BECK-ONLINE
1. Co Beck-online obsahuje?
Beck-online zpřístupňuje elektronickou verzi knižní produkce nakladatelství
C. H. Beck, ke které patří především komentáře k zákonům, judikatura, odborné
časopisy, dokumenty Evropské unie (legislativa EU a rozhodnutí Evropského
soudního dvora) a další zdroje. Celkem se jedná přibližně o 80 titulů nakladatelství C.
H. Beck. Vedle předpisů a judikatury je nejvíce ceněnou součástí právního
informačního systému velmi kvalitní periodická i neperiodická literatura
nakladatelství C. H. Beck a některých dalších právnických nakladatelství v plných
textech. Obsažena je i další literatura jiných nakladatelství, ale to již jen formou
anotací (nepředplacený modul je označen ikonou nákupního košíku ).
2. Úvodní stránka
Přihlášení do systému Beck-online je možné jednoduše hned z úvodní
stránky (www.beck-online.cz), a to kliknutím na Přihlásit v pravém horním rohu
a následným výběrem možnosti Vstup přes IP adresu. Automaticky se ocitnete
na úvodní stránce samotného systému (nezadává se už žádné přihlašovací jméno ani
heslo). S databází Beck-online je možné pracovat i z domova přes vzdálený přístup
(VPN připojení). Návod zde: http://manualvpn.jdem.cz.
Úvodní stránka rozhraní Beck-online je rozdělena do tří základních částí: v
levé části je zpravidla navigace a lze tu najít jednotlivé právní předpisy, právnický
slovník (který obsahuje cca 5 000 hesel), předpisy místní samosprávy, věstníky,
zpravodaje a další dokumenty. V prostředním sloupci se zobrazují aktuální výsledky
konkrétního vyhledávání. V pravé části jsou potom dostupné související dokumenty
(např. starší znění legislativy) a vazby na příslušnou judikaturu či prováděcí předpisy
k paragrafu příslušného zákona a literatura (např. komentovaná znění, články z
periodik atd.)1.

Obr. č. 1: Přihlášení do systému Beck-online z úvodní stránky. Převzato z rozhraní
www.beck-online.cz.
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Obr. č. 2: Úvodní stránka databáze Beck-online a její základní rozčlenění. Převzato
z rozhraní www.beck-online.cz.
3. Ikony a symboly
Kontextová nápověda – tuto ikonu najdete na různých místech aplikace. Poskytne
Vám rychlou nápovědu k dané položce.
Otevře formulář pro zaslání Vašeho názoru, námětu, dotazu, pochvaly
či problému.
Levý panel
Skrýt / zobrazit levý panel
Obsah Beck-online
Filtrovaný obsah Beck-online
Obsah otevřeného dokumentu
Informace o otevřeném dokumentu
Pravý panel (zajišťuje podporu uživatele – zobrazuje nápovědu, historii
navštívených stránek a především související dokumenty)
Skrýt / zobrazit pravý panel
Všechny související dokumenty (číslo udává jejich počet). Ostatní ikony v záhlaví
slouží k filtrování typů dokumentů v souvisejících dokumentech a jsou totožné
s ikonami u nalezených dokumentů.
Výsledky hledání
Typy dokumentů (slouží k rychlé orientaci):
Předpis
Judikát
Komentář / kniha
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Článek z časopisu
Zobrazí náhled vybraného výrazu v kontextu
Záhlaví dokumentu
Uloží / otevře dokument ve Wordu
Vytiskne otevřený dokument
Pošle odkaz na dokument e-mailem na vybranou adresu
Uloží dokument mezi oblíbené položky
Spustí funkci porovnání časových verzí
Zobrazí celý předpis
Vyhledávání v samotném dokumentu
4. Základní vyhledávání
Databáze je tvořena základním modulem Basic, který obsahuje aktuální
předpisy, judikaturu, právnický slovník a legislativní zpravodajství. Modul Basic
nezapře podobnost s vyhledávačem Google, či-li obsahuje jednoduše jen jedno
vyhledávací pole, do kterého lze zadat konkrétní dotaz. Aplikace zvládá skloňování
zadaných hesel, pro hledání víceslovných hesel je vhodné použít závorkový systém a
funguje zde také fráze (tedy použití uvozovek).
Dotaz může být položen jako:
 Rychlé hledání paragrafu: např. ObchZ §35 (výsledkem bude §35
[Obecně zapisované údaje] Obchodního zákoníku 513/1991 Sb.: 1. 7. 2013
- 31. 12. 2013),
 rychlé hledání textu v předpisu: např. ObchZ obchodní tajemství
(výsledkem je jeden konkrétní předpis 513/1991 Sb. Obchodního
zákoníku),
 rychlé hledání judikátu (zde je možné využívat zkratek soudů (ÚS,
NS, NSS, KS? MS, OS), kombinovat je s textem, případně s obdobím,
které nás zajímá): např. ÚS 2005-2013 daň z převodu nemovitosti
(výsledkem je 231 judikátů),
 rychlé hledání textu: např. stalking AND postih (výsledkem je 6
nalezených záznamů)2.
5. Rozšířené vyhledávání
Při vyhledávání konkrétního dotazu jsou pole rozšířeného vyhledávání
přizpůsobené dle typu dokumentu. Je možné prohledávat Všechny dokumenty,
což je funkce, která je defaultně přednastavena, ale lze zvolit samostatně i hledání
pouze v předpisech, judikatuře, literatuře a dokumentech EU. Součástí jsou také
publikace nakladatelství Leges3 a samozřejmě časopisy4, které lze procházet po
jednotlivých rocích.
Vyhledávání bylo provedeno dne 11.7.2013, rozdíl v počtech vyhledaných záznamů je způsoben
přidáním aktuálních dat.
3 C. H. BECK. Beck-online [online]. © 2012 [cit. 2013-07-10]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz.
4 Ad Notam, Bulletin advokacie, Obchodněprávní revue, Právní rozhledy, Soudní rozhledy,
Trestněprávní revue a další.
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Obr. č. 3: Uživatel si může zvolit, jaký typ dokumentu chce hledat. Převzato
z rozhraní www.beck-online.cz.
Judikatura
Stejně jako ostatní právní informační systémy obsahuje oficiální sbírky
vydávané nejvyššími soudy ČR, ale i judikaturu vydávanou nakladatelstvím C. H.
Beck v publikacích a časopisech. Judikaturu lze vyhledávat buď přímo, nebo přes
zobrazený předpis. 5
Databáze obsahuje plné texty z těchto zdrojů judikatury:
 Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek a další judikatura na základě
doporučení soudců Nejvyššího soudu ČR od roku 1961;
 Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu;
 Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu;
 Sbírka soudních rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku;
 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu – civilní i trestní část vydávaná
nakladatelstvím C. H. Beck;
 judikatura ze všech periodik nakladatelství C. H. Beck;
 Vážného sbírka (Sbírka rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé
republiky ve věcech občanských z let 1919-1948).6

