JAK SE PŘIHLÁSIT K FAKULTNÍ LICENCI NA
PRÁVNICKÉ FAKULTĚ
1 MUNI
Postup přihlášení se k fakultní licenci pro studenty:
−
−
−

−
−

jděte na https://www.aspi.cz/sso/go-to-sso-muni;
dojde k automatickému přesměrování na přihlašovací stránku MUNI pro jednotné přihlášení
– obrázek č. 1;
zadejte své UČO a primární heslo; POZNÁMKA: své heslo nezadáváte do ASPI. Autentizace
uživatelů probíhá tak, že se přihlásíte přes formulář MUNI pro jednotné přihlášení (Vaše
heslo tedy neopouští MUNI) a MUNI potvrdí Vaši identitu (zejména studentský status). Na
první pohled to vypadá trochu složitěji, než je nutné, ale jedná se o bezpečnou variantu
přihlášení;
akceptujte osobní informace, které se odesílají ASPI; tyto informace slouží právě pro
přidělení licence (např. status studenta) – obrázek č. 2;
objeví se úvodní stránka www.aspi.cz; vpravo nahoře na stránce je Vaše jméno jako
přihlášený účet – obrázek č. 3.
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2 UK
Postup přihlášení se k fakultní licenci pro studenty:
−
−
−

−
−
−

jděte na https://knihovna.prf.cuni.cz/e-zdroje/pravnicke-databaze;
zvolte přímý i vzdálený přístup ASPI – obrázek č. 1
budete přesměrování na
https://idp.cuni.cz/cas/login?service=https%3A%2F%2Fcas.cuni.cz%2Fcas%2Foauth2.0%2Fca
llbackAuthorize – obrázek č. 2
vyplňte své uživatelské jméno a heslo – jako přihlašovací jméno zadejte své osobní číslo,
které najdete pod fotografií na průkazu UK, můžete také použít přidělené přihlašovací jméno
je nutné povolit autorizaci – obrázek č. 3
objeví se úvodní stránka www.aspi.cz; vpravo nahoře na stránce je Vaše jméno jako
přihlášený účet – obrázek č. 4
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3 UPOL
−
−

−

−

−

jděte na www.aspi.cz a vpravo nahoře klikněte na Registrace – obrázek č. 1
budete přesměrováni na https://login.wolterskluwer.cz/auth/realms/nga/protocol/openidconnect/auth?client_id=nga-aspicz&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.aspi.cz%2Fsso%2Fdone%2F&s
tate=&scope=openid&kc_locale=cs, kde zvolte vpravo registrace nového uživatele – obrázek
č. 2
k registraci použijte Váš školní email – obvykle ve formátu jmeno.prijmeni00@upol.cz
(00 představují dvojčíslo – 01-09); POZNÁMKA – školní email se liší od přihlašovacího jména
do informačního systému;
po registraci Vám na školní email obratem přijde email s potvrzovacím odkazem (zkontrolujte
také složky SPAM nebo Nevyžádaná pošta), odkaz potvrďte kliknutím; POZNÁMKA – pokud
email nedorazí, ujistěte se, že jste zadali správný email;
nyní použijte registrační údaje k přihlášení, po úspěšném přihlášení uvidíte vpravo nahoře
Vaše jméno – viz obrázek č. 3
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4 ZČU
−
−

−
−

−

jděte na www.aspi.cz a vpravo nahoře klikněte na Registrace – obrázek č. 1
budete přesměrováni na https://login.wolterskluwer.cz/auth/realms/nga/protocol/openidconnect/auth?client_id=nga-aspicz&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.aspi.cz%2Fsso%2Fdone%2F&s
tate=&scope=openid&kc_locale=cs, kde zvolte vpravo registrace nového uživatele –
obrázek č. 2
k registraci použijte Váš školní email;
po registraci Vám na školní email obratem přijde email s potvrzovacím odkazem (zkontrolujte
také složky SPAM nebo Nevyžádaná pošta), odkaz potvrďte kliknutím; POZNÁMKA – pokud
email nedorazí, ujistěte se, že jste zadali správný email;
nyní použijte registrační údaje k přihlášení, po úspěšném přihlášení uvidíte vpravo nahoře
Vaše jméno – viz obrázek č. 3
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