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Znalosti v souvislostech
S ASPI získáte vzájemně provázané právní informace a nástroje, na které se můžete spolehnout.

Nejvýznamnější zdroj informací
Elektronická knihovna výkladové literatury ASPI z oblastí práva, daní a účetnictví vám na jednom místě přináší
více než 1 200 titulů od renomovaných autorů a odborníků.
S ASPI aktivně pracují všechny státní a odborné autority, např. Úřad vlády, ministerstva, ČNB, ﬁnanční úřady,
soudy, banky, pojištovny. Máte tedy jistotu, že používáte shodný zdroj informací a získáváte stejné informace
jako tyto instituce.

Kvalita / spolehlivost / důvěryhodnost
Na vývoji autorského obsahu a aplikací se podílejí nejvýznamnější odborníci z oblasti práva, daní a účetnictví.
Renomovaní autoři, tým profesionálních redaktorů – to vše znamená kvalitu, na kterou se můžete spolehnout.
Komentáře zákonů ČR jsou průběžně aktualizovány v elektronické podobě.

Inovace a technologie
ASPI zajištuje maximální efektivitu a rychlost vyhledání potřebných informací. Disponuje unikátním systémem
řazení výsledků vyhledávání LexRank. Technologie globálního vyhledávání umožňuje získat požadované
informace z jediného místa, napříč všemi zdroji.

Partneři
Na vývoji autorského obsahu a aplikací se podílí přední odborníci z oblasti práva, daní a účetnictví. Mezi významné
partnery patří Česká advokátní komora, Komora daňových poradců ČR, Svaz měst a obcí ČR, Rozhodčí soud
při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Unie podnikových právníků ČR a Exekutorská komora ČR.

Na startu roku
2019

Největší knihovna
252

768

komentářů

monograﬁí
a merit

Jediná průběžně aktualizovaná

71

36

aktualizací
komentářů
v roce 2018

nových
komentářů
zařazených
v roce 2018

I po celý rok 2019 pro vás ASPI budeme nadále vyvíjet, doplňovat a aktualizovat.
S ASPI si ve své profesi můžete být jistí.

Petr Král
ředitel společnosti

ASPI Právní informační systém
S ASPI Právním informačním systémem získáte spolehlivý zdroj průběžně aktualizovaných informací. Zejména předpisů ČR,
SR, EU, judikaturu ČR a SDEU, usnesení vlády a další informace.
Předpisy ČR, SR a EU
 Kompletní sbírky zákonů ČR a SR od roku 1918
 Více než 91 000 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
 Kompletní od roku 1991
 V časových zněních
 Více než 30 800 usnesení

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 (10)
Časopisy (16 – Acta MUP / Aplikace práva / Bulletin advokacie / Bulletin Centra pro lidská práva / Časopis pro právní vědu
a praxi / Časopis zdravotnického práva a bioetiky / Forenzní vědy, právo a kriminalistika / 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 (více než 180 titulů)

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

Bisnode – informace o firmách v ČR
 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)
NOVĚ

České technické normy ČSN
 Bibliografické informace o technických normách přímo v ASPI (platí pro nové předplatitele od února 2019)

Měsíční náklady: 833 Kč
Roční předplatné ASPI Právní informační systém:
9 990 Kč bez DHP pro 1 uživatele
Bezplatně při objednávce profesního řešení (ASPI Knihovny odborné výkladové literatury)
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K ASPI Právní informační systém si lze doobjednat předplatné profesních řešení, vybraných specializací,
volitelných nástrojů nebo volitelných titulů partnerských společností.

Katalog ASPI 2019

ASPI Právní informační systém

ASPI Knihovna odborné výkladové literatury
Od poskytování informací
k nabídce řešení
Právní informační systém ASPI
si můžete rozšířit o rozsáhlou
ASPI Knihovnu odborné výkladové
literatury a ASPI Nástroje.

ASPI Knihovna odborné výkladové literatury
Knihovna je rozdělena do SPECIALIZACÍ podle oblastí práva.
Obsah služby ASPI si lze sestavit z jednotlivých specializací a nástrojů ASPI.
Podrobný obsah jednotlivých specializací naleznete na stranách 10 – 35 katalogu.
PROFESNÍ ŘEŠENÍ tvořená vybranými specializacemi, představují cenově zvýhodněnou nabídku balíčku
specializací. Obsah je vybrán s ohledem na potřeby advokátních kanceláří, daňových ﬁrem, ﬁrem a veřejné správy.
Detailní nabídku profesních řešeních naleznete na stranách 4 – 9 katalogu.
Advokátní kancelář 2019

4–5

Daňová ﬁrma 2019

6–7

Firma 2019

6–7

Veřejná správa 2019

8–9

Ke zvoleným specializacím a profesním řešením si lze doobjednat předplatné dalších specializací, ASPI nástrojů
nebo titulů partnerských společností.

KOMPLETNÍ ASPI knihovna odborné výkladové literatury
Pokud váš rozsah činnosti vyžaduje přístup ke kompletní ASPI Knihovně (komentáře, časopisy, komentované
vzory smluv a podání, vybraná judikatura, monograﬁe a merita), lze zvolit předplatné všech specializací
uvedených na stranách katalogu 10 – 35.
Počet komentářů: 270
Počet časopisů: 45
Počet monograﬁí: 735
Měsíční náklady: 4 999 Kč
Roční předplatné: 59 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Katalog ASPI 2019

ASPI Knihovna odborné výkladové literatury

Advokátní kancelář 2019
Z vybraných specializací jsme připravili cenově zvýhodněnou nabídku profesních řešení s obsahem odborné výkladové
literatury sestaveným s ohledem na potřeby advokátní kanceláře.
S profesním řešením Advokátní kancelář 2019 máte k dispozici bezplatně ASPI Právní informační systém (předpisy ČR,
SR a EU, judikaturu ČR a SDEU, usnesení vlády ČR, základní literaturu, bibliograﬁi, stejnopis Sbírky zákonů – detailní obsah
viz. str. 2) a níže uvedené specializace.
Podrobné informace o obsahu jednotlivých specializací naleznete v části katalogu Specializace.
Advokátní kancelář 2019 Start

Advokátní kancelář 2019 Plus

Advokátní kancelář 2019 Premium

str.

str.

str.

10
str.

16
str.

18
str.

21
str.

22
str.

23
str.

25
str.

28
str.

32

Daně a poplatky I
Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II
Občanské právo procesní
Pracovní právo
a sociální zabezpečení II
Právní a judikatorní časopisy
Právo obchodních korporací II
Správní právo – obecné předpisy
Stavovské předpisy pro advokáty
Ústavní právo

11
str.

14
str.

15
str.

16
str.

18
str.

21
str.

22
str.

23
str.

25
str.

27
str.

28
str.

28
str.

30
str.

32

Daně a poplatky II
Insolvence
Mediální právo
Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II
Občanské právo procesní
Pracovní právo
a sociální zabezpečení II
Právní a judikatorní časopisy
Právo obchodních korporací II
Správní právo – obecné předpisy
Správní právo – zvláštní předpisy
Stavebnictví
Stavovské předpisy pro advokáty
Trestní právo I
Ústavní právo

11
str.

14
str.

15
str.

16
str.

18
str.

21
str.

22
str.

23
str.

25
str.

27
str.

28
str.

28
str.

29
str.

30
str.

32
str.

33

Počet komentářů: 102

Počet komentářů: 145

Daně a poplatky II
Insolvence
Mediální právo
Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II
Občanské právo procesní
Pracovní právo
a sociální zabezpečení II
Právní a judikatorní časopisy
Právo obchodních korporací II
Správní právo – obecné předpisy
Správní právo – zvláštní předpisy
Stavebnictví
Stavovské předpisy pro advokáty
Stavovské předpisy pro soudnictví
Trestní právo II
Ústavní právo
Veřejné zakázky
a ochrana hospodářské soutěže

Počet komentářů: 151

Verze Start je určena začínajícím advokátním kancelářím.
Verze Plus je zaměřena na advokátní kanceláře se širokou právní agendou. Obsahuje specializace I se základní literaturou
v rozsahu příslušných komentářů a specializace II s kompletní literaturou – příslušné komentáře, časopisy, komentované
vzory smluv a podání, vybranou judikaturu, merita a monograﬁe.
Verze Premium je zaměřena na kanceláře se zaměřením na trestní právo nebo veřejné zakázky. Obsahuje specializace
s kompletní literaturou – příslušné komentáře, časopisy, komentované vzory smluv podání, vybranou judikaturu, merita
a monograﬁe.
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Měsíční náklady: 1 666 Kč

Měsíční náklady: 2 499 Kč

Měsíční náklady: 2 749 Kč

Roční předplatné profesního řešení
Advokátní kancelář 2019 Start:

Roční předplatné profesního řešení
Advokátní kancelář 2019 Plus:

Roční předplatné profesního řešení
Advokátní kancelář 2019 Premium:

19 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

29 990 Kč Kč bez DPH pro 1 uživatele

32 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Ke zvolenému profesnímu řešení lze doobjednat předplatné dalších specializací, volitelných nástrojů
nebo volitelných titulů partnerských společností.

Katalog ASPI 2019

Profesní řešení / Advokátní kancelář 2019

Další volitelný autorský obsah
Ke zvolenému profesnímu řešení lze objednat předplatné volitelných specializací, nástrojů a titulů partnerských společností.

Volitelný autorský obsah Wolters Kluwer
Volitelné specializace pro Advokátní kancelář 2019 Start
 Církve (str. 10)
 Doprava (str. 12)
 Duševní vlastnictví (str. 12)
 Elektronické komunikace a IT (str. 13)
 Energetika (str. 13)
 Finanční právo – banky, fondové
podnikání a cenné papíry (str. 13)
 Horní právo (str. 14)
 Insolvence (str. 14)
 Mediální právo (str. 15)

 Ochrana osobních údajů (GDPR) (str. 19)
 Ochrana osobních údajů (GDPR) – veřejná
správa (str. 19)
 Pojišťovnictví (str. 20)
 Rozhodčí řízení (str. 24)
 Spotřebitelské právo (str. 24)
 Správní právo – samospráva (str. 26)
 Správní právo – zvláštní předpisy (str. 27)
 Stavebnictví (str. 28)
 Stavovské předpisy pro soudnictví (str. 29)

 Školství (str. 29)
 Trestní právo I / II (str. 30)
 Účetnictví I / II (str. 31)
 Veřejné sbory (str. 33)
 Veřejné zakázky a ochrana hospodářské
soutěže (str. 33)
 Zdravotnictví a farmacie (str. 34)
 Živnostenské právo (str. 35)
 Životní prostředí (str. 35)

Volitelné specializace pro Advokátní kancelář 2019 Plus
 Církve (str. 10)
 Doprava (str. 12)
 Duševní vlastnictví (str. 12)
 Elektronické komunikace a IT (str. 13)
 Energetika (str. 13)
 Finanční právo – banky, fondové
podnikání a cenné papíry (str. 13)
 Horní právo (str. 14)

 Ochrana osobních údajů (GDPR) (str. 19)
 Ochrana osobních údajů (GDPR) – veřejná
správa (str. 19)
 Pojišťovnictví (str. 20)
 Rozhodčí řízení (str. 24)
 Spotřebitelské právo (str. 24)
 Správní právo – samospráva (str. 26)
 Stavovské předpisy pro soudnictví (str. 29)

 Školství (str. 29)
 Účetnictví I / II (str. 31)
 Veřejné sbory (str. 33)
 Veřejné zakázky a ochrana hospodářské
soutěže (str. 33)
 Zdravotnictví a farmacie (str. 34)
 Živnostenské právo (str. 35)
 Životní prostředí (str. 35)

Volitelné specializace pro Advokátní kancelář 2019 Premium
 Církve (str. 10)
 Doprava (str. 12)
 Duševní vlastnictví (str. 12)
 Elektronické komunikace a IT (str. 13)
 Energetika (str. 13)
 Finanční právo – banky, fondové
podnikání a cenné papíry (str. 13)

Předpisy

 Horní právo (str. 14)
 Ochrana osobních údajů (GDPR) (str. 19)
 Ochrana osobních údajů (GDPR) – veřejná
správa (str. 19)
 Pojišťovnictví (str. 20)
 Rozhodčí řízení (str. 24)
 Spotřebitelské právo (str. 24)

 Správní právo – samospráva (str. 26)
 Školství (str. 29)
 Účetnictví I / II (str. 31)
 Veřejné sbory (str. 33)
 Zdravotnictví a farmacie (str. 34)
 Živnostenské právo (str. 35)
 Životní prostředí (str. 35)

Nástroje

 Předpisy měst a obcí ČR (str. 43)
 ASPI Navigátor Celní řízení (str. 40)
 Přeložená legislativa (str. 46)
 ASPI Navigátor Daň z přidané hodnoty (str. 40)
 Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR (str. 43)  ASPI Navigátor Daň z příjmů (str. 41)
 ASPI Navigátor Daňový řád (str. 41)
 ASPI Navigátor Insolvenční řízení (str. 41)
 ASPI Navigátor Občanský soudní řád (str. 41)
 ASPI Navigátor Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR) (str. 41)
 ASPI Navigátor Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR) – veřejná správa (str. 41)
 ASPI Navigátor Pracovní právo (str. 41)

 ASPI Navigátor Správní řád (str. 42)
 ASPI Navigátor Trestní řád (str. 42)
 ASPI Navigátor Veřejná podpora (str. 42)
 ASPI Navigátor Vymáhání pohledávek (str. 42)
 ASPI Navigátor Zadávání veřejných
zakázek (str. 43)
 ASPI Navigátor Zaměstnávání a pobyt
cizinců (str. 43)
 ASPI Navigátor Životní prostředí (str. 43)
 Kalkulačka ASPI/Kalkulačka Nové ASPI (str. 50)

Volitelné tituly partnerských společností
Všechny nástroje a tituly jsou plně integrované do služby ASPI.

Komentář k předpisům
 Občanský zákoník: Srovnávací komentář –
AK PRK Partners (str. 39)

Časopisy
 Konkursní noviny – Cooper Press, spol. s r.o. (str. 47)
 Obchodní právo – Wolters Kluwer (str. 47)
 Právník – Ústav státu a práva AV ČR, ZČU Plzeň (str. 47)

Praktický manuál
 Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích –
I. Chalupa / D. Reiterman (str. 37)

Monograﬁe
 Nakladatelství Grada – předplatné celých modulů
(bez exportu a tisku obsahu) – seznam titulů zařazených
do jednotlivých modulů viz strana 47
 Nakladatelství Auditorium – předplatné jen jako
balíček všech monograﬁí – seznam zařazených titulů
viz strana 47
Katalog ASPI 2019

Nástroje
 České technické normy ČSN – Česká agentura pro standardizaci (str. 38)
 Expertní databáze rozhodnutí ÚOHS ve věci veřejných zakázek –
ROWAN LEGAL (str. 44)
 Informace o ﬁrmách v ČR – detailní ekonomické informace – Bisnode (str. 51)
 RE-PORT pro zdravotnické prostředky – re-medical s.r.o. (str. 49)
 RE-PORT pro nemocnice – re-medical s.r.o. (str. 49)
 Poradna pro obce – otázky a odpovědi (str. 49)

Specializované komentované vzory smluv (AK PRK Partners)
Vzory v anglické a české verzi (str. 45)
Vzory v české verzi (str. 45)
 Akciová společnost
 Join-stock company / Akciová
společnost
 Nájmy, nemovité věci
 Postoupení, ukončení závazků
 Limited liability company /
Společnost s ručením omezeným
 Prodej podílu ve společnosti
 Společnost s ručením omezeným
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Profesní řešení / Advokátní kancelář 2019

Daňová ﬁrma 2019
Firma 2019
Z vybraných specializací jsme připravili cenově zvýhodněnou nabídku profesních řešení s obsahem odborné výkladové
literatury sestaveným s ohledem na potřeby daňové firmy a obchodní korporace.
S profesním řešením Daňová ﬁrma 2019 a Firma 2019 máte k dispozici bezplatně ASPI Právní informační systém (předpisy
ČR, SR a EU, judikaturu ČR a SDEU, usnesení vlády ČR, základní literaturu, bibliograﬁi, stejnopis Sbírky zákonů – detailní
obsah viz. str. 3) a níže uvedené specializace.
Podrobné informace o obsahu jednotlivých specializací naleznete v části katalogu Specializace.
Daňová firma 2019

Firma 2019

str.

str.

