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ASPI Právní informační systém
S ASPI Právním informačním systémem získáte spolehlivý zdroj průběžně aktualizovaných informací.
Zejména předpisů ČR, SR, EU, judikatury ČR a SDEU, usnesení vlády a další informace.
Předpisy ČR, SR a EU
 Kompletní sbírky zákonů ČR a SR od roku 1918 ve všech časových zněních s možností porovnání textů  Více
než 93 100 předpisů
 Vyhledávání v předpisech pomocí EuroVoc a CELEX v českém jazyce s odkazem na cizojazyčná znění

Judikatura ČR, ESLP a SDEU
 Kompletní Sbírky rozhodnutí ÚS, NS, NSS a výběr z rozhodnutí ESLP (modrá sbírka)
 Rozhodnutí krajských, městských, okresních a obvodních soudů (výběrově)
 Historická judikatura (Josef V. Bohuslav a František Vážný)

Usnesení vlády ČR
 Kompletní od roku 1991 ve všech časových zněních
 Více než 31 400 usnesení

Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR
 Kompletní přehled a znění všech uzavíraných veřejnoprávních smluv obcí
ČR  Více než 23 520 smluv

Literatura







Důvodové zprávy
Stanoviska SMO ČR, KANCL, ČNB, ÚOOÚ, ÚOHS, NSZ
Věstníky NKÚ, MŽP, MZe, krajů, vlády, orgánů státní správy
Sborníky Veřejného ochránce práv
Finanční zpravodaj, Cenový věstník
Právní newslettery advokátních kanceláří (11)

 Časopisy (22 – Acta MUP /

Acta Universitatis Carolinae ludirida /

Ad notam / Aplikace práva / Bulletin advokacie /

Bulletin Centra pro lidská práva a technologie /
Bulletin Komory daňových poradců /
Bulletin NS Oddělení
analytiky a srovnávacího práva / Časopis pro právní vědu a praxi / Časopis zdravotnického práva a bioetiky / Forenzní
vědy, právo a kriminalistika / Informační listy ÚOHS / Komorní listy / Právní labyrint / Právnické listy / Právo a
bezpečnost / Právo21 / Revue pro právo a technologie / Soudce / Správní právo / The Lawyer Quarterly / Zprávy
Ministerstva financí)

Stejnopisy sbírek
 Sbírky zákonů od roku 1918
 Sbírky mezinárodních smluv včetně rozhodných znění (cizojazyčné)

Ekonomické informace o firmách – Bisnode
 Registr firem, jejich rizikovosti a smluvní údaje pro tvorbu smluv a dokumentů

Zpravodajství ČTK
 Denně aktualizovaný informační servis z oblasti práva, klíčových transakcí a firem (jen pro ASPI cloud)

Technické normy ČSN
 Bibliografické informace o technických normách přímo v ASPI

V letech 2018 – 2021 došlo k rozšíření tohoto řešení o :
Bisnode
Ekonomické informace o firmách
 Registr firem, jejich rizikovosti a smluvní údaje pro tvorbu smluv a dokumentů

Zpravodajství ČTK
 Denně aktualizovaný informační servis z oblasti práva, klíčových transakcí a firem (jen pro ASPI cloud)

Technické normy ČSN
 Bibliografické informace o technických normách přímo v ASPI
Rozcestníky
Rozcestník Veřejné zakázky
Rozcestník GDPR
Rozcestník Veřejná podpora
Rozcestník Newslettery v ASPI významných advokátních a daňových kanceláří
Rozcestník slovníků v ASPI – umístění v ASPI
Rozcestník rekodifikace soukromého práva v ASPI
Časopisy (22 – Acta MUP /

Acta Universitatis Carolinae ludirida /

Ad notam / Aplikace práva / Bulletin advokacie /

Bulletin Centra pro lidská práva a technologie /
Bulletin Komory daňových poradců / Bulletin NS Oddělení analytiky a
srovnávacího práva / Časopis pro právní vědu a praxi / Časopis zdravotnického práva a bioetiky / Forenzní vědy, právo a
kriminalistika / Informační listy ÚOHS / Komorní listy / Právní labyrint / Právnické listy / Právo a bezpečnost / Právo21 /
Revue pro právo a technologie / Soudce / Správní právo / The Lawyer Quarterly /

Vybrané monografie z nakladatelství Linde, Masarykova univerzita, Wolters Kluwer

