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Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. 



Adresa systému: 
www.profesis.cz 
Údaje nutné pro přihlášení: 

- přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace 
(včetně nul na začátku, např.: 0000001) 

 

- heslo: na štítku DVD Profesis (12/2011), případně 
odeslané e-mailem. 



Přihlášení do systému 

Zadejte uživatelské jméno. 

Zadejte vaše heslo. 

Klikněte na tlačítko „Přihlásit se”. 



Zapomenuté, ztracené heslo 
Pokud jste do systému nikdy nebyli přihlášeni: 

- jste stávajícím členem (slib do konce roku 2011) 

- kontaktujte ČKAIT pro vygenerování nového hesla. 

 

- jste novým členem (slib v roce 2012 a později) 

- klikněte na odkaz „Zaslat nové heslo”, zadejte vaše uživatelské jméno 
(sedmimístné číslo autorizace) a klikněte na „Poslat nové heslo”. 
Bude vám zaslán e-mail s odkazem pro změnu hesla. 
 

Pokud jste již do systému byli přihlášeni a uložili si kontaktní údaje v 
nastavení účtu: 

- postupujte stejně jako nový člen (klikněte na odkaz „Zaslat nové 
heslo”). 



První přihlášení 
Při prvním přihlášení do systému Profesis budete vyzváni k potvrzení Smluvních 
podmínek s užitím stránek. 

Abyste mohli systém Profesis používat, musíte vyjádřit souhlas s těmito 
podmínkami. V dolní části stránky je zaškrtávací políčko, které zaklikněte a 
stiskněte tlačítko „Potvrzení”. 



Po prvním přihlášení vyplňte vaše 
kontaktní údaje 

Ihned po prvním přihlášení je doporučeno vyplnit vaše kontaktní údaje. 

 

V levém menu vyberte „Můj účet”. 

Dále klikněte na záložku „Upravit”. 



Zadání kontaktních údajů 
Nyní zadejte všechny požadované údaje označené červenou hvězdičkou. 

Po zadání požadovaných údajů klikněte 
na tlačítko „Uložit”, které je na konci 
stránky. 

Při zadávání kontaktních údajů můžete 
také zadat (změnit) své heslo pro 
přihlášení. 

Na tuto stránku se můžete kdykoli vrátit a upravit své údaje, nebo si změnit heslo. 



Práce s Profesisem 
Struktura nabídkového menu: 

V levé (červené) části je základní 
nabídkové menu. 

- První je uživatelské jméno, 
pod kterým jste přihlášeni. 

- Následuje přístupové menu. 

- Další je informace o stavu 
kreditů příslušného uživatele 
s možností podrobného 
výpisu spotřeby kreditů. 

- Poslední je pole pro zadání 
fulltextového vyhledávání v 
systému. Vyhledávání na 
všech stránkách a jejich 
názvech. 



Kredity 

Kredity mají pro autorizované osoby pouze informativní charakter a nelze si je 
žádným způsobem zakoupit.  

Po vyčerpání kreditů dojde k automatickému navýšení. 

Kreditní systém je zde připraven pro „běžné” zákazníky, kteří nejsou 
autorizovanými osobami a kteří za přístup do systému platí. 



Nabídka Profesis – menu 

Po kliknutí na Profesis – menu, se v 
levém sloupci zobrazí základní 
přístupová nabídka k datovému obsahu 
Profesisu. Tato nabídka zde zůstává 
zobrazena během práce se systémem a 
nemusíme se tak neustále vracet na 
úvodní stránku celého systému. 



Fulltextové vyhledávání 
Popis fulltextového vyhledávání 

Dva způsoby zadání – přímo do pole pod 
nabídkou a nebo přes odkaz v nabídce: 

- Fulltext – vyhledávání v textech, které byly 
dopředu indexovány pro zvýšení rychlosti 
vyhledávání. 

- Vyhledává v textech a názvech článků 
uložených v systému Profesis, kromě přehledů 
norem a speciálních stránek. 



Výsledek vyhledávání 

Ukázka výsledku hledání pro 
dotaz „průzkum”. 

 

Vyhledaný dokument zobrazíte 
kliknutím na jeho název. 

 

Výsledky hledání můžete 
procházet pomocí stránkové 
navigace – na obrázku úplně 
dole. 



Vyhledávání – Registr právních 
předpisů 

Tento formulář používáte, 
pokud potřebujete vyhledat 
právní předpisy podle jejich 
čísla, roku vydání, druhu 
předpisu, názvu a dalších 
rejstříkových informací. 

 

Při zadávání dotazu můžete 
libovolně kombinovat pole pro 
zadání dotazu. 



Výsledek hledání v Registru 
právních předpisů 

Výsledek hledání pro dotaz: Rok vydání: „2011” a zároveň Název předpisu: 
„stavební”. 



Popis tlačítek v Registru právních 
předpisů 

U výsledku vyhledávání v Registru právních předpisů se 
zobrazují tlačítka „P” a „R”. 

Význam tlačítek: 

„P” – odkaz na plné znění (text) právního předpisu. 

„R” – registr (rejstřík) – rejstříkové informace o právním předpisu. 

Součástí rejstříkové informace o právním předpisu je i „Maják”. 



„Plovoucí” informační okno 
Během pohybu v textech vás neustále, přibližně uprostřed 
stránky nahoře, doprovází „plovoucí” informační okno. 