11
str.

14
str.

16
str.

18
str.

21
str.

22
str.

23
str.

25
str.

31

Daně a poplatky II
Insolvence
Občanské právo hmotné a mezinárodní právo
soukromé II
Občanské právo procesní
Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Právní a judikatorní časopisy
Právo obchodních korporací II
Správní právo – obecné předpisy
Účetnictví II

11
str.

12
str.

14
str.

16
str.

18
str.

21
str.

22
str.

23
str.

25
str.

27
str.

28
str.

31
str.

33

Počet komentářů: 96

Daně a poplatky II
Doprava
Insolvence
Občanské právo hmotné a mezinárodní právo
soukromé II
Občanské právo procesní
Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Právní a judikatorní časopisy
Právo obchodních korporací II
Správní právo – obecné předpisy
Správní právo – zvláštní předpisy
Stavebnictví
Účetnictví II
Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže

Počet komentářů: 130

Verze Daňová firma 2019 a Firma 2019 obsahují specializace s kompletní literaturou – příslušné komentáře, časopisy,
komentované vzory smluv a podání, vybranou judikaturu, merita a monograﬁe.
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Měsíční náklady: 2 083 Kč

Měsíční náklady: 2 333 Kč

Roční předplatné profesního řešení
Daňová firma 2019:

Roční předplatné profesního řešení
Firma 2019:

24 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

27 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Ke zvolenému profesnímu řešení lze doobjednat předplatné dalších specializací, volitelných nástrojů
nebo volitelných titulů partnerských společností.

Katalog ASPI 2019

Profesní řešení / Daňová ﬁrma 2019 / Firma 2019

Další volitelný autorský obsah
Ke zvolenému profesnímu řešení lze objednat předplatné volitelných specializací, nástrojů a titulů partnerských společností.

Volitelný autorský obsah Wolters Kluwer
Volitelné specializace pro Daňová firma 2019
 Církve (str. 10)
 Doprava (str. 12)
 Duševní vlastnictví (str. 12)
 Elektronické komunikace a IT (str. 13)
 Energetika (str. 13)
 Finanční právo – banky, fondové
podnikání a cenné papíry (str. 13)
 Horní právo (str. 14)
 Mediální právo (str. 15)
 Ochrana osobních údajů (GDPR) (str. 19)

 Ochrana osobních údajů (GDPR) – veřejná
správa (str. 19)
 Pojišťovnictví (str. 20)
 Rozhodčí řízení (str. 24)
 Spotřebitelské právo (str. 24)
 Správní právo – samospráva (str. 26)
 Správní právo – zvláštní předpisy (str. 27)
 Stavebnictví (str. 28)
 Stavovské předpisy pro advokáty (str. 28)
 Stavovské předpisy pro soudnictví (str. 29)

 Školství (str. 29)
 Trestní právo I / II (str. 30)
 Ústavní právo (str. 32)
 Veřejné sbory (str. 33)
 Veřejné zakázky a ochrana hospodářské
soutěže (str. 33)
 Zdravotnictví a farmacie (str. 34)
 Živnostenské právo (str. 35)
 Životní prostředí (str. 35)

Volitelné specializace pro Firma 2019
 Církve (str. 10)
 Duševní vlastnictví (str. 12)
 Elektronické komunikace a IT (str. 13)
 Energetika (str. 13)
 Finanční právo – banky, fondové
podnikání a cenné papíry (str. 13)
 Horní právo (str. 14)
 Mediální právo (str. 15)
 Ochrana osobních údajů (GDPR) (str. 19)

Předpisy

 Ochrana osobních údajů (GDPR) – veřejná
správa (str. 19)
 Pojišťovnictví (str. 20)
 Rozhodčí řízení (str. 24)
 Spotřebitelské právo (str. 24)
 Správní právo – samospráva (str. 26)
 Správní právo – zvláštní předpisy (str. 27)
 Stavovské předpisy pro advokáty (str. 28)
 Stavovské předpisy pro soudnictví (str. 29)

 Školství (str. 29)
 Trestní právo I / II (str. 30)
 Ústavní právo (str. 32)
 Veřejné sbory (str. 33)
 Zdravotnictví a farmacie (str. 34)
 Živnostenské právo (str. 35)
 Životní prostředí (str. 35)

Nástroje

 Předpisy měst a obcí ČR (str. 43)
 ASPI Navigátor Celní řízení (str. 40)
 Přeložená legislativa (str. 46)
 ASPI Navigátor Daň z přidané hodnoty (str. 40)
 Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR (str. 43)  ASPI Navigátor Daň z příjmů (str. 41)
 ASPI Navigátor Daňový řád (str. 41)
 ASPI Navigátor Insolvenční řízení (str. 41)
 ASPI Navigátor Občanský soudní řád (str. 41)
 ASPI Navigátor Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR) (str. 41)
 ASPI Navigátor Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR) – veřejná správa (str. 41)
 ASPI Navigátor Pracovní právo (str. 41)

 ASPI Navigátor Správní řád (str. 42)
 ASPI Navigátor Trestní řád (str. 42)
 ASPI Navigátor Veřejná podpora (str. 42)
 ASPI Navigátor Vymáhání pohledávek (str. 42)
 ASPI Navigátor Zadávání veřejných
zakázek (str. 43)
 ASPI Navigátor Zaměstnávání a pobyt
cizinců (str. 43)
 ASPI Navigátor Životní prostředí (str. 43)
 Kalkulačka ASPI/Kalkulačka Nové ASPI (str. 50)

Volitelné tituly partnerských společností
Všechny nástroje a tituly jsou plně integrované do služby ASPI.

Komentář k předpisům
 Občanský zákoník: Srovnávací komentář –
AK PRK Partners (str. 39)

Časopisy
 Konkursní noviny – Cooper Press, spol. s r.o. (str. 47)
 Obchodní právo – Wolters Kluwer (str. 47)
 Právník – Ústav státu a práva AV ČR, ZČU Plzeň (str. 47)

Praktický manuál
 Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích –
I. Chalupa / D. Reiterman (str. 37)

Monograﬁe
 Nakladatelství Grada – předplatné celých modulů
(bez exportu a tisku obsahu) – seznam titulů zařazených
do jednotlivých modulů viz strana 47
 Nakladatelství Auditorium – předplatné jen jako
balíček všech monograﬁí – seznam zařazených titulů
viz strana 47

Katalog ASPI 2019

Nástroje
 České technické normy ČSN – Česká agentura pro standardizaci (str. 38)
 Expertní databáze rozhodnutí ÚOHS ve věci veřejných zakázek –
ROWAN LEGAL (str. 44)
 Informace o ﬁrmách v ČR – detailní ekonomické informace – Bisnode (str. 51)
 RE-PORT pro zdravotnické prostředky – re-medical s.r.o. (str. 49)
 RE-PORT pro nemocnice – re-medical s.r.o. (str. 49)
 Poradna pro obce – otázky a odpovědi (str. 49)

Specializované komentované vzory smluv (AK PRK Partners)
Vzory v anglické a české verzi (str. 45)
Vzory v české verzi (str. 45)
 Akciová společnost
 Join-stock company / Akciová
společnost
 Nájmy, nemovité věci
 Limited liability company /
 Postoupení, ukončení závazků
Společnost s ručením omezeným
 Prodej podílu ve společnosti
 Společnost s ručením omezeným
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Profesní řešení / Daňová ﬁrma 2019 / Firma 2019

Veřejná správa 2019
Z vybraných specializací jsme připravili cenově zvýhodněnou nabídku profesních řešení s obsahem odborné výkladové
literatury sestaveným s ohledem na potřeby veřejné správy.
S profesním řešením Veřejná správa 2019 máte k dispozici bezplatně ASPI Právní informační systém (předpisy ČR, SR
a EU, judikaturu ČR a SDEU, usnesení vlády ČR, základní literaturu, bibliograﬁi, stejnopis Sbírky zákonů – detailní obsah
viz. str. 2) a níže uvedené specializace.
Podrobné informace o obsahu jednotlivých specializací naleznete v části katalogu Specializace.
Veřejná správa 2019 Plus

Veřejná správa 2019 Premium

str.
10

Daně a poplatky I

str.

str.
12

Doprava

str.

15
str.

18
str.

20
str.

22
str.

22
str.

43
str.

25
str.

26
str.

27
str.

28
str.

29
str.

31
str.

33
str.

43
str.

35
str.

35

Občanské právo hmotné a mezinárodní právo
soukromé I
Občanské právo procesní
Pracovní právo a sociální zabezpečení I
Právní a judikatorní časopisy
Právo obchodních korporací I
Předpisy měst a obcí ČR
Správní právo – obecné předpisy
Správní právo – samospráva
Správní právo – zvláštní předpisy
Stavebnictví
Školství
Účetnictví I
Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže
Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR
Živnostenské právo
Životní prostředí

Počet komentářů: 161

11
str.
12
str.

16
str.

18
str.

21
str.

22
str.

23
str.

43
str.

25
str.

26
str.

27
str.

28
str.

29
str.

31
str.

33
str.

43
str.

35
str.

35

Daně a poplatky II
Doprava
Občanské právo hmotné a mezinárodní právo
soukromé II
Občanské právo procesní
Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Právní a judikatorní časopisy
Právo obchodních korporací II
Předpisy měst a obcí ČR
Správní právo – obecné předpisy
Správní právo – samospráva
Správní právo – zvláštní předpisy
Stavebnictví
Školství
Účetnictví II
Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže
Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR
Živnostenské právo
Životní prostředí

Počet komentářů: 161

Verze Plus obsahuje specializace se základní literaturou v rozsahu příslušných komentářů.
Verze Premium obsahuje specializace s kompletní literaturou – příslušné komentáře, časopisy, komentované vzory smluv
a podání, vybranou judikaturu, merita a monograﬁe.
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Měsíční náklady: 2 749 Kč
Roční předplatné profesního řešení
Veřejná správa 2019 Plus:

Měsíční náklady: 2 916 Kč
Roční předplatné profesního řešení
Veřejná správa 2019 Premium:

32 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

34 990 Kč Kč bez DPH pro 1 uživatele

Ke zvolenému profesnímu řešení lze doobjednat předplatné dalších specializací, volitelných nástrojů
nebo volitelných titulů partnerských společností.

Katalog ASPI 2019

Profesní řešení / Veřejná správa 2019

Další volitelný autorský obsah
Ke zvolenému profesnímu řešení lze objednat předplatné volitelných specializací, nástrojů a titulů partnerských společností.

Volitelný autorský obsah Wolters Kluwer
Volitelné specializace
 Církve (str. 10)
 Duševní vlastnictví (str. 12)
 Elektronické komunikace a IT (str. 13)
 Energetika (str. 13)
 Finanční právo – banky, fondové
podnikání a cenné papíry (str. 13)
 Horní právo (str. 14)

Předpisy

 Insolvence (str. 14)
 Mediální právo (str. 15)
 Ochrana osobních údajů (GDPR) (str. 19)
 Ochrana osobních údajů (GDPR) – veřejná
správa (str. 19)
 Pojišťovnictví (str. 20)
 Rozhodčí řízení (str. 24)

 Spotřebitelské právo (str. 24)
 Stavovské předpisy pro advokáty (str. 28)
 Stavovské předpisy pro soudnictví (str. 29)
 Trestní právo I / II (str. 30)
 Ústavní právo (str. 32)
 Veřejné sbory (str. 33)
 Zdravotnictví a farmacie (str. 34)

Nástroje

 Předpisy měst a obcí ČR (str. 43)
 ASPI Navigátor Celní řízení (str. 40)
 Přeložená legislativa (str. 46)
 ASPI Navigátor Daň z přidané hodnoty (str. 40)
 Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR (str. 43)  ASPI Navigátor Daň z příjmů (str. 41)
 ASPI Navigátor Daňový řád (str. 41)
 ASPI Navigátor Insolvenční řízení (str. 41)
 ASPI Navigátor Občanský soudní řád (str. 41)
 ASPI Navigátor Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR) (str. 41)
 ASPI Navigátor Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR) – veřejná správa (str. 41)
 ASPI Navigátor Pracovní právo (str. 41)

 ASPI Navigátor Správní řád (str. 42)
 ASPI Navigátor Trestní řád (str. 42)
 ASPI Navigátor Veřejná podpora (str. 42)
 ASPI Navigátor Vymáhání pohledávek (str. 42)
 ASPI Navigátor Zadávání veřejných
zakázek (str. 43)
 ASPI Navigátor Zaměstnávání a pobyt
cizinců (str. 43)
 ASPI Navigátor Životní prostředí (str. 43)
 Kalkulačka ASPI/Kalkulačka Nové ASPI (str. 50)

Volitelné tituly partnerských společností
Všechny nástroje a tituly jsou plně integrované do služby ASPI.

Komentář k předpisům
 Občanský zákoník: Srovnávací komentář –
AK PRK Partners (str. 39)

Časopisy
 Konkursní noviny – Cooper Press, spol. s r.o. (str. 47)
 Obchodní právo – Wolters Kluwer (str. 47)
 Právník – Ústav státu a práva AV ČR, ZČU Plzeň (str. 47)

Praktický manuál
 Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích –
I. Chalupa / D. Reiterman (str. 37)

Monograﬁe
 Nakladatelství Grada – předplatné celých modulů
(bez exportu a tisku obsahu) – seznam titulů zařazených
do jednotlivých modulů viz strana 47
 Nakladatelství Auditorium – předplatné jen jako
balíček všech monograﬁí – seznam zařazených titulů
viz strana 47

Nástroje
 České technické normy ČSN – Česká agentura pro standardizaci (str. 38)
 Expertní databáze rozhodnutí ÚOHS ve věci veřejných zakázek –
ROWAN LEGAL (str. 44)
 Informace o ﬁrmách v ČR – detailní ekonomické informace – Bisnode (str. 51)
 RE-PORT pro zdravotnické prostředky – re-medical s.r.o. (str. 49)
 RE-PORT pro nemocnice – re-medical s.r.o. (str. 49)
 Poradna pro obce – otázky a odpovědi (str. 49)

Specializované komentované vzory smluv (AK PRK Partners)
Vzory v anglické a české verzi (str. 45)
Vzory v české verzi (str. 45)
 Akciová společnost
 Join-stock company / Akciová
společnost
 Nájmy, nemovité věci
Limited liability company /

Postoupení,
ukončení
závazků

Společnost s ručením omezeným
 Prodej podílu ve společnosti
 Společnost s ručením omezeným
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Katalog ASPI 2019

Profesní řešení / Veřejná správa 2019

Specializace
Církve
Kodexy církevního práva
 Codex Iuris Canonici
 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium

Komentáře k předpisům
Zákon o církvích a náboženských společnostech (3/2002 Sb.) – A. Chocholáč
 Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (428/2012 Sb.) – P. Jäger / A. Chocholáč

Vybraná judikatura – Církve
 Vybraná judikatura: soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany – L. David / J. Bílková / M. Podivínová

Monograﬁe
Církevní dějiny – Nakladatelství Grada – D. Suchánek / V. Drška
Církevní dějiny. Novověk – Nakladatelství Grada – D. Suchánek / V. Drška
Slovník církevního práva – Nakladatelství Grada – J. R. Tretera / Z. Horák

