v záložce Dokument jsou dostupné funkce 
přechodu na zadaný paragraf, zobrazení souvisejících dokumentů 
se zobrazeným předpisem, volba časového znění a porovnání 
libovolných dvou časových znění.

U jednotlivých paragrafů naleznete odkaz (link) na příslušný 
komentář a důvodovou zprávu. Dokument se otevře vždy na 
daném paragrafu. Pro snadnější práci s textem je text dokumentu 
zobrazen vždy celý v nové záložce prohlížeče.

Dostupnost komentáře závisí na zvoleném typu předplatného. 

Důvodové zprávy (DZ) jsou součástí modulu „Články a jiné 
dokumenty“ a jsou k dispozici ke všem zákonům od r. 1993, 
výběrově starším. S přímým propojením formou linku z předpisu 
(viz obrázek) jsou všechny DZ od r. 2006, výběrově starší.

Kliknutím na ikonu „Související dokumenty“ přejdete k seznamu položek fi ltrů s odkazy 
na všechny dokument v ASPI související s daným předpisem. 

Seznam dostupných fi ltrů se může měnit v závislosti na dostupnosti souvisejících doku-
mentů. Číslo uvedené v závorce za názvem fi ltru udává počet dostupných dokumentů.

V položce Předpisy naleznete odkazy na novelizující a novelizované předpisy 
(derogace) a prováděcí předpisy.

Popis práce s ostatními položkami fi ltru naleznete v odstavci Práce s výsledkem hledání.

Po kliknutí na ikonu  získáte informace o datech schválení, rozeslání, účinnosti 
nebo zrušení předpisu.

Symbol  umístěný vlevo u paragrafu umožňuje přístup k oknu 
obsahující odkazy na novelizující předpisy daného paragrafu, 
související literaturu s vybraným paragrafem, funkci vkládání 
vlastních poznámek a zapínání/rušení notifi kací změn paragra-
fu (viz odstavce uvedené níže).

Po zvolení položky Novely otevřete seznam novel, které noveli-
zovaly zvolený paragraf (novely zapracované v textu paragrafu). 
Tato funkce je nezávislá na zobrazeném časovém znění a vztahu-
je se vždy k poslednímu stavu textu.
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Upozornění na změnu paragrafu nebo předpisu (notifi kace) Upozornění na změnu paragrafu nebo předpisu (notifi kace) 

Po kliknutí na symbol  umístěný vlevo u čísla paragrafu předpisu otevřete okno s nástroji související s daným paragrafem. Kliknutím na symbol 
 zapnete sledování změn daného paragrafu. Při jakékoliv změně textu zvoleného paragrafu obdržíte zprávu na emailovou adresu 

použitou při registraci k službě ASPI. Funkci notifi kací lze vypnou opětovným kliknutím na symbol .

Pro sledování změn celého předpisu přejděte na hlavní lištu „Nástroje“ 
a klikněte na „Zapnout notifi kaci“ nebo „Zrušit notifi kaci“.

Celkový  přehled notifi kací naleznete na Moje ASPI / Notifi kace / 
Seznam předpisů. 
Zde můžete jednotlivé notifi kace zrušit. 

Další nastavení parametrů sledování změn naleznete na Moje ASPI / 
Notifi kace / Nastavení

 Vlastní poznámky u předpisů  Vlastní poznámky u předpisů (paragrafů předpisu) (paragrafů předpisu) 

Po kliknutí na symbol  umístěný vlevo u paragrafu se otevře okno s funkcí vkládání vlastních nebo sdílených poznámek. 

Klikněte na odkaz „Poznámky“ a dále na „Přidat poznámku“, který otvírá 
editor poznámek umožňující základní práci s textem, vkládání objektů 
nebo sdílení poznámek.

Nástroj pro editaci vlastních poznámek umožňuje volbu typu a řezu 
písma, vytváření seznamu s odrážkami nebo číslováním, vkládat odkazy 
na internetové adresy (vkládání hyperlinků) a obrázky. Vložení obrázku 
je možné formou odkazu na Internetovou adresu obrázku nebo vlože-
ním ze schránky PC (klávesy Ctrl+c / Ctrl+v).

