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Právnické databáze

Případné problémy s p řístupem do databází hlaste na e mail: matickap @ prf.cuni.cz . V ždy uvád ějte

Víceoborové databáze
Portály e časopis ů

adresu , z které se do databáze hlásíte. Usnadníte tím vy řešení problému.
Za řazení e zdroje ve vyhledávači UKA Ž:

Ečasopisy  open access
Eknihy

 Je v UKA Ž / Is in UKAZ

 Není v UKA Ž / Is not in UKAZ

Otev řené repozitá ře
Judikatura
Encyklopedie

ASPI

Zajímavosti
Volné e zdroje

Přístup do databáze: ikonou z plochy na po číta čích PF UK!
Přímý p řístup  pro p řístup k plným text ům je t řeba se p řihlásit
Popis: automatizovaný systém právních informací zachycuje vývoj právní kultury na území sou č
republiky v průběhu uplynulých dvou století. Texty právních p ředpis ů jsou v původním i aktualiz

Anketa

zahrnuje Vybrané p ředpisy Evropské unie, Celní sazebník a Kodex kanonického práva.

Anketa:
Jak často chodíte do na ší knihovny

Více informací o systému ASPI
Více informací na PEZ (Portál elektronických zdroj ů UK)

během semestru?
Denn ě

9 hlasujících

1  2x týdn ě

40 hlasujících

2  3x za m ěsíc

14 hlasujících

1x za m ěsíc

3 hlasujících

1  2x za semestr

6 hlasujících

Jen v nejnutn ějším p řípad ě

Nové ASPI
Přístup  pro p řihlá šení pou žijte své p řihla šovací údaje do Centrální autentiza ční slu žby. Pou žívat sl
ke studijním účel ům.

BECK ONLINE

11 hlasujících
Celkem hlasujících: 83

Přímý p řístup z PF UK
Vzdálený p řístup  EZproxy

Rychlé odkazy

Popis: Beck online je právním informačním systémem, který svým uživatel ům zpřístup ňuje nejen d
předpisy, ale také ve škerou oficiální judikaturu nejvy šších soud ů Č R a velké mno žství jud

Katalog PF UK

neperiodické literatury nakladatelství C.H. Beck , která je s legislativou d ůsledn ě provázána.

UKA Ž
Digitální repozitá ř UK

Přístup do databáze je také mo žný ikonou z plochy na po číta čích PF UK.

Historická sbírka PF UK

Více informací o Beck online

TÝMOVÁ STUDOVNA
Provozní a výpůjční řád
Portál e zdroj ů UK

BECK ONLINE  německá verze

Levná knihovna
Die Datenbank  přímý p řístup z PF UK
Die Studienliteratur  přímý p řístup z PF UK

Zasílat novinky emailem

Popis: Die Datenbank a Die Studienliteratur jsou právní specializované databáze z nakladatelství C.H

Váš email

CODEXIS ®
OK

OK
Přístup do databáze: ikonou z plochy na po číta čích PF UK!
Popis: CODEXIS

®

je národní a evropský právní systém. Obsahuje právní předpisy ČR, judikatu

judikaturu soudních institucí ES / EU a odbornou právní a ekonomickou literaturu.
Více informací o systému CODEXIS

®

EUR LEX
Přístup na web
Popis: poskytuje přímý bezplatný přístup k právním předpis ům Evropské unie a jiným dokument
ve řejné. Systém umožň uje nahlédnout do Ú ředního v ěstníku Evropské unie a obsahuje krom ě jiného
zvykové právo a návrhy právních p ředpis ů. Nabízí řadu mo žností vyhledávání.
Více informací o systému EUR Lex

HEIN ONLINE
Přímý p řístup z PF UK
Vzdálený p řístup  EZproxy
Vzdálený p řístup  Shibboleth
Popis: americká databáze právních časopis ů a ostatních dokument ů firmy William S. Hein & Co., I
pouze v angli čtin ě, časopisy je mo žné prohlížet v textové nebo obrázkové podob ě (naskeno
Vyhledávání je jednak fulltextové nebo prost řednictvím rejst řík ů (Název časopisu, Autor, Název článk
UPOZORN ĚNÍ: podle licen ční smlouvy je zakázáno stahovat celá čísla časopis ů!
Více informací o HeinOnline

INTERNATIONAL ENCYCLOPAEDIA OF LAWS  RELIGION LAW
Přímý p řístup z PF UK
Vzdálený p řístup
Producent: Kluwer Law International.
Více informací na PEZ (Portál elektronických zdroj ů UK)

LEGAL SOURCE
Přímý p řístup
Vzdálený p řístup  EZproxy
Vzdálený p řístup  Shibboleth
Producent: EBSCO
Popis: významná databáze z oblasti práva, která pokrývá literaturu od roku 1887 a obsahuje víc
časopis ů a celkem 2,2 milionu záznamů č asopis ů, článk ů, univerzitních publikací, recenzí knih, recen
Více informací na PEZ (Portál elektronických zdroj ů UK)

LEX GALAXY
Přístup do databáze: ikonou z plochy na po číta čích PF UK!
Popis: originální právní informační systém o českých právních dokumentech od roku 1784 v č
památek. Obsahuje elektronickou sbírku zákon ů a souvisejících dokumentů s možností hledání podl
mo žnostmi zobrazování. Navazuje na systém Legsys.
Více informací o LexGalaxy

MAX PLANCK ENCYCLOPEDIA OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW ONLINE
Přímý p řístup z PF UK

Vzdálený p řístup
Popis: online encyklopedie mezinárodního práva ve řejného. Jedná se o obsáhlé dílo pokrývající st ěž
práva a zachycující nejnov ější vývoj oboru. Autory jsou p řední odborníci z celého sv ěta.
Více informací na Oxford University Press

Nové ASPI
Přístup  pro p řihlá šení pou žijte své p řihla šovací údaje do Centrální autentiza ční slu žby. Pou žívat sl
ke studijním účel ům.
Popis: Automatizovaný systém právních informací zachycuje vývoj právní kultury na území sou
republiky v pr ůběhu uplynulých dvou století. Texty právních p ředpis ů jsou v p ůvodním i aktualiz
zahrnuje Vybrané p ředpisy Evropské unie, Celní sazebník a Kodex kanonického práva.
Více informací o systému ASPI

OXFORD HANDBOOKS ONLINE  LAW
Přímý p řístup
Vzdálený p řístup
Popis: přiná ší více ne ž 1300 článk ů a 30 p říru ček z r ůzných oblastí práva. PF UK má přístup pou
obory nejsou pro fakultu p řístupné.

WESTLAW
Přímý p řístup z PF UK
Vzdálený p řístup (EZproxy)
Popis : právnická databáze pro rychlou vyhledávací slu žbu o právu v západních zemích. Data
v angli čtin ě.
Více informací o Westlaw

WORLD LEGAL INFORMATION INSTITUTE
Volný p řístup
Popis: volný, nezávislý a neziskový p řístup k celosv ětovému právu. K dispozici je 1829 databází z 12
14 institut ů právních informací.
Zdroj:
https://knihovna.prf.cuni.cz//pravnicke  databaze  1404042550.html
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