Vaše měsíční náklady: 99 Kč
Roční předplatné specializace Církve: 1 190 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Daně a poplatky I
Komentáře k předpisům
 Daňový řád (280/2009 Sb.) – J. Baxa / O. Dráb / L. Kaniová / P. Lavický / A. Schillerová / K. Šimek / M. Žišková
Daňový řád (280/2009 Sb.) – Nakladatelství Leges – L. Matyášová / M. E. Grossová
Daňový řád (280/2009 Sb.) – Praktický komentář – T. Rozehnal
Zákon o dani silniční (16/1993 Sb.) – Z. Tesařová
Zákon o dani z hazardních her (187/2016 Sb.) – R. Boháč / H. Krasulová
 Zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.) – M. Novotná / P. Koubovský
Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.) – T. Brandejs / M. Drábová / M. Dušek / O. Holubová / M. Tomíček
 Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.) – O. Dráb / P. Beránek / S. Finardi / J. Hlaváč / M. Hronová / L. Janoušek/ B. Krížová /
D. Martincová / Z. Morávek – Postupně zařazujeme
Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (523/1992 Sb.) – R. Neužil / V. Šeﬂ
Zákon o evidenci tržeb (112/2016 Sb.) – S. Kouba / D. Hrabětová / M. Patzenhauer
Zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.) – L. Krupičková / O. Trubač
 Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (593/1992 Sb.) – M. Děrgel
 Zákon o spotřebních daních (353/2003 Sb.) – B. Kotenová / M. Tomíček / P. Petrová
Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (340/2013 Sb.) – E. Zemanová / V. Toman

Komentované vzory smluv a podání
 Daňové právo

Vaše měsíční náklady: 499 Kč
Roční předplatné specializace Daně a poplatky I: 5 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Zařazujeme v roce 2019

Katalog ASPI 2019

Zařazeno v roce 2018 a 2017

Průběžná aktualizace titulu

Specializace

Daně a poplatky II
Zahrnuje kompletně specializaci Daně a poplatky I
Časopisy a odborné články z portálu DAUC.cz





Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)
DAUC – daně (časopis Daně a právo v praxi)
DAUC – expertní příspěvky (dříve časopis Daňový expert)
Finanční, daňový a účetní bulletin (FDUB)

Vybraná judikatura – Daně a poplatky





Vybraná judikatura ve věcech daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí – A. Koutná
Vybraná judikatura ve věcech daně z přidané hodnoty – B. Pořízková / Z. Hortová
Vybraná judikatura ve věcech daní z příjmů – H. Erbsová
Vybraná judikatura ve věcech daňového řízení – J. Baxa / L. Kaniová / A. Schillerová / M. Žišková

Meritum
Daň silniční 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2012, 2011, 2010, 2009 – M. Radvan
Daň z nabytí nemovitých věcí 2019, 2018, 2017, 2016, 2014 – M. Radvan
Daň z nemovitých věcí 2019, 2018, 2017, 2016, 2014 – M. Radvan
Daň z přidané hodnoty 2019 – 2009 – Z. Hušáková
Daň z příjmů 2019 – 2009 – I. Brychta / J. Vychopeň
Daňový řád (správa daní) 2019, 2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009 – L. Hrstková Dubšeková
Ekologické daně 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2009 – R. Pelka
Spotřební daně 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 – B. Kotenová

Monograﬁe
 3D: Data, daně digitálně aneb ajťákem i proti své vůli – M. Vodička
 Automobil (nejen) v podnikání – V. Pikal
Cizinci a daně, 5. vydání – M. Vyškovská
 Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně, 2. rozšířené vydání – J. Kobík / A. Kohoutková
Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. rozšířené vydání – M. Otavová / P. Svoboda / V. Dvořáková
Daňová evidence. Teorie a praxe, 2. vydání – J. Hakalová / Y. Pšenková
 Daňová kontrola z pohledu daňového řádu – V. Šretr
Daňová politika v Evropské unii – D. Nerudová
 Daňové příjmy veřejných rozpočtů – R. Boháč
Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie – Nakladatelství Leges –T.Sejkora
Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o dani z příjmů, 4. vydání – V. Sojka a kolektiv
Nemovité věci v podnikání, 3. vydání – J. Vychopeň
 Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení – J. Kobík / A. Kohoutková
Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení – po třetí – J. Kobík / A. Kohoutková
Perspektivy harmonizace daní z příjmů v Evropské unii – Nakladatelství Leges – A. Vondráčková
 Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty – J. Šustr / A. Kratochvíl
První zkušenosti s EET – elektronickou evidencí tržeb – T. Hajdušek / M. Vodička
Systém principů daňového práva – S. Kouba
Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019, 2018, 2017, 2016 – I. Brychta / M. Hajšmanová / P. Kameník
Transferové ceny – unikátní komplexní zpracování problematiky. Praktické pojetí formou případových studií – D. Nerudová /
V. Solilová
Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 6. vydání – I. Pilařová
Zaměstnanecké beneﬁty a daně, 4. vydání – I. Macháček
Zdanění osobních příjmů, 2. vydání – A. Vančurová
Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019 – V. Dvořáková / M. Pitterling / H. Skalická

Vaše měsíční náklady: 1 249 Kč
Roční předplatné specializace Daně a poplatky II: 14 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Doporučujeme
Další tituly z oblasti daní z nakladatelství Grada lze objednat v rámci volitelného obsahu partnerských společností (strana 47).

Zařazujeme v roce 2019
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Zařazeno v roce 2018 a 2017
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Průběžná aktualizace titulu

Specializace

Specializace
Doprava
Komentáře k předpisům
Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI). Sdělení Ministerstva zahraničních
věcí (32/2006 Sb. m. s.) – J. Lojda
Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a Předpisy CIM (Přípojek B k Úmluvě COTIF). Vyhláška ministra zahraničních
věcí (8/1985 Sb. ve znění dodatku 49/2006 Sb., v aktuálním znění, viz sdělení 65/2015 Sb.) – J. Lojda
Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (CMR). Vyhláška ministra zahraničních věcí (11/1975 Sb.) –
J. Lojda
Zákon o dráhách (266/1994 Sb.) – J. Lojda
Zákon o silničním provozu (361/2000 Sb.) – P. Bušta / J. Kněžínek / A. Seidl
Zákon o vnitrozemské plavbě (114/1995 Sb.) – J. Lojda
 Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (247/2000 Sb.) – P. Bušta / J. Kněžínek

Vybraná judikatura – Doprava
 Vybraná judikatura ve věcech silničního provozu, silniční dopravy a pozemních komunikací – P. Hrdlička / J. Kněžínek / P. Mlsna

Monograﬁe
 Drogy v dopravě – M. Blažejovský
 Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) – B. Poláček
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo) – B. Poláček
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo) – B. Poláček
Právo civilního letectví – T. Smejkalová / L. Pichlerová
Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě. 2. vydání – Nakladatelství Leges – J. Krofta
Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu – O. Frinta
Vybrané otázky z přepravy a zasílatelství – Právo prakticky – P. Sedláček / M. Florián

Vaše měsíční náklady: 166 Kč
Roční předplatné specializace Doprava: 1 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Duševní vlastnictví
Komentáře k předpisům
Autorský zákon (121/2000 Sb.) – I. Holcová / V. Křesťanová a kolektiv
 Zákon o ochraně průmyslových vzorů (207/2000 Sb.) – P. Koukal
Zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.) – P. Koukal / R. Charvát / S. Hejdová / M. Černý

Komentované vzory smluv a podání
 Autorské právo

Monograﬁe
Autorské právo a práva související – Nakladatelství Leges – J. Srstka a kolektiv
Evropský patent s jednotným účinkem a jednotný patentový úřad – J. Kratochvíl / L. Jakl
Fotograﬁe a právo – Nakladatelství Leges – M. Valoušek
Internet, informační společnost a autorské právo – A. Andruško
Limity autorskoprávní ochrany – Nakladatelství Leges – J. Prchal
Ochrana duševního vlastnictví ve státech anglo-americké a smíšené právní tradice – M. Machů / E. Adlerová
Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou – M. Zdvihalová / D. Synková / E. Schneiderová
 Právní ochrana designu – průmyslové vzory, autorská díla – P. Koukal
Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských zemích – E. Adlerová / M. Machů / A. Pecková
 Základy izraelského obchodního práva se zaměřením na právo duševního vlastnictví – M. Boháček / M. Machů
 Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana – H. Kelblová
Ostatní obsah věnovaný duševnímu vlastnictví naleznete také ve specializacích Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé I, II

Vaše měsíční náklady: 166 Kč
Roční předplatné specializace Duševní vlastnictví: 1 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Zařazujeme v roce 2019

Katalog ASPI 2019

Zařazeno v roce 2018 a 2017

Průběžná aktualizace titulu

Specializace

Elektronické komunikace a IT
Komentáře k předpisům
Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.) – Z. Chudomelová / Š. Němečková / M. Beran / V. Jadrný / J. Novák
 Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.) – Nakladatelství Linde – P. Mates / T. Nielsen / Z. Vaníček
Zákon o kybernetické bezpečnosti (181/2014 Sb.) – M. Maisner / B. Vlachová

Monograﬁe
Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí – Nakladatelství Leges – E. Fialová
Elektronické dokumenty v právní praxi – Nakladatelství Leges – T. Lechner
Elektronické právní jednání – V. Kment
Kyberkriminalita – A. Završnik
PECR: Praktický průvodce implementací ePrivacy – nová pravidla elektronické komunikace – Nakladatelství Grada – L. Nezmar
Právo informačních technologií – R. Polčák a kolektiv
Výzkumná data a výzkumné databáze. Právní rámec zpracování a sdílení vědeckých poznatků – M. Koščík / R. Polčák / M. Myška /
J. Harašta
Zákon o kybernetické bezpečnosti pro organizace. Implementace nových povinností do praxe – Nakladatelství Grada – L. Nezmar

Vaše měsíční náklady: 166 Kč
Roční předplatné specializace Elektronické komunikace a IT: 1 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Energetika
Komentáře k předpisům
 Energetický zákon (458/2000 Sb.) – K. Eichlerová / J. Handrlica / M. Jasenský / J. Kořán / V. Košťál / D. Plášilová / P. Zákoucký
 Zákon o hospodaření energií (406/2000 Sb.) – P. Holub / A. Chamrád

Vybrané odborné materiály NÚKIB
Odborné články, informace a podpůrné materiály vydávané Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost
(zařazeny v modulu Literatura)

Vaše měsíční náklady: 249 Kč
Roční předplatné specializace Energetika: 2 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Finanční právo – banky, fondové podnikání a cenné papíry
Komentáře k předpisům
Zákon o bankách (21/1992 Sb.) – P. Liška / K. Dřevínek / Š. Elek / P. Kotáb / T. Rýdl
 Zákon o České národní bance (6/1993 Sb.) – T. Rýdl / J. Barák / L. Saňa / P. Výborný
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech (240/2013 Sb.) – J. Šovar a kolektiv
Zákon o platebním styku (370/2017 Sb.) – J. Beran / T. Nýdrle / D. Strnadel
Zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.) – A. Králík a kolektiv

Vybraná judikatura – Finanční právo – banky, fondové podnikání a cenné papíry
 Vybraná judikatura: kapitálový trh – J. Šovar / O. Mikula

Monograﬁe
Akciové investice – Nakladatelství Grada – D. Gladiš
 Bankovní obchody – P. Liška / Š. Elek / K. Marek
Dohled nad ﬁnančním trhem a jeho integrace – Právo prakticky – M. Janovec
Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady – Nakladatelství Grada – A. Knápková / D. Pavelková / D. Remeš / K. Šteker
Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi – Nakladatelství Grada – P. Růčková
Finanční crowdfunding – L. Němec / J. Zahránková
Finanční trhy – Nakladatelství Grada – O.Rejnuš
Investování na kapitálových trzích, 3. vydání – J. Veselá
Oceňování bank, pojišťoven a dalších ﬁnančních institucí – M. Hrdý / B. Hamplová
Teorie ﬁnančního práva a ﬁnanční vědy – M. Karfíková a kolektiv
Teoretické a legislativní základy cenných papírů – J. Pauly
 Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku – P. Liška

Vaše měsíční náklady: 499 Kč
Roční předplatné specializace Finanční právo – banky, fondové podnikání a cenné papíry: 5 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Specializace
Horní právo
Komentáře k předpisům
Horní zákon (44/1988 Sb.) – O. Vícha
Zákon o geologických pracích (62/1988 Sb.) – Nakladatelství Leges – O. Vícha
 Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (61/1988 Sb.) – O. Vícha

Vaše měsíční náklady: 166 Kč
Roční předplatné specializace Horní právo: 1 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Insolvence
Komentáře k předpisům
Insolvenční zákon (182/2006 Sb.) – J. Kozák / J. Brož / A. Dadam / A. Stanislav / Z. Strnad / L. Zrůst / M. Žižlavský
Insolvenční zákon (182/2006 Sb.) – Nakladatelství Leges – J. Maršíková a kolektiv
Zákon o insolvenčních správcích (312/2006 Sb.) – A. Stanislav / J. Kozák

Komentované vzory smluv a podání
 Insolvenční právo

Vybraná judikatura – Insolvence
 Vybraná judikatura ve věcech insolvenčního řízení – F. Kučera
 Vybraná judikatura z oblasti konkursu a vyrovnání – Z. Krčmář

Monograﬁe
Insolvence prakticky – Právo prakticky – J. Kozák / R. Čujan / K. Hašová / A. Sigmund / P. Veselý / L. Zrůst
Insolvenční právo, 2. vydání – T. Richter
 Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele – příručka zejména pro neprávníky – 3. vydání – Nakladatelství Linde – J. Maršíková
 Insolvenční správce – Z. Šnoblová / V. Němčák

Vaše měsíční náklady: 333 Kč
Roční předplatné specializace Insolvence: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Průběžná aktualizace titulu

Specializace

Mediální právo
Komentáře k předpisům
Tiskový zákon (46/2000 Sb.) – A. Rozehnal
Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (132/2010 Sb.) – A. Rozehnal
Zákon o České televizi (483/1991 Sb.) – A. Rozehnal
Zákon o Českém rozhlasu (484/1991 Sb.) – A. Rozehnal
Zákon o neperiodických publikacích (37/1995 Sb.) – A. Rozehnal
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (231/2001 Sb.) – A. Rozehnal
Zákon o regulaci reklamy (40/1995 Sb.) – A. Rozehnal

Monograﬁe
Ochrana soukromí versus svoboda projevu médií – Nakladatelství MUNI – L. Kováčová / L. Nechvátalová / Š. Výborný

Vaše měsíční náklady: 166 Kč
Roční předplatné specializace Mediální právo: 1 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé I
Komentáře k předpisům
Občanský zákoník (89/2012 Sb.) – J. Švestka / J. Dvořák / J. Fiala a kolektiv
 Občanský zákoník (40/1964 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.) – J. Fiala / M. Kindl a kolektiv
 Katastrální zákon (256/2013 Sb.) – E. Barešová / I. Bláhová / P. Doubek / B. Janeček / L. Nedvídek / H. Šandová
Katastrální zákon (256/2013 Sb.) – Praktický komentář – D. Šustrová / P. Borovička /J. Holý
 Nový katastrální zákon – poznámkové vydání s vybranou judikaturou (256/2013 Sb.) – Nakladatelství Linde – P. Janků / P. Vrcha /
D. Šustrová
 Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (160/1991 Sb.)
Zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.) – M. Pauknerová / N. Rozehnalová / M. Zavadilová a kolektiv
Zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.) – Nakladatelství Leges – P. Dobiáš / M. Hálová / Z. Kovařík a kolektiv
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.) – M. Macela a kolektiv
 Zákon o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.) – J. Čáp / P. Schödelbauerová
Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.) – J. Kotásek