Vlastní poznámku můžete sdílet s ostatními uživateli v rámci jedné 
licence ASPI, pokud máte přiřazenu funkci editora poznámek (nastave-
ní administrátorem licence ASPI).

Vložená poznámka je pak umístěna pod označením čísla paragrafu. 
Pro případné odstranění nebo úpravu již vložené poznámky, umístěte 
kurzor do oblasti poznámky. U levého horního rohu poznámky se objeví 
symbol pro vymazání nebo úpravu. Vždy lze upravovat nebo mazat jen 
vlastní poznámky. Editoři sdílených poznámek pak mohou odstraňovat 
i upravovat všechny sdílené poznámky. 
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Vyznačení platnosti a účinnosti předpisůVyznačení platnosti a účinnosti předpisů

Platnosti, účinnosti nebo neplatnosti předpisů a jiných dokumentů lze zjistit dvojím způsobem. Informaci o datech schválení, rozeslání, účinnosti 
nebo zrušení předpisu získáte kliknutím na ikonu  u textu předpisu. Pro snadnější orientaci ve stavu textů jsme zvolili i barevné rozlišení 
u jednotlivých dokumentů. U předpisů jsou to „pruhy“ uprostřed textu případně barvou časové osy u funkce Znění. U publikací barevná značka u názvu 
upozorňuje na časové zastarání textu (např. meritum – ročníkové vydání).

Červený pruh – znění je k dnešnímu dni již neúčinné (neplatné )
Bez pruhu – znění je platné a účinné k dnešnímu dni
Zelený pruh – znění je zatím pouze platné, ale ještě neúčinné

Časová znění předpisů a jejich porovnání Časová znění předpisů a jejich porovnání 

V ASPI může bezplatně registrovaný uživatel zobrazovat a porovnávat libovolná časová znění dvou předpisů.

Funkci zobrazení znění a porovnání časových znění naleznete na liště funkcí Dokument u zobrazeného předpisu. Klikněte na symbol „Znění“ 
a v otevřeném okně vyberte na časové ose příslušné časové znění.

 Porovnání časových znění textu předpisu

Pro porovnání dvou časových znění předpisu klikněte na symbol „Porovnat znění“. V otevřeném okně „Porovnat verze dokumentu“ vyberte 
požadovaná časová znění z rozbalovacího menu. Potvrďte výběr kliknutím na tlačítko Porovnat. 

Výsledkem je porovnání textů dvou časových znění předpisů. Ve výsledném dokumentu jsou barevně odlišeny nové i vypuštěné části textu předpisu. 

Vypuštěný text předpisu je zobrazen přeškrtnutý červenou barvou a nový (vložený) text zelenou barvou.
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Aplikace Kalkulačky ASPIAplikace Kalkulačky ASPI

V hlavním menu ASPI naleznete funkci Kalkulačky ASPI.

V současnosti lze použít výpočty cestovních náhrad, lhůt, odměny 
advokáta, soudních poplatků, úroků z prodlení a výpočtu dovolené 
zaměstnance.

Každý typ kalkulačky se otvírá ve vlastní záložce prohlížeče. Všechny 
typy výpočtů se řídí platnou legislativou .

 Odměna advokáta

 Soudní poplatky

 Úrok z prodlení



Nabídka dalších online služeb Wolters Kluwer 

Vedení agendy podnikového právníka www.effacts.cz 
Kompletní systém pro správu advokátní kanceláře www.kleos.cz
E-learningová školení z různých oblastí práva www.inCompliance.cz
Zákonný test insolvence společnosti www.insolside.cz 
Portál daňových poradců a účetních profesionálů www.dauc.cz 
Aplikace pro řízení školy www.rizeniskoly.cz
Právní předpisy ve zvukové podobě www.audiozakony.cz

Sledujte nás

Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, 130 00
www.wolterskluwer.cz

 Hotline ASPI 246 040 601 - 602
 servis@aspi.cz
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PoznámkyPoznámky

ASPI CZ

Wolters Kluwer CZ

Wolters Kluwer ČR, a.s.

Wolters Kluwer CZ
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https://www.youtube.com/channel/UCITUMJ7HpGeoiJvVqpfYDaA



