
JAK SE PŘIHLÁSIT K FAKULTNÍ LICENCI NA 

PRÁVNICKÉ FAKULTĚ 
 

1 MUNI 
 

Postup přihlášení se k fakultní licenci pro studenty: 

1. Jděte na tento odkaz. 

2. Zadejte své UČO a primární heslo – obrázek č. 1 a klikněte na Přihlásit. 

3. Akceptujte osobní informace, které se odesílají do ASPI – obrázek č. 2. 

4. Jste úspěšně přihlášeni do ASPI – obrázek č. 3. (Vpravo nahoře je Vaše jméno jako přihlášený účet.) 

 

Obrázek č. 1          Obrázek č. 2 

     

 

Obrázek č. 3 

 

  

https://www.aspi.cz/sso/go-to-sso-muni


2 UK 
 

Postup přihlášení se k fakultní licenci pro studenty: 

1. Jděte na tento odkaz. (Opakovaně se k odkazu dostanete na webu knihovny, ASPI – přímý i vzdálený přístup 

ASPI.) 
2. Vyplňte své uživatelské jméno a heslo – obrázek č. 1 a klikněte na Přihlásit. (Jako přihlašovací 

jméno zadejte své osobní číslo, které najdete pod fotografií na průkazu UK, můžete také použít přidělené 

přihlašovací jméno.) 
3. Povolte autorizaci. 

4. Jste úspěšně přihlášeni do ASPI – obrázek č. 2. (Vpravo nahoře je Vaše jméno jako přihlášený účet.) 

 

Obrázek č. 1 

 

 

Obrázek č. 2 

 

  

https://idp.cuni.cz/cas/login?service=https%3A%2F%2Fcas.cuni.cz%2Fcas%2Foauth2.0%2FcallbackAuthorize
https://knihovna.prf.cuni.cz/e-zdroje/pravnicke-zdroje


3 UPOL 
 

Postup přihlášení se k fakultní licenci pro studenty: 

1. Jděte na tento odkaz. 

2. Vyplňte své uživatelské jméno a heslo – obrázek č. 1 a klikněte na Přihlášení. 

3. Jste úspěšně přihlášeni do ASPI – obrázek č. 2. (Vpravo nahoře je Vaše jméno jako přihlášený účet.) 

 

Obrázek č. 1 

 

 

Obrázek č. 2 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.aspi.cz/sso/go-to-sso-pfupol-cz


4 ZČU 
 

Postup přihlášení se k fakultní licenci pro studenty: 

1. Jděte do ASPI a vpravo nahoře klikněte na Přihlásit se – obrázek č. 1 

2. Vpravo zvolte Nový uživatel – Registrace – obrázek č. 2. 

3. Vyplňte registrační formulář. POZOR k registraci musíte použít Váš školní email ve tvaru 

@students.zcu.cz (nikoli @gapps.zcu.cz) – obrázek č. 3. 

4. Obratem Vám na zadaný školní email přijde potvrzovací odkaz. (Zkontrolujte také složky SPAM nebo 

Nevyžádaná pošta. Pokud email nedorazí, ujistěte se, že jste zadali správnou emailovou adresu.) 

5. Odkaz potvrďte.  

6. Jděte zpět do ASPI, opět vpravo nahoře zvolte Přihlásit se. Vyplňte Uživatelské jméno a heslo 

a klikněte na Přihlásit se – obrázek č. 4. 

7. Jste úspěšně přihlášeni do ASPI – obrázek č. 5. (Vpravo nahoře je Vaše jméno jako přihlášený účet.) 

 

Obrázek č. 1 

 

 

Obrázek č. 2 

 

  

http://www.aspi.cz/
http://www.aspi.cz/


Obrázek č. 3 

 

 

Obrázek č. 4 

 

 

Obrázek č. 5 

 