Komentované vzory smluv a podání
 Občanské právo
 Rodinné právo

Vaše měsíční náklady: 666 Kč
Roční předplatné specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé I: 7 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Zařazujeme v roce 2019
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Průběžná aktualizace titulu

Specializace

Specializace
Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Zahrnuje kompletně specializaci Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé I
Časopisy
 Právo a rodina
 Rodinné listy
 Soukromé právo (dříve Rekodiﬁkace a praxe)

Vybraná judikatura – Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé

































Judikatura k rekodiﬁkaci: darování, koupě a směna – P. Lavický / P. Polišenská
Judikatura k rekodiﬁkaci: nájem a pacht – P. Lavický / P. Polišenská
Judikatura k rekodiﬁkaci: právní jednání – P. Lavický / P. Polišenská
Judikatura k rekodiﬁkaci: promlčení a prekluze – P. Lavický / P. Polišenská
Judikatura k rekodiﬁkaci: věci v právním smyslu – P. Lavický / P. Polišenská
Judikatura k rekodiﬁkaci: vznik a obsah závazků – P. Lavický / P. Polišenská
Judikatura k rekodiﬁkaci: zajištění a utvrzení dluhů – P. Lavický / P. Polišenská
Judikatura k rekodiﬁkaci: zánik závazků – P. Lavický / P. Polišenská
Judikatura k rekodiﬁkaci: změny závazků – P. Lavický / P. Polišenská
Vybraná judikatura ve věcech bezdůvodného obohacení – P. Lavický
Vybraná judikatura ve věcech dědických – R. Fiala
Vybraná judikatura ve věcech katastru nemovitostí – E. Barešová
Vybraná judikatura ve věcech majetkových vztahů mezi manžely – J. Šarman / H. Šupáková
Vybraná judikatura ve věcech manželství (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) – P. Polišenská
Vybraná judikatura ve věcech náhrady škody – P. Vojtek
Vybraná judikatura ve věcech nájmu bytu – V. Korecká
Vybraná judikatura ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům – M. Spáčil / J. Spáčil
Vybraná judikatura ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů – I. Štenglová
Vybraná judikatura ve věcech obchodního rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek – I. Štenglová
Vybraná judikatura ve věcech ochrany osobnosti – J. Doležílek
Vybraná judikatura ve věcech podílového spoluvlastnictví – M. Králík
Vybraná judikatura ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu – K. Svoboda
Vybraná judikatura ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) – P. Horák
Vybraná judikatura ve věcech vyživovací povinnosti rodičů – P. Polišenská
Vybraná judikatura ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) – P. Polišenská
Vybraná judikatura ve věcech zajištění závazků – I. Štenglová
Vybraná judikatura ve věcech zásad soukromého práva: svazek I: zásada autonomie vůle – P. Lavický
Vybraná judikatura ve věcech zásad soukromého práva: svazek II – P. Lavický
Vybraná judikatura ve věcech zásad soukromého práva: svazek III: zákaz zneužití práva – P. Lavický
Vybraná judikatura z oblasti věcných břemen (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) – J. Spáčil
Vybraná judikatura z oblasti věcných práv – J. Šarman
Vybraná judikatura: směnečná judikatura, 4. rozšířené vydání – Z. Kovařík

Speciální databáze judikatury
 Soubor rozhodnutí soudů ČR nižších stupňů dle NOZ a ZOK – nepublikovaná judikatura

ASPI Navigátor
 ASPI Navigátor Katastr nemovitostí – D. Vávra
Graﬁcké zobrazení procesního předpisu s výkladem

Monograﬁe
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222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení – Nakladatelství Leges – S. Křeček
Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání – Právo prakticky – S. Servus / D. Elischer / T. Horáček
Artiﬁcial Legal Entities: Essays on Legal Agency and Liability – K. Beran / P. Čech / B. Dvořák / D. Elischer / J. Hrádek / V. Janeček /
Z. Kühn / P. Ondřejek
Bezdůvodné obohacení – Právo prakticky – J. Eliáš / L. Brim / H. Adamová
Bytové spoluvlastnictví. Komentář k § 1158-1222 nového občanského zákoníku a k zákonu č. 67/2013 Sb. – Nakladatelství Leges
– Z. Pražák
 Culpa in contrahendo – Z. Matula
Darování a jeho podoby v novém soukromém právu – D. Elischer
Dědické právo podle nového občanského zákoníku – Nakladatelství Leges – D. Kovářová
Dědický statut. Právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry – M. Pfeiffer
Geometrický plán: příručka pro vyhotovitele i uživatele – Nakladatelství Leges – M. Kocáb
Instituty českého mezinárodního práva soukromého – N. Rozehnalová
Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt – Nakladatelství Grada – L. Dobešová / M. Hrdlička / F. Melzer / K. Ronovská
Katastr nemovitostí – Právo prakticky, 2. vydání – D. Šustrová / J. Holý / P. Borovička
 Katastrální (a související) judikatura – Nakladatelství Linde – P. Janků / P. Vrcha / K. Vrchov

Katalog ASPI 2019

Specializace





















Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém – Nakladatelství Leges – M. Pfeiffer
Kritika právní odpovědnosti – V. Janeček
Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie – T. Fecák
Mezinárodní právo soukromé EU (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I), 2. vydání – N. Rozehnalová / J. Valdhans /
K. Drličková Klára / T. Kyselovská
Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru) od nevlastníka – Nakladatelství Leges – P. Vrcha
Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského
zákona – Nakladatelství Leges – I. Kobliha / D. Elischer
Náhradní péče o dítě – Právo prakticky – L. Trnková
Nájem bytu a domu po rekodiﬁkaci soukromého práva – M. Selucká / L. Hadamčík
Nájemní a družstevní bydlení podle NOZ a ZOK – Nakladatelství Leges – S. Křeček
Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře – Nakladatelství Leges –
D. Ondrejová / D. Sehnálek
Nové české nadační právo v evropském srovnání – K. Ronovská
Nové mezinárodní dohody na ochranu investic – V. Balaš / P. Šturma
Oceňování nemovitostí – moderní metody a přístupy – Nakladatelství Leges – P. Ort
Oceňování nemovitostí v praxi – Nakladatelství Leges – P. Ort / O. Ortová Šeﬂová
Oceňování služebností: teorie a praxe – Právo prakticky – J. Hanák / J. Sedláček / K. Kuhrová
Ochrana osobnosti v common law a českém právu – Nakladatelství Leges – E. Ondřejová
Operativní leasing ﬁremních vozidel – J. Kot
Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu – A. Křístek
Podnikatelský pronájem věcí movitých – Právo prakticky – V. Pilík
Pojem osoby v právu – Nakladatelství Leges – K. Beran
Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodiﬁkaci českého soukromého práva – K. Beran / P. Čech / D. Elischer /
J. Hrádek / Z. Kühn / L. Novotná Krtoušová / P. Ondřejek
Právní subjektivita – R. Pelikán
Právní úprava profesionálního sportu v ČR a zahraničí – Právo prakticky – H. Jurka
Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory – Právo prakticky – K. Svoboda
Právo proti nekalé soutěži – D. Patěk
Průvodce uzavíráním smluv – Právo prakticky, 2. vydání – D. Ondrejová
Příkazní smlouva – Právo prakticky – V. Pilík
Rádce nájemníka bytu – Nakladatelství Grada – L. Veselá / M. Taraba
Rádce pro členy bytových družstev a vlastníků bytů – Nakladatelství Grada – M. Taraba
Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodiﬁkaci soukromého práva – K. Svoboda
Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 4. vydání – J. Dvořáková Závodská / M. Francová
Slovník právních pojmů (občanský zákoník) – L. Pauldura a kolektiv
Směnka v soudním řízení – Nakladatelství Leges – R. Chalupa
Smlouvy přípravného druhu – Právo prakticky – V. Pilík / J. Maur / D. Nový / V. Nedělová / M. Sedláček
Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku. Komentovaný rejstřík judikatury a její užití po rekodiﬁkaci – P. Bezouška
a kolektiv
Soukromé právo 21. století – J. Dvořák a kolektiv
Soukromoprávní ochrana piety zemřelého – M. Ondrúš
Sousedská práva podle nového občanského zákoníku – Nakladatelství Leges – J. Spáčil / D. Hrabánek
Správa cizího majetku – Právo prakticky – L. Josková / L. Pěsna
Svěřenské fondy. Institut pro uchování a převody rodinného majetku – 2. vydání – B. Bednaříková
Šíření pravdivých údajů o podnikatelích jako nekalá soutěž a/nebo narušení dobré pověsti – D. Ondrejová / M. Říčánek
ÚZ č. 902 – Převodové tabulky pro NOZ a ZOK – Nakladatelství Sagit – F. Korbel
Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem – Nakladatelství Leges – J. Truneček
Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku – Nakladatelství Leges – M. Králík
Vlastnictví bytu – M. Selucká / E. Dobrovolná / V. Vitoul / S. Štěpánová
Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu – R. Novák / K. Růžička / P. Dostalík / B. Poláček
Vyživovací povinnost po rekodiﬁkaci – Nakladatelství Leges – D. Kovářová
Zajištění a utvrzení dluhu v praxi – Právo prakticky – M. Pelikán
Zástavní právo v novém občanském zákoníku – L. Vymazal
Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Komentář k § 1721 – 2893 OZ – Nakladatelství Leges – Z. Pražák / J. Fiala /
J. Handlar
Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv – Právo prakticky – K. Svoboda

Přeložená legislativa – anglický jazyk
 Občanský zákoník (40/1964 Sb.) – Civil Code

Vaše měsíční náklady: 1 416 Kč
Roční předplatné specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II: 16 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Doporučujeme
Další tituly z oblasti občanského práva z nakladatelství Grada lze objednat v rámci volitelného obsahu partnerských společností (strana 47).
Zařazujeme v roce 2019
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Průběžná aktualizace titulu

Specializace

Specializace
Občanské právo procesní
Komentáře k předpisům















Exekuční řád (120/2001 Sb.) – S. Molák a kolektiv
Exekuční řád (120/2001 Sb.) – Praktický komentář – P. Lavický a kolektiv
Nařízení o evropském řízení o drobných nárocích (861/2007/ES) – P. Lavický a kolektiv
Nařízení o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí „Brusel I” (44/2001/ES) – M. Kasíková / P. Šuk
Nařízení o uznávání rozhodnutí ve věcech manželských „Brusel II bis” (2201/2003/ES) – M. Zavadilová
Notářský řád (358/1992 Sb.) – Praktický komentář – J. Kožiak / D. Vláčil / R. Ruban
Občanský soudní řád (99/1963 Sb.) – Soudcovský komentář (původně Nakladatelství HBT) – J. Jirsa a kolektiv
Občanský soudní řád (99/1963 Sb.) – Nakladatelství Wolters Kluwer – L. David / F. Ištvánek / N. Javůrková / M. Kasíková / P. Lavický
a kolektiv
Občanský soudní řád (99/1963 Sb.) – Praktický komentář – P. Lavický a kolektiv
Zákon o mediaci (202/2012 Sb.) – T. Horáček / M. Olík / M. Svatoš
Zákon o mediaci (202/2012 Sb.) – Nakladatelství Leges – J. Grygar
Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před mezinárodními soudy (186/2011 Sb.) – J. Grygar
Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů (131/2002 Sb.) – Praktický komentář – P. Lavický a kolektiv
Zákon o soudních poplatcích (549/1991 Sb.) – J. Večeřa
Zákon o veřejných dražbách (26/2000 Sb.) – Praktický komentář – R. Valešová / J. Hradil
Zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.) – Soudcovský komentář (původně Nakladatelství HBT) – J. Jirsa a kolektiv
Zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.) – Praktický komentář – P. Lavický a kolektiv
Zákon o zvláštních řízeních soudních – komentář s důvodovou zprávou a judikaturou (292/2013 Sb.) – Nakladatelství Leges –
A. Macková / L. Muzikář a kolektiv
Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (119/2001 Sb.) – Praktický komentář –
P. Lavický a kolektiv

Komentované vzory smluv a podání
 Exekuce
 Občanské právo procesní

Vybraná judikatura – Občanské právo procesní

















Kompendium judikatury / EXE I. – Odpovědnost soudního exekutora za škodu – B. Havlíčková
Kompendium judikatury / EXE II. – Exekuční titul – B. Havlíčková
Kompendium judikatury / EXE III. – Odměna exekutora a náhrada nákladů – B. Havlíčková
Kompendium judikatury / EXE IV. – Způsoby realizace exekuce – B. Havlíčková
Kompendium judikatury / EXE V. – Exekuční proces – B. Havlíčková
Vybraná judikatura ve věcech civilního řízení s mezinárodním prvkem – V. Vaške
Vybraná judikatura ve věcech dokazování – P. Polišenská
Vybraná judikatura ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení – R. Waltr
Vybraná judikatura ve věcech nákladů řízení – P. Polišenská
Vybraná judikatura ve věcech předběžných opatření – K. Svoboda
Vybraná judikatura ve věcech rozsudků pro uznání, rozsudků pro zmeškání a podmínek odvolání – F. Ištvánek
Vybraná judikatura ve věcech soudních poplatků – P. Polišenská
Vybraná judikatura ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce – V. Kůrka / K. Svoboda
Vybraná judikatura ve věcech vyúčtování služeb advokátem – T. Hulva
Vybraná judikatura: poučovací povinnost soudů a koncentrace řízení – K. Svoboda
Vybraná judikatura: žaloba, její náležitosti a vady – K. Svoboda

Monograﬁe
 Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti – J. Hurdík ml.
Odůvodnění civilního rozsudku – Nakladatelství Leges – P. Vrcha
Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí – Právo prakticky – K. Čuhelová
Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora – Právo prakticky – R. Brzobohatý / L. Poláková / T. Horáček
Soudní exekuce – J. Wolfová / M. Štika

Vaše měsíční náklady: 666 Kč
Roční předplatné specializace Občanské právo procesní: 7 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Průběžná aktualizace titulu

Specializace

Ochrana osobních údajů (GDPR)
Komentáře k předpisům
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (2016/679/EU) – Praktický komentář – M. Nulíček / J. Donát / F. Nonnemann /
B. Lichnovský / J.Tomíšek / K. Kovaříková
Zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) – D. Novák

Časopisy – Vybrané články z časopisů Wolters Kluwer k tématu GDPR
Komentované vzory smluv a podání
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – PRK Partners

Vybraná judikatura – Ochrana osobních údajů (GDPR)
 Přehled judikatury vztahující se k právní úpravě na ochranu osobních údajů a k souvisejícím aspektům – J. Morávek

ASPI Navigátor
ASPI Navigátor – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – PRK Partners
Graﬁcké zobrazení procesního předpisu s výkladem

Dokumenty Úřadu pro ochranu osobních údajů (v modulu základní literatura)
 Věstník a stanoviska Úřadu Úřadu pro ochranu osobních údajů
 Sdělení, metodické pokyny a další dokumenty z rozhodovací činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Monograﬁe
GDPR – praktická příručka implementace – E. Janečková
GDPR: Praktický průvodce implementací – Nakladatelství Grada – L. Nezmar
Ochrana osobních údajů – Nakladatelství Leges – P. Mates / E. Janečková / V. Bartík
 Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané problémy) – Právo prakticky, 4. vydání – E. Janečková / V. Bartík
Ochrana osobních údajů: vnitrostátní aplikace GDPR s ohledem na judikaturu evropských soudů – A. Pokorná / H. Dvořáková

Vaše měsíční náklady: 333 Kč
Roční předplatné specializace Ochrana osobních údajů (GDPR): 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Ochrana osobních údajů (GDPR) – veřejná správa
Komentáře k předpisům
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (2016/679/EU) – Praktický komentář – M. Nulíček / J. Donát / F. Nonnemann /
B. Lichnovský / J.Tomíšek / K. Kovaříková
Zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) – D. Novák