U právních předpisů můžete v „plovoucím” okně kliknout 
přímo na ikony „P” nebo „R”, které přepínají mezi 
zobrazením textu právního předpisu a rejstříkovou 
informací. U ostatních textů tyto ikony nejsou zobrazeny. 

Také můžete toto okno zvětšovat a zmenšovat klinutím na 
ikony se symbolem šipky.  

Po zvětšení se zobrazí další informace a funkce. 



„Plovoucí” informační okno 

„Plovoucí” informační okno obsahuje následující položky: 

- Ovládací tlačítka: 
 „P” – zobrazení textu u právních předpisů 
 „R” – zobrazení rejstříkové informace u  
 právních předpisů 

- Název stránky, na které se nacházíte. 

- Možnost zobrazit a přidat „Komentáře” k dokumentu. 

- Možnost zobrazit a přidat „Záložky”. 

- Možnost nastavit datum, ke kterému se sestaví znění 
právního předpisu, který je aktuálně zobrazen. 

- Možnost vytisknout (uložit do PDF) aktuální stránku. 



Komentáře 
Umožňují přidat komentář k aktuálně zobrazenému dokumentu. Po přidání 
komentáře je odeslán administrátorům. A pokud to komentář vyžaduje, tak je na 
něj reagováno. Buď to odpovědí přímo autorovi komentáře nebo zveřejněním 
komentáře u dotčeného dokumentu. Následně se komentář zobrazí po kliknutí na 
odkaz „Komentáře”. 

Komentář přidáte kliknutím na „Přidat komentář”. 



Záložky a poznámky 
Záložky a poznámky jsou krátké privátní texty, které si může uživatel přidat k 
textům dle svého uvážení. Poznámky uvidí pouze uživatel, který je vytvořil. 

Záložku (poznámku) vytvoříte kliknutím na „Přidat záložku” v plovoucím okně. 

Zadáte název záložky, a pokud si budete chtít vytvořit poznámku, tak přidáte text 
do pole poznámka a kliknete na „Pokračovat”. 



Záložky a poznámky – správa 
Kliknutím v levém sloupci na nabídku „Záložky – Poznámky” se zobrazí přehled 
všech záložek a poznámek. 

Po výběru můžeme zobrazit text (dokument), ke kterému se vztahuje příslušná 
záložka (poznámka).  

Případně můžete záložku (poznámku) smazat odkazem, který je ve sloupci 
„Akce”. 

Pokud v plovoucím okně kliknete na „Záložky”, tak se zobrazí vaše záložky 
(poznámky) k aktuálnímu dokumentu.  



Tisk dokumentů 

Pokud potřebujete dokument vytisknout, můžete v plovoucím okně kliknout na 
odkaz „Tisk”.  

Tím se aktuální stránka uloží do PDF souboru, který můžete dle potřeby 
vytisknout celý nebo jen nějakou jeho část. 

(Dialog z Microsoft Internet Exploreru 11.) 



Nabídka – Historie hledání 
Nabídka „Historie hledání” umožňuje zobrazit přehled vašeho vyhledávání, které 
jste zadali přes nabídku „Vyhledávání” nebo přes rychlé vyhledávání v levém 
panelu. 

Kliknutím na odkaz ve sloupci „Dotaz” zobrazíte příslušnou stránku výsledku 
vyhledávání. 



Nabídka – Historie procházení 
Nabídka „Historie procházení” zobrazuje stránky, které jste procházeli 
chronologicky od nejmladšího záznamu po nejstarší. 

Kliknutím na odkaz ve sloupci „Stránka” se dostanete přímo na konkrétní 
stránku dokumentu. 



České technické normy 
 

- České technické normy v systému PROFESIS 

- Přehled norem pro potřeby stavbyvedoucích v oboru pozemní stavby 

 



Registr norem – seznam tříd 
- Výběry norem seskupených dle tříd. 

- Rejstříkové informace o vybraných 
normách. 

- Odkazy na normy. 



Odkazy na normy 
 

- Přímý přístup do systému ČSN online – zajišťuje ÚNMZ.  

- Po nastavení se zobrazují přímo texty norem. 

- Pro zobrazování textů norem je nutný placený přístup, který si zajišťuje 
individuálně každý uživatel.  

- K nahlédnutí do ČSN online je také možné využít přístup na oblastních 
kancelářích ČKAIT. 

 



Přehled norem 
pro potřeby stavbyvedoucích v oboru pozemní stavby 

 

 

Přehled norem je dále členěný do třech pohledů dle: 

 - třídícího znaku, 

 - vybraných ceníků staveních a montážních prací, 

 - členění stavebních oborů. 

Na konci každého pohledu (formuláře) najdete několik ovládacích prvků: 

- tlačítko „Zrušit výběr” – zruší výběr položek ve formuláři, 

- tlačítko „Hledat normy” – provede vyhledání norem dle výběru, 

- zaškrtávací políčko „Zobrazit i neplatné” – ve výstupu se budou zobrazovat 
i neplatné normy. Pokud není zaškrtnuto, tak se zobrazují pouze platné 
normy. 



Dle třídícího znaku 
Ukázka formuláře pro výběr norem. 



Dle vybraných ceníků 
Ukázka formuláře pro výběr norem. 



Dle členění stavebních oborů 
Ukázka formuláře pro výběr norem. 



Děkuji za pozornost. 