Obr. č. 4: Plná znění knih a komentářů. Převzato z rozhraní www.beck-online.cz.
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Obr. č. 5: Uživatel si zvolí typ dokumentu a na základě toho se mu objeví možnost
rozšířeného vyhledávání s jinými poli ve formuláři (rozšířené vyhledávání). Převzato
z rozhraní www.beck-online.cz.
6. Výsledky vyhledávání
Databáze Beck-online nabízí po zadání dotazu přehledný seznam nalezených
dokumentů, které jsou pro snadnější orientaci opatřeny ikonami. Samotný text se
zobrazuje ve středu obrazovky.
Na ukázku jsme si zadali dotaz „soudní poplatky“ do sekce Předpisy. Bylo
nalezeno 282 dokumentů. Číslo 696/282 = počet nalezených výsledků /
v dokumentech, je možné rozrolovat konkrétní sbírky a samozřejmě ve středu
obrazovky jsou samotné vyhlášky.

Obr. č. 6: Soupis nalezených výsledků. Převzato z rozhraní www.beck-online.cz.
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7. Práce s dokumentem
Pokud už pracujete s konkrétním záznamem, na pravé straně se Vám zobrazí
možnost sledovat související předpisy a další typy dokumentů. Pro snadnou orientaci
zda je verze předpisu účinná či nikoliv slouží barevné body.
● označuje časovou verzi účinnou ke zvolenému datu;
● verze předpisu, která k tomuto datu není účinná.
Výsledek lze uložit, vytisknout, poslat e-mailem, přidat do oblíbených,
porovnávat
a samozřejmě se šipkami posouváte po jednotlivých paragrafech.
Porovnávat lze mezi sebou jednotlivé dokumenty a systém sám ukáže, které části byly
vyškrtnuty a které naopak doplněny. Při hledání časových verzí právních
předpisů lze použít změnu data v kalendáři na horní liště databáze, změníte tak
nastavení vnitřního data systému (pozor při vstupu do systému je vždy nastaveno
aktuální datum!).

Obr. č. 7: Záznam v plném znění. Převzato z rozhraní www.beck-online.cz.
8. Moje služby a Můj profil
V Moje služby lze jednak sledovat Historii vyhledávání, sledovat oblíbené
dokumenty, k těm psát vlastní komentáře, vytvářet a přejmenovávat složky a
samozřejmě využít i Nápovědy, která je provedena jako krátká a návodná videa
k jednotlivým krokům práce s databází (v odkazu Můj profil).

Obr. č. 8: Moje služby v databázi Beck-online. Převzato z rozhraní www.beckonline.cz.
Databáze Beck-online je uživatelsky přívětivá, jednoduchá a přehledná.
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