Časopisy – Vybrané články z časopisů Wolters Kluwer k tématu GDPR
Komentované vzory smluv a podání
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – veřejná správa – PRK Partners

Vybraná judikatura – Ochrana osobních údajů (GDPR) – veřejná správa
 Přehled judikatury vztahující se k právní úpravě na ochranu osobních údajů a k souvisejícím aspektům – J. Morávek

ASPI Navigátor
ASPI Navigátor – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – veřejná správa – PRK Partners
Graﬁcké zobrazení procesního předpisu s výkladem

Dokumenty Úřadu pro ochranu osobních údajů (v modulu základní literatura)
 Věstník a stanoviska Úřadu Úřadu pro ochranu osobních údajů
 Sdělení, metodické pokyny a další dokumenty z rozhodovací činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Monograﬁe
GDPR – praktická příručka implementace - E. Janečková
GDPR: Praktický průvodce implementací – Nakladatelství Grada – L. Nezmar
GDPR: Řešení problémů v praxi obcí – Nakladatelství Grada – E. Janečková
Ochrana osobních údajů – Nakladatelství Leges – P. Mates / E. Janečková / V. Bartík
 Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané problémy) – Právo prakticky, 4. vydání – E. Janečková / V. Bartík
Ochrana osobních údajů: vnitrostátní aplikace GDPR s ohledem na judikaturu evropských soudů – A. Pokorná / H. Dvořáková

Vaše měsíční náklady: 333 Kč
Roční předplatné specializace Ochrana osobních údajů (GDPR) – veřejná správa: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Zařazujeme v roce 2019
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Průběžná aktualizace titulu

Specializace

Specializace
Pojišťovnictví
Komentáře k předpisům
 Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (168/1999 Sb.) – P. Bušta / V. Přikryl
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (168/1999 Sb.) – K. Kazdová / P. Kazda
Zákon o pojišťovnictví (277/2009 Sb.) – V. Přikryl / J. Čechová

Komentované vzory smluv a podání
 Pojišťovnictví

Časopisy
Pojistný obzor
Pojistné rozpravy

Monograﬁe
Finanční řízení komerčních pojišťoven – Nakladatelství Grada – E. Vávrová
Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení (vybrané kapitoly) – Nakladatelství Leges –
P. Dobiáš

Vaše měsíční náklady: 199 Kč
Roční předplatné specializace Pojišťovnictví: 2 390 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Pracovní právo a sociální zabezpečení I
Komentáře k předpisům
Zákoník práce (262/2006 Sb.) – Praktický komentář. – J. Pichrt a kolektiv
 Zákoník práce (262/2006 Sb.) – M. Vysokajová / B. Kahle / N. Randlová / P. Hůrka / J. Doležílek
Zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.) – J. Stádník / P. Kieler / M. Štefko
Zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.) – Praktický komentář. – J. Pichrt a kolektiv
 Zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.) – P. Tröster / P. Knebl
Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů (375/2017 Sb.) – J. Vala
Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (101/2005 Sb.) – J. Vala
 Vyhláška Ministerstva ﬁnancí ČR o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího
stupně a výši a způsobu úhrady nákladu řízení před rozhodcem (114/1991 Sb.) – P. Tröster / P. Knebl
 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o zprostředkovatelích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně (16/1991 Sb.)
– P. Tröster / P. Knebl
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi (389/2011 Sb.) – Praktický komentář – P. Beck /
I. Grunerová / M. Pavelková
 Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích (180/2015 Sb.) – P. Motyčková
Zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.) – J. Přib / Š. Chotěborská / K. Cimlerová
Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (118/2000 Sb.) – P. Seidl
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.) – Praktický komentář – V. Voříšek a kolektiv
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (589/1992 Sb.) – K. Cimlerová / Š. Chotěborská
Zákon o pomoci v hmotné nouzi (111/2006 Sb.) – Praktický komentář – P. Beck / I. Grunerová / M. Pavelková
 Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (174/1968 Sb.) – J. Stádník / P. Kieler / M. Štefko
Zákon o zahraniční službě (150/2017 Sb.) – M. Smolek / P. Válek / J. Kněžínek / P. Gajdušek / E. Riedlová / I. Chmielová Dalajková /
B. Kahle
Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (309/2006 Sb.) – J. Stádník / L. Kyselová – Postupně
zařazujeme
 Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.) – L. Steinichová a kolektiv
Zákon o životním a existenčním minimu (110/2006 Sb.) – Praktický komentář – P. Beck / I. Grunerová / M. Pavelková

Komentované vzory smluv a podání
 Pracovní právo

Vaše měsíční náklady: 499 Kč
Roční předplatné specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení I: 5 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Průběžná aktualizace titulu

Specializace

Pracovní právo a sociální zabezpečení II
Zahrnuje kompletně specializaci Pracovní právo a sociální zabezpečení I
Časopisy
 Bezpečnost a hygiena práce
 Personální a sociálněprávní kartotéka (PSK)
 Práce a mzda

Vybraná judikatura – Pracovní právo a sociální zabezpečení





Přehled judikatury z oblasti sociálního zabezpečení – 2. vydání – S. Šiškeová
Vybraná judikatura ve věcech pracovněprávních: náhrada škody – J. Doležílek
Vybraná judikatura ve věcech pracovněprávních: vznik, změny a skončení pracovního poměru – J. Doležílek
Vybraná judikatura z oblasti sociálního zabezpečení – S. Šiškeová
Vybraná judikatura: zákon o zaměstnanosti – J. Stádník / P. Kieler

Meritum
Mzdy 2019 – 2017 – B. Šubrt / A. Chládková / P. Bukovjan a kolektiv

Monograﬁe
Age management v organizacích – H. Urbancová
 Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích – J. Pichrt / M. Štefko / J. Morávek
 Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? – J. Pichrt / J. Morávek
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci aneb o čem je součásná BOZP, 3. rozšířené vydání – T. Neugebauer
 Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva – T. Kadlecová
 Exekuční a ostatní srážky ze mzdy a z jiných příjmů – B. Šubrt
Jak skončit pracovní poměr – Nakladatelství Grada – L. Nesčáková
Kdy do důchodu a za kolik – Nakladatelství Grada – J.Přib
Mzdové účetnictví 2019, 2018 – 2013 – Nakladatelství Grada – J. Přib / V. Vybíhal
 Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce – E. Janečková
 Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích – J. Morávek
 Ochrana osobních údajů v pracovním právu – E. Janečková / V. Bartík
Organization, well-being and ﬂexibility in employment law: current issues – J. Tomšej
Personalistka. 6. vydání – A. Chládková / P. Bukovjan
Personalistika pro manažery a personalisty – Nakladatelství Grada – M. Šikýř
Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945) – J. Tauchen
Pracovnělékařské služby, 2. vydání – J. Tomšej
Pracovní právo pro neprávníky – Nakladatelství Grada – L. Neščáková
Pracovní právo v praxi – Nakladatelství Leges – A. Kottnauer
Pracovník v Evropské unii – Nakladatelství Leges – T. Kunertová
 Pracuje, pracuješ, pracujeme… – J. Kociánová / J. Zrutský
 Přechod práv a povinností a hromadné propouštění – N. Randlová
Sdílená ekonomika a delikty – J. Pichrt
Sdílená ekonomika – sdílený právní problém? – J. Pichrt / R. Boháč / J. Morávek
Služební vztahy a výkon závislé práce – J. Pichrt / M. Kopecký / J. Morávek (eds.)
Sociální právo EU – I. Tomeš / K. Koldinská / F. Křepelka
 Systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v organizacích – J. Vala
Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a motivační školení k prevenci rizik, 2. vydání – T. Neugebauer
Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo – P. Janeček
Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony – Nakladatelství Grada – L. Neščáková
Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi, 3. vydání
 Výkladová stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů – ed. P. Bukovjan
Výkladová stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů – II. díl – ed. P. Bukovjan
Zákoník práce s výkladem – Nakladatelství Grada – L. Neščáková
Zákoník práce v praxi – komplexní průvodce – Nakladatelství Grada – L. Neščáková
Zaměstnávání cizinců v České republice – J. Tomšej

Vaše měsíční náklady: 1 083 Kč
Roční předplatné specializace Pracovní právo a sociální zabezpečení II: 12 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Zařazujeme v roce 2019

Katalog ASPI 2019

Zařazeno v roce 2018 a 2017
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Průběžná aktualizace titulu

Specializace

Specializace
Právní a judikatorní časopisy
Časopisy
 Judikatura Evropského soudního dvora
 Jurisprudence (recenzovaný časopis)
Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva
Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva

Vaše měsíční náklady: 416 Kč
Roční předplatné specializace Právní a judikatorní časopisy: 4 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Právo obchodních korporací I
Komentáře k předpisům
 Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) – J. Lasák / J. Pokorná / Z. Čáp / T. Doležil a kolektiv
Zákon o přeměnách obchodních korporací a družstev (125/2008 Sb.) – Praktický komentář – J. Šafránek / L. Laštovičková /
T. Podškubka / J. Hlaváč / L. Pěsna
 Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.) – J. Pokorná / Z. Kovařík / Z. Čáp a kolektiv
 Zákon o nabídkách převzetí (104/2008 Sb.) – J. Lasák / P. Vybíral / L. Jemelka / J. Kotásek / L. Němec a kolektiv
Zákon o státním podniku (77/1997 Sb.) – J. Dědič / J. Guričová / J. Kříž / J. Lasák / J. Porod
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (304/2013 Sb.) – P. Hampel / I. Walder
 Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (304/2013 Sb.) – Praktický komentář – P. Lavický a kolektiv

Komentované vzory smluv a podání
Bytová družstva
Právo obchodních korporací

Vaše měsíční náklady: 333 Kč
Roční předplatné specializace Právo obchodních korporací I: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Průběžná aktualizace titulu

Specializace

Právo obchodních korporací II
Zahrnuje kompletně specializaci Právo obchodních korporací I
Vybraná judikatura – Právo obchodních korporací









Judikatura k rekodiﬁkaci: obchodní společnosti – J. Dědič / J. Lasák / J. Kříž
Vybraná judikatura ve věcech akcií a jejich převodů – J. Dědič / J. Lasák
Vybraná judikatura ve věcech družstev – I. Štenglová
Vybraná judikatura ve věcech nekalé soutěže – D. Ondrejová
Vybraná judikatura ve věcech obchodních společností – I. Štenglová
Vybraná judikatura ve věcech obchodních závazkových vztahů – I. Štenglová
Vybraná judikatura ve věcech ochrany hospodářské soutěže – V. Novotný
Vybraná judikatura: přeměny obchodních společností: převod podniku a jeho části – J. Dědič / J. Lasák

Monograﬁe
Akcionářské dohody – K. Csach / B. Havel a kolektiv
 Akciová společnost – T. Dvořák
Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví – Nakladatelství Leges – A. Borkovec
Compliance programy (nejen) v České republice – K. Hurychová / M. Sýkora
 Corporate Governance – K. Hurychová / D. Borsík a kol.
Dlouhodobý ﬁnanční management – M. Hrdý
 Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi – Z. Čáp / J. Čáp / M. Machala
Franchising – Právo prakticky – J. Ctibor / I. Horáčková
Jednání podnikatele – K. Eichlerová
Likvidace podniku – Nakladatelství Grada – V. Pelikán
Nová společnost s ručením omezeným – Nakladatelství Grada – M. Pravdová / L. Josková / E. Dvořáková
 Obecně prospěšná společnost – T. Dvořák
Obchodní korporace a ochrana slabší strany – S. Černá
 Obchodní právo 5. díl – Odpovědnost – I. Pelikánová
Odměňování exekutivy akciových společností – K. Hurychová / O. Trubač / M. Vrajík
Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob – L. Novotná Krtoušová
 Osobní obchodní společnosti ve světle rekodiﬁkace – T. Dvořák
Podíl ve společnosti s ručením omezeným (praktická příručka) – Nakladatelství Leges – T. Kajnar
Postavení jednatele – právní a daňový pohled – Nakladatelství Grada – M. Pravdová / E. Dvořáková
 Přeměny obchodních korporací – T. Dvořák
 Společnost s ručením omezeným – T. Dvořák
 Společnost s ručením omezeným – Právo prakticky – V. Filip / D. Fyrbach
 Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích – J. Skálová
Ukončení podnikání – J. Ondřej a kolektiv
 Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu – V. Králíček / J. Molín
Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) – J. Ondřej a kolektiv
Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) s komentářem – Nakladatelství Grada – L. Josková / P. Pravda
Zákon o státním podniku v praxi – Nakladatelství Grada – J. Muroň
 Zveřejňování obchodních korporací – J. Strouhal a kolektiv

Přeložená legislativa – anglický jazyk
 Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) – Commercial Code

Přeložená legislativa – německý jazyk
 Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) – Handelsgesetzbuch

Vaše měsíční náklady: 833 Kč
Roční předplatné specializace Právo obchodních korporací II: 9 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Zařazujeme v roce 2019

Katalog ASPI 2019

Zařazeno v roce 2018 a 2017
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Průběžná aktualizace titulu

Specializace

Specializace
Rozhodčí řízení
Komentáře k předpisům
 Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (HK01/2012) – M. Maisner /
V. Trapl
 Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (New York) (74/1959 Sb.) – Ľ. Mičinský / M. Olík a kolektiv
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (216/1994 Sb.) – M. Olík / M. Maisner / R. Pokorný / P. Málek / M. Janoušek
 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (216/1994 Sb.) – Nakladatelství Linde – L. Lisse

Komentované vzory smluv a podání
 Rozhodčí řízení – ROWAN LEGAL
 Rozhodčí řízení – AK Sabotinov, Sabotinova s.r.o. / V. Syruček / M. Moravcová

Vybraná judikatura – Rozhodčí řízení
 Vybraná judikatura ve věcech rozhodčího řízení – L. Lisse

ASPI Navigátor
 ASPI Navigátor Rozhodčí řízení – M. Olík / M. Nulíček (ROWAN LEGAL)
 Graﬁcké zobrazení procesního předpisu s výkladem

Speciální databáze
Soubor nálezů a usnesení Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR
Aktualizovaný soubor nejdůležitějších a zásadních nálezů a usnesení Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR vybíraný právníky
Rozhodčího soudu.

Monograﬁe
 Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku – N. Rozehnalová

Vaše měsíční náklady: 191 Kč
Roční předplatné specializace Rozhodčí řízení: 2 290 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Spotřebitelské právo
Komentáře k předpisům
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků (102/2001 Sb.) – N. Klabusayová
Zákon o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.) – B. Vítová
 Zákon o spotřebitelském úvěru (145/2010 Sb.) (zrušeno 257/2016 Sb.) – L. Vacek
Zákon o technických požadavcích na výrobky (22/1997 Sb.) – N. Klabusayová

Monograﬁe
Nekalé obchodní praktiky – B. Vítová / M. Etlíková
Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře – Nakladatelství Leges –
D. Ondrejová / D. Sehnálek
 Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodiﬁkaci soukromého práva – B. Vítová
Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů – Právo prakticky – J. Pokorná / E. Večerková / T. Levická /
J. Dudová

Vaše měsíční náklady: 166 Kč
Roční předplatné specializace Spotřebitelské právo: 1 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Průběžná aktualizace titulu

Specializace

Správní právo – obecné předpisy
Komentáře k předpisům
Kontrolní řád (255/2012 Sb.) – O. Dvorská
Kontrolní řád (255/2012 Sb.) – Praktický komentář – J. Jelínková
Soudní řád správní (150/2002 Sb.) – Z. Kühn / T. Kocourek / P. Mikeš / K. Černín / F. Dienstbier / O. Kadlec / K. Beran
 Soudní řád správní (150/2002 Sb.) – Nakladatelství Leges – L. Potěšil / V. Šimíček
Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou (500/2004 Sb.) – J. Hrabák
Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (219/2000 Sb.) – O. Závodský / M. Svoboda
Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu (166/1993 Sb.) – T. Koucká Hőfferová / M. Kala/ J. Krůta / F. Púry / R. Suchánek
Zákon o některých přestupcích (251/2016 Sb.) – Praktický komentář – J. Strakoš
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) – D. Bohadlo / J. Brož / S. Kadečka / P. Průcha / F. Rigel /
V. Šťastný
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) – Nakladatelství Leges – M. Ondrušová / R. Ondruš / P. Vytopil
Zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci (82/1998 Sb.) – F. Ištvánek / P. Simon / F. Korbel
Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – J. Dvořák / J. Chrobák
Zákon o správních poplatcích (634/2004 Sb.) – L. Potěšil / I. Pařízková
Zákon o státní službě (234/2014 Sb.) – J. Pichrt a kolektiv
Zákon o střetu zájmů (159/2006 Sb.) – P. Pospíšil / V. Těžký / M. Jantoš
Zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) – Praktický komentář – J. Jelínková / M. Tuháček

Vybraná judikatura – Správní právo – obecné předpisy
 Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci –
P. Vojtek
 Vybraná judikatura ve věcech hospodaření s majetkem ČR – M. Spáčil
 Vybraná judikatura ve věcech odpovědnosti státu za nesprávný výkon veřejné moci – R. Ondruš
 Vybraná judikatura ve věcech práva na informace – F. Korbel
 Vybraná judikatura ve věcech správního trestání – S. Šiškeová / P. Lavický / M. Podhrázký
 Vybraná judikatura ve věcech voleb, referend a politických stran – M. Podhrázký

ASPI Navigátor
ASPI Navigátor Svobodný přístup k informacím – D. Vávra
Graﬁcké zobrazení procesního předpisu s výkladem

Meritum
 Správní řád 2016 – A. Kliková / P. Průcha / S. Kadečka a kolektiv

Monograﬁe
Doručování ve správním řízení – T. Drábková
Odpovědnost státu za výkon veřejné moci – Nakladatelství Leges – P. Mates / J. Severa
Principy dobré správy – K. Černín
Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona) – Nakladatelství Leges – P. Mates /
M. Kopecký
 Správní delikty na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu – R. Michálek
 Správní věda. Teorie veřejné správy – D. Hendrych a kolektiv
Velký německo-český slovník pro veřejnou správu – Nakladatelství Leges – A. Kaňa / F. Schnabel
Vyvlastnění z environmentálních důvodů – Nakladatelství MUNI – J. Hanák

Vaše měsíční náklady: 583 Kč
Roční předplatné specializace Správní právo – obecné předpisy : 6 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Zařazujeme v roce 2019
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Průběžná aktualizace titulu

Specializace

Specializace
Správní právo – samospráva
Komentáře k předpisům








Zákon o hlavním městě Praze (131/2000 Sb.) – M. Děvěrová / T. Havel / R. Mařík / M. Jordán
Zákon o krajích (129/2000 Sb.) – R. Cogan
Zákon o místních poplatcích (565/1990 Sb.) – V. Těžký / M. Jantoš / K. Siuda
Zákon o místním referendu (22/2004 Sb.) – M. Kopecký
Zákon o obcích (128/2000 Sb.) – M. Kopecký / P. Průcha / P. Havlan / J. Janeček
Zákon o obecní policii (553/1991 Sb.) – P. Šebesta
Zákon o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.) – M. Černínová / K. Černín / M. Tichý
Zákon o právu petičním (85/1990 Sb.) – L. Jemelka / J. Břeň
Zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.) Praktický komentář – K. Jamborová / J. Potměšil
Zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.) – L. Jemelka / J. Břeň
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (250/2000 Sb.) – F. Rigel a kolektiv
Zákon o sdružování občanů (83/1990 Sb.) – L. Jemelka / J. Břeň
Zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.) – E. Janečková / P. Mach
Zákon o úřednících územních samosprávných celků (312/2002 Sb.) – K. Pondělíčková / V. Šťastný
Zákon o vodovodech a kanalizacích (274/2001 Sb.) – P. Rubeš

Komentované vzory smluv a podání
 Samospráva

Vybraná judikatura – Správní právo – samospráva
 Vybraná judikatura z oblasti samosprávy (územní a profesní) – M. Podhrázký

Meritum
Příspěvkové organizace 2019 – 2006 – D. Prokůpková / Z. Morávek

Monograﬁe
Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe – Nakladatelství Grada – R. Provazníková
Jak úspěšně řídit obec a region – Nakladatelství Grada – M. Pavlík
Místní poplatky ve vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství – P. Studnička a kolektiv
Moderní management ve veřejné správě. Nové, inovativní a kreativní přístupy v managementu veřejné správy: výzvy a možnosti –
J. Krbová
Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva – M. Kopecký
 Právnické osoby obcí a krajů – P. Pospíšil a kolektiv
Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí – V. Prokop / J. Stejskal
 Rozpočtový proces obcí – L. Sedmihradská
Strategické plánování ve veřejné správě – J. Krbová
 Územní samospráva – udržitelný rozvoj a ﬁnance – J. Peková / J. Kadeřábková
Veřejná podpora v příkladech a poznámkách – Právo prakticky – M. Kincl

Vaše měsíční náklady: 583 Kč
Roční předplatné specializace Správní právo – samospráva : 6 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Specializace

Správní právo – zvláštní předpisy
Komentáře k předpisům








Knihovní zákon (257/2001 Sb.) – T. Danielisová
Krizový zákon (240/2000 Sb.) – J. Vaníček / O.Vodehnal
Lázeňský zákon (164/2001 Sb.) – J. Staněk
Plemenářský zákon (154/2000 Sb.) – M. Hůlová
Veterinární zákon (166/1999 Sb.) – M. Skřivánková / J. Vebrová / J. Váňa / M. Morkus / M. Bařtipán / T. Sýkora / J. Kašpar / J. Zezulčík /
A. Jáklová / T. Jírů
Zákon o azylu (325/1999 Sb.) – D. Kosař / P. Molek / V. Honusková / M. Jurman / H. Lupačová
Zákon o azylu (325/1999 Sb.) – Praktický komentář – V. Votočková / N. Chmelíčková
Zákon o myslivosti (449/2001 Sb.) – B. Petr a kolektiv
Zákon o pohřebnictví (256/2001 Sb.) – P. Vetešník / E. Stránská / J. Šejvl
Zákon o poštovních službách (29/2000 Sb.) – L. Buzek
Zákon o rybářství (zákon č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb.) – A. Šíma
Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu (256/2000 Sb.) – D. Vlasák
Zákon o válečných hrobech a pietních místech (122/2004 Sb.) – P. Vetešník / E. Stránská / J. Šejvl
Zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.) – A. Chamráthová
Zákon o vinohradnictví a vinařství (321/2004 Sb.) – T. Rada / J. Tkáčiková / O. Kunc
Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (359/1992 Sb.) – E. Barešová
Zákon o zeměměřictví (200/1994 Sb.) – M. Müller / E. Barešová

Monograﬁe
Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání – J. Šejvl
Právní aspekty hazardních her – J. Rajchl / K. Kramář / J. Malíř
Průvodce testovými otázkami ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz – Právo prakticky – J. Dvořák
Spisová služba – Nakladatelství Leges – M. Kunt / T. Lechner
Teorie a praxe veřejných služeb – J. Stejskal / H. Kuvíková / B. Mikušová Měricková / V. Linhartová
 Vstup cizince na území státu – P. Pořízek
Výkonnost a její měření ve veřejném sektoru – J. Vodáková a kolektiv

Vaše měsíční náklady: 333 Kč
Roční předplatné specializace Správní právo – zvláštní předpisy: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Průběžná aktualizace titulu

Specializace

Specializace
Stavebnictví
Komentáře k předpisům
 Stavební zákon (183/2006 Sb.) – S. Malý
Stavební zákon (183/2006 Sb.) – Nakladatelství Leges – P. Průcha / H. Gregorová a kolektiv
Stavební zákon (183/2006 Sb.) – Praktický komentář – E. Vávrová / K. Černín / V. Doležalová /P. Humlíčková / M. Knecht / D. Konečná /
V. Zahumenská
Zákon o státní památkové péči (20/1987 Sb.) – J. Varhaník / S. Malý
Zákon o státní památkové péči (20/1987 Sb.) – Praktický komentář – M. Zídek / M. Tupý / J. Klusoň
 Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (360/1992 Sb.) – J. Plos

Komentované vzory smluv a podání
Památková péče

Vybraná judikatura – Stavebnictví
 Vybraná judikatura z oblasti stavebního práva – M. Mazanec / J. Křenková

Monograﬁe
Anglicko-český a česko-anglický slovník. Architektura a stavitelství – Nakladatelství Grada – M. Hanák
 Smluvní podmínky FIDIC, 2. vydání – L. Klee
Smluvní vztahy výstavbových projektů, 2. vydání – L. Klee
 Stavební smluvní právo – L. Klee
Stavební zákon s komentářem pro praxi – Nakladatelství Grada – J. Plos
 Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace – V. Zahumenská / J. Benák
 Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo – Právo prakticky – A. Bányaiová

Vaše měsíční náklady: 208 Kč
Roční předplatné specializace Stavebnictví: 2 490 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Stavovské předpisy pro advokáty
Komentáře k předpisům
Etický kodex advokáta (usnesení Představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku) – D. Kovářová / T. Sokol
Vyhláška o advokátním tarifu (177/1996 Sb.) – D. Kovářová a kolektiv
Zákon o advokacii a stavovské předpisy (85/1996 Sb.) – D. Kovářová / K. Havlíček/ R. Němec / T. Sokol / J. Syka / D. Uhlíř /
M. Žižlavský

Monograﬁe
Právnický stav a právnická profese v minulosti – M. Kindl / M. Skřejpek a kolektiv
Shrnutí předpisů o advokacii – Právo prakticky – M. Pelikán

Vaše měsíční náklady: 83 Kč
Roční předplatné specializace Stavovské předpisy pro advokáty: 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

28

Zařazujeme v roce 2019

Katalog ASPI 2019

Zařazeno v roce 2018 a 2017

Průběžná aktualizace titulu

Specializace

Stavovské předpisy pro soudnictví
Komentáře k předpisům
Zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.) – J. Grygar
 Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství (121/2008 Sb.) – J. Grygar

Časopisy
 Soudce

Vybraná judikatura – Stavovské předpisy pro soudnictví
 Vybraná judikatura ve věcech soudů a soudců – S. Šiškeová

Monograﬁe
Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky – D. Kosař / T. Papoušková
Klíč k soudní síni – J. Jirsa / L. Vávra / P. Meduna / K. Janek / K. Havlíček
Soudní dohled – R. Visinger
 Soudnictví v českých zemích v letech 1848–1938 (soudy, soudní osoby, dobové problémy) – M. Princ
Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace – Nakladatelství Leges – J. Ondřejková
 Znalectví – L. Křístek

Vaše měsíční náklady: 249 Kč
Roční předplatné specializace Stavovské předpisy pro soudnictví: 2 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Školství
Komentáře k předpisům
 Školský zákon (561/2004 Sb.) – P. Katzová
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (247/2014 Sb.) – Praktický komentář – V. Pilík / M. Kostková / M. Ventluková
 Zákon o pedagogických pracovnících (563/2004 Sb.) – H. Poláková
 Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních (109/2002 Sb.) – A. Křístek

Časopisy
 Řízení školy
Speciál pro MŠ
Speciál pro střední školy
 Speciál pro školní družiny
 Speciál pro školní jídelny
Speciál pro ZUŠ
 Školní poradenství v praxi

Vybraná judikatura – Školství
 Vybraná judikatura z oblasti školství – M. Podhrázký

Monograﬁe







55 úvah o českém školství aneb Mým kapitánům – V. Trojan
Jak úspěšně řídit mateřskou školu, 3. vydání – Z. Syslová a kolektiv
Kompetence řídících pracovníku ve školství – I. Lhotková / V. Trojan / J. Kitzberger
Pedagogický proces a jeho řízení, 2. vydání – V. Trojan
Personalistika v řízení školy, 2. vydání – M. Šikýř / D. Borovec / I. Lhotková
Proměna mateřské školy v učící se organizaci – Z. Syslová a kolektiv
Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství, 2. vydání – I. Trojanová / M. Tureckiová
Segregace, rovná vzdělávací příležitost a závazky států – D. Jílek / J. Větrovský / K. Šmigová
Správní řízení v praxi škol a školských zařízení – M. Puškinová / F. Rigel
Vedení lidí ve školách a školských zařízeních, 2. vydání – I. Trojanová
Zástupce ředitele aneb Život mezi mlýnskými kameny – V. Trojan / I. Trojanová / M. Puškinová

Vaše měsíční náklady: 249 Kč
Roční předplatné specializace Školství: 2 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Zařazujeme v roce 2019
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Průběžná aktualizace titulu

Specializace

Specializace
Trestní právo I
Komentáře k předpisům
Trestní řád (141/1961 Sb.) – A. Draštík / J. Fenyk a kolektiv
Trestní zákoník (40/2009 Sb.) – A. Draštík a kolektiv
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (104/2013 Sb.) – M. Kubíček / P. Polák / H. Opatová
Zákon o návykových látkách (167/1998 Sb.) – J. Mahdalíčková
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a ﬁnancování terorismu (253/2008 Sb.) – J. Béreš /
M. Katolická
Zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.) – T. Durdík / L. Háková / L. Čírtková / P. Vitoušová
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.) – E. Brucknerová / M. Hrušáková
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (418/2011 Sb.) – J. Fenyk / L. Smejkal / I. Bílá
 Zákon o výkonu zabezpečovací detence (129/2008 Sb.) – V. Kalvodová / J. Kuchta / P. Škvain
Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení (279/2003 Sb.) – Praktický komentář – L. Trešlová / I. Škrobák

Komentované vzory smluv a podání
 Trestní právo

Vaše měsíční náklady: 416 Kč
Roční předplatné specializace Trestní právo I: 4 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Trestní právo II
Zahrnuje kompletně specializaci Trestní právo I
Časopisy
 Státní zastupitelství (recenzovaný časopis)
 Trestní právo (recenzovaný časopis)

Vybraná judikatura – Trestní právo











Vybraná judikatura k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech – P. Polák / H. Hýblová
Vybraná judikatura ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců – J. Lata / J. Pavlík
Vybraná judikatura: trestné činy hospodářské – A. Draštík / K. Hasch / P. Kučera / S. Rizman
Vybraná judikatura: trestné činy proti majetku – A. Draštík / K. Hasch / P. Kučera / S. Rizman
Vybraná judikatura: trestné činy proti majetku: krádež – A. Draštík / K. Hasch / P. Kučera / S. Rizman
Vybraná judikatura: trestné činy proti majetku: podvod – A. Draštík / K. Hasch / P. Kučera / S. Rizman
Vybraná judikatura: trestné činy proti majetku: zpronevěra – A. Draštík / K. Hasch / P. Kučera / S. Rizman
Vybraná judikatura: trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti I: loupež – A. Draštík / K. Hasch / P. Kučera / S. Rizman
Vybraná judikatura: trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II. – A. Draštík / K. Hasch / P. Kučera / S. Rizman
Vybraná judikatura: trestné činy proti životu a zdraví / nutná obrana – A. Draštík / K. Hasch / P. Kučera / S. Rizman

Monograﬁe








Dokazování v přípravném řízení – Nakladatelství Leges – M. Fryšták / P. Polišenská
Identiﬁkační genetika v právní praxi – Právo prakticky – J. Kožina
Kriminologické možnosti riesenia domáceho nasilia – P. Polák a kolektiv
Lichva: trestný čin a společenský jev – L. Koudelka
Odklony v trestním řízení – J. Zůbek
Postavení úřední osoby v trestním právu – M. Fryšták / J. Kuchta / J. Provazník / D. Čep
Právní aspekty sebeobrany – E. Janečková
Přiměřenost trestní sankce k majetku pachatele – J. Drápal
Rekognice – K. Janulková
Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních – R. Visinger
Trest odnětí svobody a jeho výkon – V. Kalvodová

Vaše měsíční náklady: 749 Kč
Roční předplatné specializace Trestní právo II: 8 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Specializace

Účetnictví I
Komentáře k předpisům
České účetní standardy č. 701–710 pro některé vybrané účetní jednotky – Praktický komentář – H. Březinová
České účetní standardy pro podnikatele (FZ01/2003) – H. Březinová
Vyhláška 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví – M. Müllerová
Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky (410/2009 Sb.) – Praktický komentář –
H. Březinová
Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví (500/2002 Sb.) – H. Březinová
Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) – H. Březinová
Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) – Praktický komentář (pro vybrané účetní jednotky) – H. Březinová
Zákon o auditorech (93/2009 Sb.) – V. Králíček

Vaše měsíční náklady: 166 Kč
Roční předplatné specializace Účetnictví I: 1 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Účetnictví II
Zahrnuje kompletně specializaci Účetnictví I
Časopisy a odborné články z portálu DAUC.cz





DAUC – účetnictví (časopis Účetnictví v praxi)
DAUC – neziskový sektor (časopis UNES – Účetnictví neziskového sektoru)
DAUC – Otázky & Odpovědi z praxe (časopis Otázky & Odpovědi z praxe)
DAUC – zemědělství (dříve časopis Účetnictví, daně a právo v zemědělství)

Meritum
Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů 2018, 2016, 2014 – J. Strouhal
Účetnictví podnikatelů 2019 – 2007 – I. Pilařová / J. Strouhal /
M. Bulla a kolektiv

Monograﬁe











Antifraud systém a riziko účetních chyb a podvodů – Nástroje efektivního rozhodování uživatelů účetních výkazů – Z. Drábková
Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem, 3. vydání – L. Müllerová / V. Králíček
Daně v účetnictví – J. Skálová
Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek – D. Prokůpková / M. Svoboda
Kreativní účetnictví a účetní podvody – Z. Drábková
Lexikon účetních pojmů – J. Strouhal / J. Bokšová
Nejčastější chyby a omyly účetních, 2. vydání – L. Dvořáková
Nevýdělečné organizace v praxi, 2. vydání – J. Stejskal / V. Dobrozemský
Nevýdělečné organizace v teorii, 2. vydání – J. Stejskal / V. Dobrozemský
Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 2. vydání – H. Březinová
Slovník pojmů IFRS, 2. vydání – J. Strouhal
Speciﬁka účetnictví a oceňování v zemědělství, 2. vydání – D. Dvořáková
Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání – J. Vychopeň
Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 2. vydání – J. Skálová
Účetní předpisy pro pojišťovny – Nakladatelství Leges – J. Huleš
Základy účetnictví, 2. vydání – D. Dvořáková
Zánik závazků započtením – Nakladatelství Linde – M. Jäger

Vaše měsíční náklady: 583 Kč
Roční předplatné specializace Účetnictví II: 6 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Doporučujeme
Další tituly z oblasti účetnictví z nakladatelství Grada lze objednat v rámci volitelného obsahu partnerských společností (strana 47).
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Průběžná aktualizace titulu

Specializace

Specializace
Ústavní právo
Komentáře k předpisům







Antidiskriminační zákon (198/2009 Sb.) – J. Šamánek / J. Kvasnicová a kolektiv
Kompetenční zákon (2/1969 Sb.) – J. Kněžínek
Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.) – E. Wagnerová / V. Šimíček / T. Langášek / I. Pospíšil a kolektiv
Úmluva o právech dítěte (104/1991 Sb.) – Š. Dušková / A. Hofschneiderová / K. Kouřilová / M. Matiaško
Ústava České republiky (1/1993 Sb.) – P. Rychetský a kolektiv
Ústava České republiky (1/1993 Sb.) – Nakladatelství Linde – V. Šimíček / J. Filip / P. Molek/ L. Bahýľová / M. Podhrázný / R. Suchánek /
L. Vyhnánek
Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.) – M. Mareš / D. Novák
Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.) – P. Rychetský a kolektiv
Zákon o právech příslušníků národnostních menšin (273/2001 Sb) – D. Kryska / J. Větrovský
Zákon o protiprávnosti komunistického režimu (198/1993 Sb.) – K. Šimáčková a kolektiv
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (424/1991 Sb.) – J. Kysela / M. Kokeš
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (424/1991 Sb.) – Nakladatelství Leges – S. Pšenička
Zákon o státním občanství (186/2013 Sb.) – M. Kindlová / P. Kandalec / V. Kučera / K. Lukášová
Zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.) – I. Pospíšil / T. Langášek / T. Herc

Vybraná judikatura – Ústavní právo
 Judikatura Ústavního soudu 1993–2003 – J. Gojová / P. Varvařovský
 Vybraná judikatura Evropského soudu pro lidská práva: rozsudky velkého senátu, výběr: svazek I (1999–2000) – E. Hubálková /
J. Šikuta
 Vybraná judikatura Evropského soudu pro lidská práva: rozsudky velkého senátu, výběr: svazek II (2001–2006) – E. Hubálková

Monograﬁe
 Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe – P. Mikeš
Beyond Compliance – Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni – H. Smekal / L. Vyhnánek
a kolektiv
 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod I. část Úmluva a II. část Protokoly – Nakladatelství Linde – J. Čapek
Evropská unie po brexitu. Právně-institucionální budoucnost evropské integrace – V. Šmejkal a kolektiv
Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva – D. Kosař
 Lidská práva v mezinárodní politice – P. Dufek / H. Smekal a kolektiv
 Listina a její realizace v systému veřejného a soukromého práva – K. Klíma
Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska – Nakladatelství Leges –
I. Pospíšil / V. Týč
Naturalizace v České republice – J. Kandalec
 O právu ústavním – K. Klíma
 Politická práva – P. Molek
 Právo na spravedlivý proces – P. Molek
Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech – P. Klíma a kolektiv
Prezident republiky, 2. aktualizované a doplněné vydání – Nakladatelství Leges – Z. Koudelka
První československý zákon. Pokus o opožděný komentář – L. Vojáček
Státní imunita na prahu 21. století: soumrak nebo renesance? – J. Kudrna
 Ústavní právo Casebook – D. Kosař / M. Antoš / Z. Kühn / L. Vyhnánek
Vylučující klauzule dle čl. 1F Úmluvy o právním postavení uprchlíků: možnosti a podmínky její aplikace vůči osobám podezřelým
z terorismu – L. Janků
 Základní práva – svazek první Důstojnost – P. Molek
Zákon o volbě prezidenta republiky – přednosti a nedostatky ve srovnání s úpravami států Evropské unie – Nakladatelství Leges –
P. Šutka

Vaše měsíční náklady: 333 Kč
Roční předplatné specializace Ústavní právo: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Veřejné sbory
Komentáře k předpisům
Zákon o Bezpečnostní informační službě (154/1994 Sb.) – L. Pokorný / J. Chrobák / M. Fliegel
Zákon o integrovaném záchranném systému (239/2000 Sb.) – A. Zpěvák
Zákon o Policii České republiky (273/2008 Sb.) – M. Šteinbach / R. Šlesinger /M. Zimmermann / M. Bílek / K. Hlaváčová
Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (361/2003 Sb.) – Praktický komentář – J. Chrobák / J. Kulhánek /
A. Blahut / S. Vodička
Zákon o vojácích z povolání (221/1999 Sb.) – L. Skoruša / J. Daněk a kolektiv
Zákon o Vojenském zpravodajství (289/2005 Sb.) – L. Pokorný / J. Chrobák / M. Fliegel
 Zákon o zbraních (119/2002 Sb.) – J. Teryngel / A. Kreml
Zákon o zpravodajských službách (153/1994 Sb.) – L. Pokorný / J. Chrobák / M. Fliegel

Časopisy
Forenzní vědy, právo a kriminalistika
 Právo a bezpečnost

Monograﬁe
 Kriminalita policistů ČR – L. Salvet
 Veřejné sbory – P. Mates / J. Škoda / F. Vavera

Vaše měsíční náklady: 333 Kč
Roční předplatné specializace Veřejné sbory: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže
Komentáře k předpisům
Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (262/2017 Sb.) – R. Kramařík / M. Štefek / K. Svoboda / J. Valdhans / M. Petr
Zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.) – D. Raus / A. Oršulová
Zákon o registru smluv (340/2015 Sb.) – V. Podešva / L. Sommer / J. Votrubec / M. Flaškár / J. Harnach / J. Měkota / M. Janoušek
 Zákon o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.) (zrušeno 134/2016 Sb.) – V. Podešva / M. Olík / M. Janoušek / J. Stránský
Zákon o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.) – V. Podešva / L. Sommer / J. Votrubec / M. Flaškár / J. Harnach / J. Měkota /
M. Janoušek

Komentované vzory smluv a podání
 Veřejné zakázky – ROWAN LEGAL

Vybraná judikatura – Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže
 Vybraná judikatura ve věcech veřejných zakázek – V. Podešva a kolektiv

ASPI Navigátor
ASPI Navigátor Zadávání veřejných zakázek (dle zákona 134/2016 Sb. a 137/2006 Sb.) – V. Podešva / L. Sommer / M. Kožár
Graﬁcké zobrazení procesního předpisu s výkladem

Monograﬁe
 Elektronické zadávání veřejných zakázek – M. Poremská
Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Praktická příručka nejen pro dodavatele –
Nakladatelství Leges – R. Krč / P. Dovolil
Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950 – 2015 – Nakladatelství Leges – V. Šmejkal
 Veřejné zakázky stručně a prakticky (dle zákona č. 134/2016 Sb.) – M. Poremská

Vaše měsíční náklady: 416 Kč
Roční předplatné specializace Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže: 4 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Průběžná aktualizace titulu

Specializace

Specializace
Zdravotnictví a farmacie
Komentáře k předpisům
Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.) – I. Krýsa / Z. Krýsová
Zákon o speciﬁckých zdravotních službách (373/2011 Sb.) – Praktický komentář – J. Mach / A. Buriánek / D. Záleská / M. Mácha /
B. Vráblová
 Zákon o zdravotnických prostředcích (268/2014 Sb.) – J. Král a kolektiv
Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (372/2011 Sb.) – Praktický komentář – J. Mach / A. Buriánek /
D. Záleská / M. Mácha / B. Vráblová

Vybraná judikatura – Zdravotnictví a farmacie
Kompendium zdravotnické judikatury I. díl – Odpovědnost za újmu na zdraví – B. Havlíčková
Kompendium zdravotnické judikatury II. díl – Trestní odpovědnost ve zdravotnictví – B. Havlíčková
Kompendium zdravotnické judikatury III. díl – Správní judikatura ve zdravotnictví – B. Havlíčková
Kompendium zdravotnické judikatury IV. díl – Posudkové lékařstsví – B. Havlíčková
 Vybraná judikatura z oblasti zdravotnictví I – A. Doležal / T. Doležal
 Vybraná judikatura z oblasti zdravotnictví II: odpovědnost ve zdravotnictví – J. Mach

Monograﬁe
Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče – Nakladatelství Leges – A. Valuš
 Dokazování v medicínskoprávních sporech – T. Holčapek
 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy – J. Malíř / T. Doležal
 Farmaceutické právo – Nakladatelství Erudikum – J. Král
Lege artis v medicíně – Nakladatelství Grada – R. Ptáček / P. Bartůněk / J. Mach a kolektiv
Lékař a pacient v moderní medicíně – Nakladatelství Grada – R. Ptáček / P. Bartůněk a kolektiv
Lékař a právo – Nakladatelství Grada – J. Mach
Medicínsko-právní terminologie – Nakladatelství Grada – V. Dvořáková / J. Vondráček / O. Vondráček
Pochybení a sankce při poskytování chirurgické péče – Nakladatelství Grada – V. Vondráček / J. Vondráček
Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče – Nakladatelství Grada – V. Dvořáková / L. Vondráček
Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče I – Nakladatelství Grada – J. Vondráček / O. Vondráček
Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče II – Nakladatelství Grada – J. Vondráček / O. Vondráček
Porodnické soudní kazuistiky – Nakladatelství Grada – A. Roztočil
Posudková činnost v ordinaci lékaře – Nakladatelství Grada – L. Čeledová / R. Čevela / M. Bosák
Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků – Nakladatelství Grada – P. Uherek
Právní minimum pro sestry – Nakladatelství Grada – L. Vondráček / V. Wirthová
Právní předpisy nejen pro hlavní, vrchní, staniční sestry – Nakladatelství Grada – L. Vondráček
Právo, etika a kmenové buňky – M. Šolc
 Právo na ochranu veřejného zdraví – J. Dudová
Právo pro zdravotnické pracovníky – Právo prakticky, 2. vydání – L. Prudil
Soudně lékařská a medicínskoprávní problematika v praxi – Nakladatelství Grada – J. Mach / J. Štefan
Soudní lékařství I. díl – Nakladatelství Grada – M. Hirt a kolektiv
Soudní lékařství II. díl – Nakladatelství Grada – M. Hirt a kolektiv
Univerzita medicínského práva – Nakladatelství Grada – J. Mach a kolektiv
Zdravotnické právo – P. Šustek / T. Holčapek a kolektiv
Změny v regulaci zdravotnických prostředků. Norma 13485:2016 a Nařízení 2017/745. Komentář – Porta Medica – J. Král /
A. Martinovský / V. Moravová

Vaše měsíční náklady: 374 Kč
Roční předplatné specializace Zdravotnictví a farmacie: 4 490 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Doporučujeme
RE-PORTy společnosti re-medical
 RE-PORT pro nemocnice
 RE-PORT pro zdravotnické prostředky
Lze objednat v rámci volitelného obsahu partnerských společností – více informací na straně 49
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Specializace

Živnostenské právo
Komentáře k předpisům
 Nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností (278/2008 Sb.) – P. Kameník / M. Hrabánková / M. Orlová
 Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – P. Kameník / M. Hrabánková / M. Orlová
Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) – P. Kameník / M. Hrabánková / M. Orlová
Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) – Praktický komentář – E. Horzinková / V. Urban
 Živnostenský zákon a předpisy související, s komentářem a judikaturou (455/1991 Sb.) – Nakladatelství Linde – E. Horzinková /
V. Urban

Komentované vzory smluv a podání
 Živnostenské právo

Vybraná judikatura
 Vybraná judikatura z oblasti živnostenského podnikání – S. Šiškeová

Vaše měsíční náklady: 99 Kč
Roční předplatné specializace Živnostenské právo: 1 190 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Životní prostředí
Komentáře k předpisům
Chemický zákon (350/2011 Sb.) – O. Jarolím
Lesní zákon (289/1995 Sb.) – J. Drobník / P. Dvořák
Zákon na ochranu zvířat proti týrání (246/1992 Sb.) – M. Hůlová
Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa (282/1991 Sb.) – J. Jelínková / N. Buchta
Zákon o obalech (477/2001 Sb.) – L. Trylč / P. Petržílek
Zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.) – P. Bejčková
 Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) – V. Stejskal
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.) – L. Dvořák
Zákon o právu na informace o životním prostředí (123/1998 Sb.) – Praktický komentář – J. Jelínková / M. Tuháček
Vodní zákon (254/2001 Sb.) – M. Poláčková / J. Gregorová / M. Studnička / J. Večeřová / A. Kliková

Vybraná judikatura – Životní prostředí
 Vybraná judikatura z oblasti životního prostředí – V. Langrová

Monograﬁe
Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí – Praktický průvodce – Nakladatelství Grada – J. Jelínková
 Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy – I. Jančářová a kolektiv
Právní vztahy k dřevinám – Nakladatelství Grada – J. Jelínková / M. Tuháček
Právo životního prostředí – Nakladatelství Grada – M. Tuháček / J. Jelínková

Vaše měsíční náklady: 249 Kč
Roční předplatné specializace Životní prostředí: 2 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Průběžná aktualizace titulu

Specializace

Technické řešení ASPI
Trvalé připojení k internetu – online
ASPI online dostupné na www.noveaspi.cz
Umožňuje rychlý přístup ke službě a průběžně aktualizovaným datům odkudkoli.
Stačí jen připojení k internetu a webový prohlížeč (služba ASPI je optimalizována pro Google Chrome a Firefox).






Úspora nákladů a času, bez nutnosti instalace a zaškolení.
Používání je intuitivní, ve známém prostředí internetových aplikací.
Rychlé vyhledání relevantních dokumentů, výsledky se řadí podle jejich významu pro právní praxi.
Individuální nastavení sledování legislativních změn a legislativního procesu.
Možnost psát si vlastní poznámky, ukládat dokumenty do oblíbených a snadno s nimi pracovat (export, tisk,
zasílání mailem).

Vyzkoušejte si výhody ASPI online – bezplatně se registrujte na www.noveaspi.cz a získáte
 všechna konsolidovaná časová znění předpisů ČR
s porovnáním textů
 publikovanou judikaturu včetně právních vět ve sbírkách Ústavního soudu, Nejvyššího soudu
a Nejvyššího správního soudu
 upozornění na změny zákonů a paragrafů (notiﬁkace)
 funkce vkládání vlastních poznámek, export dokumentů, možnost tisku a zasílání emailem
 Kalkulačky Nové ASPI – s výpočty lhůt a dovolené

Cloud – přístup ke vzdáleným datovým ASPI-serverům
Vhodné řešení bez nutnosti aktualizace dat a jejich instalace v počítači uživatele.
 Dostupnost služby odkudkoli z PC s instalovaným ASPI tenkým klientem.*
 Datové ASPI-servery jsou průběžně aktualizovány společností Wolters Kluwer.
 Úspora nákladů na infrastrukturu a IT, vždy aktuální data.
* Pro správnou funkci služby je třeba program udržovat aktuální. Aktuální verze na www.aspi.cz.

Bez trvalého připojení k internetu – ofﬂine (lokální instalace)
Single ** – instalace v počítači uživatele
Vhodné řešení pro jednoho uživatele a jeden počítač. Nutná pravidelná online aktualizace dat.
 Instalace programu spolu s daty v počítači uživatele. Pro vlastní práci není nutné připojení k internetu.
 Pravidelná aktualizace dat je zajištěna prostřednictvím online aktualizace (rozdílová aktualizace dat).

Architektura Klient/Server ** s instalací na serverech zákazníka
 Instalace datového ASPI-serveru a příslušný klientský program Klient-ASPI v podnikových sítích.
 Pravidelná aktualizace dat je zajištěna prostřednictvím online aktualizace (rozdílová aktualizace dat).
** Z důvodu technologického omezení nejsou u těchto řešení k dispozici kompletní data uvedená v katalogu. Jedná se především o předpisy
EU, zrušené předpisy měst a obcí, historickou judikaturu nebo obrazové přílohy předpisů.
Doporučujeme přejít k technickému řešení ASPI Cloud nebo ASPI online, kde jsou k dispozici kompletní informační zdroje.

Mobilní řešení
Aplikace iASPI je mobilní verze ASPI. Je speciálně vyvinutá pro tablety a „chytré telefony“ s operačním programem iOS
a Android.
Více informací s možností vyzkoušení vybraných modulů na 30 dní zdarma na www.iaspi.cz
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Praktický manuál
k zákonu o obchodních korporacích
Text zákona o obchodních korporacích vyvolává mnoho otázek.
Odpovědi na ně zajistí aktuální soudní judikatura.
A právě Praktický manuál vychází z rozhodnutí soudů a je řešen formou jasných a stručných odpovědí.
 Analýza soudních rozhodnutí
 Průběžně aktualizován a rozšiřován
 Aktuálně více než 555 příspěvků od zkušených odborníků na korporátní právo.
Autory jsou jsou Mgr. Ivan Chalupa a Mgr. David Reiterman.
Odpovědi na konkrétní otázky jsou věcnou analýzou relevantních soudních rozhodnutí. Pro tyto odpovědi autoři pečlivě vybírají jak novou
judikaturu Nejvyššího soudu, tak nižších soudů k ZOK (dostupnou exkluzivně v ASPI) a relevantní použitelnou judikaturu k obchodnímu
zákoníku.

Vždy provázáno s konkrétním paragrafem ZOK a prakticky prolinkováno
se souvisejícími předpisy, judikaturou, literaturou i dalšími příspěvky

Průběžně aktualizováno
a doplňováno na základě
nové judikatury k ZOK

Jasné a srozumitelné
odpovědi

Praktická pomůcka zahrnuje také:
 Vzory – konkrétní klauzule, které hledáte v rámci aplikace daného ustanovení ZOK (např. konkrétní ustanovení společenské smlouvy,
konkrétní znění rozhodnutí valné hromady, atd.)
 Checklisty – získáte úplný přehled o daném institutu (např. checklist s přehledem všech klauzulí, které je možné upravit ve společenské
smlouvě s. r. o. odchylně od zákona, provázáno na minivzory jednotlivých klauzulí)
 Postupy – jak v dané situaci postupovat (např. postup na snížení základního kapitálu v s. r. o., provázáno na vzory jednotlivých
dokumentů, které jsou v procesu potřeba)
 Systematické provazby – praktické odkazy na jiná ustanovení ZOK nebo jiného právního předpisu, která se vztahují k danému
ustanovení ZOK
Ukázky z praktického manuálu k ZOK najdete i ve vašem ASPI (modul Literatura, pramen PMZOK).
Roční předplatné: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Aktuální informace vždy naleznete na www.aspi.cz
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České technické normy ČSN
NOVĚ V ASPI
Technické normy jsou nově k dispozici uživatelům ASPI
k dispozici ve speciálním modulu přímo v ASPI
S technickými normami pracujete tak, jak jste zvyklí přímo v ASPI.
Díky propojení technických norem s ASPI získáte řadu výhod.
 Potřebnou normu snadno vyhledáte podle čísla / názvu / klíčových slov
 Texty norem jsou prakticky provázány s ostatními dokumenty v ASPI (například nařízení vlády ČR, předpisy EU)
 Přímo v detailu každé normy získáte informace o souvisejících předpisech i dalších normách
 V detailu konkrétního dokumentu odkaz do související normy

Roční předplatné modulu ČSN: 2 000 Kč bez DPH pro 1 uživatele.
Pro více uživatelů poskytujeme multilicenční slevu.
Pro zobrazování dokumentů norem je třeba mít v prohlížeči instalovaný Acrobar Reader zabezpečovací plugin.
Dokument nelze exportovat a tisknout.
Pro uživatele, kteří nemají České technické normy ČSN předplacené, jsou k dispozici bibliograﬁcké informace o normě (platí pouze
pro nové předplatitele od února 2019).

Pro více informací kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer
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Občanský zákoník: Srovnávací komentář
Elektronická publikace vyjadřující se k vybraným sporným
výkladovým otázkám občanského zákoníku, zákona
o obchodních korporacích a souvisejících předpisů.
Přináší stanovisko významných autorů, jak v případech aktuálních
sporných výkladů postupovat.
Autoři JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. a doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
působí v advokátní kanceláři PRK Partners.
Občanský zákoník: Srovnávací komentář je členěn podle vybraných paragrafů NOZ

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO

Každá komentovaná sporná či výkladově obtížná otázka zahrnuje:
 související ustanovení a související instituty
 shrnutí hlavních publikovaných názorů s důrazem na odlišnosti v interpretaci, nebo nastínění neřešeného problému
 komentář, který analyzuje protichůdná stanoviska a podrobně zdůvodňuje zvolený výklad
 závěr, který přináší argumentačně podložené stanovisko autorů srovnávacího komentáře, k jakému výkladu se přiklánějí, nebo návrh
řešení neřešeného problému s příslušným odůvodněním

Ve Srovnávacím komentáři naleznete více než 130 průběžně aktualizovaných výkladů.
Další výklady jsou zařazovány postupně.
Aktualizace probíhají při posunu právního výkladu uvedených institutů, vzniku nových nebo zániku již uvedených
sporných výkladů.
Roční předplatné Občanský zákoník: Srovnávací komentář: 2 900 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Podrobné informace naleznete na www.aspi.cz
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ASPI Navigátor
ASPI

Navigátor

ASPI Navigátor je interaktivní průvodce procesními předpisy
a dalšími postupy z různých oblastí práva.
Výhody ASPI Navigátor
 Přehlednost a rychlá orientace v celém procesním předpisu
 Spolehlivost díky propojení na aktuální předpisy
 Průběžné aktualizace při legislativních změnách

 Vytvořený odborníky z jednotlivých oborů
 Sledování aktivit všech zúčastněných stran
 Intuitivní ovládání

Jedinečné funkcionality
Srozumitelné graﬁcké zobrazení celého procesního předpisu ve schématech
Přehledně ukazuje všechny nutné kroky včetně jejich posloupnosti a termínů – kdo, co, kdy…

Interaktivní propojení na předpisy
Výstižný popis postupu propojený na předpisy a související komentáře, výklady, judikaturu, vzory…

Komplexní pohled na daný postup
Představuje všechny nutné úkony od začátku do konce a ukazuje možné varianty průběhu řízení

Vyzkoušejte si vybrané postupy v ASPI

Detailní popis postupu
s vazbami na předpisy
a související dokumenty
Jednotlivé kroky
příslušného postupu

Možné varianty
průběhu řízení

Podrobné informace o aktuální nabídce ASPI Navigátor a možnosti vyzkoušení na http://navigator.aspi.cz
ASPI Navigátor Celní řízení
Jediný komplexní nástroj na trhu, který po výrazné rekodifikaci celního práva spolehlivě provede celou problematikou. Seznámí
se základními procesními postupy celního řízení, pomůže předejít chybám při praktické aplikaci celního kodexu a celního zákona
a upozorní na hlavní zákonné povinnosti.
Mgr. Filip Hájek (autor) – vedoucí právního oddělení na Generálním ředitelství cel . Zabývá se lektorskou a přednáškovou činností.
Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová (garantka) – věnuje se poradenství, auditu a školením ve všech oblastech souvisejících s celním řízením.
Roční předplatné ASPI Navigátor Celní řízení: 2 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele

ASPI Navigátor Daň z přidané hodnoty
Pomáhá předcházet chybám při praktické aplikaci zákona o DPH a upozorní na všechny zákonné povinnosti. Srozumitelně vysvětluje
jednotlivá ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., v aktuálním znění.
Ing. Jana Rusmanová – ředitelka Sekce nepřímých daní na Odvolacím finančním ředitelství. Aktivně publikuje a zabývá se lektorskou
a přednáškovou činností.
Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D. (garant) – ředitel Odvolacího finančního ředitelství, autor ASPI Navigátor Daňový řád.
Roční předplatné ASPI Navigátor Daň z přidané hodnoty: 3 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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ASPI Navigátor Daň z příjmů
Názorně provede hlavními oblastmi z oblasti zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. První skupina procesů přehledně seznamuje
se zpracováním daňových přiznání, vysvětluje mj. paragrafy související se stanovením daňového základu a vyčíslením daňové povinnosti.
Procesy z dalších oblastí budou průběžně doplňovány.
RNDr. Ivan Brychta – daňový poradce a lektor, kromě poradenství pro klienty se zabývá i publikační a lektorskou činností v oblasti daní
a účetnictví.
Roční předplatné ASPI Navigátor Daň z příjmů: 2 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele

ASPI Navigátor Daňový řád
Poskytuje rychlou orientaci ve složité právní normě a pomůže najít správné řešení, jak v konkrétní situaci při správě daní postupovat.
Primárně se zaměřuje na hlavní řízení: řízení registrační, řízení o závazném posouzení, řízení daňové.
Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D. – ředitel Odvolacího finančního ředitelství Brně. Pravidelně publikuje a věnuje se lektorské činnosti.
Roční předplatné ASPI Navigátor Daňový řád: 3 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele

ASPI Navigátor Insolvenční řízení
Přináší ucelený přehled o průběhu insolvenčního řízení včetně navazujících incidenčních sporů. Díky propojení na aktuální předpisy,
komentáře a relevantní judikaturu poskytuje podrobné informace o kompletním průběhu insolvenčního řízení ve všech jeho fázích,
a to jak z pohledu dlužníka a věřitelů, tak i z pohledu soudu, insolvenčního správce nebo potenciálního věřitele. Postupy jsou doplněny o
poznatky z právní praxe.
Zpracování týmem právníků advokátních kanceláří PRK Partners a ŽIŽLAVSKÝ vedli odborní garanti:
Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. / JUDr. Václav Bílý, LL.M., Ph.D. / JUDr. Michal Žižlavský / JUDr. Michal Brychta.
Advokátní kancelář PRK Partners je pravidelně uváděna jako velmi doporučovaná advokátní kancelář v kategorii
Restrukturalizace a insolvence v rámci soutěže Právnická firma roku. V této oblasti je také doporučována řadou
mezinárodních právních direktorářů včetně Chambers Europe a IFLR 1000.
Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ se více než 25 let zaměřuje na oblast úpadkového práva a soudního procesu. V letech
2015–2018 zvítězila v kategorii Restrukturalizace a Insolvence soutěže Právnická firma roku.
Roční předplatné ASPI Navigátor Insolvenční řízení: 2 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele

ASPI Navigátor Katastr nemovitostí
Názorně provede základními procesy podle katastrálního zákona a vnitřních předpisů ČÚZK.
Mgr. David Vávra – právník Kanceláře veřejného ochránce práv, kde se dlouhodobě specializuje na problematiku katastru nemovitostí.
Tento Navigátor je nedílnou součástí specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II (strana 16).

ASPI Navigátor Občanský soudní řád
Komplexní průvodce průběhem nalézacího a vykonávacího řízení podle občanského soudního řádu propojený na aktuální předpisy,
komentáře a relevantní judikaturu. Postupy jsou zpracovány s důrazem na všechny strany procesního vztahy a doplněny o poznatky
z právní praxe.
Zpracování týmem právníků advokátní kanceláře PRK Partners vedli odborní garanti:
Mgr. Robert Němec, LL.M. / Mgr. Michal Sylla / Mgr. Lada Austová.
Advokátní kancelář PRK Partners je pravidelně uváděna jako velmi doporučovaná advokátní kancelář v kategorii Řešení
sporů a arbitráže v rámci soutěže Právnická firma roku, v této oblasti je doporučována řadou mezinárodních direktorářů
včetně Chambers Europe a The Legal 500 (EMEA).
Roční předplatné ASPI Navigátor Občanský soudní řád: 3 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele

ASPI Navigátor Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
ASPI Navigátor Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – veřejná správa
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 přináší zvýšenou ochranu osobních údajů a jejich správcům a zpracovatelům
hrozí riziko sankcí při nesplnění nových povinností. Navigátor přehlednou formou grafického zobrazení a výkladem srozumitelně seznámí
se všemi postupy nového nařízení, ušetří čas a pomůže minimalizovat riziko pochybení při jeho aplikaci do praxe.
Zpracoval tým odborníků advokátní kanceláře PRK Partners: JUDr. Jaroslav Škubal a Mgr. Zbyněk Loebl, LL.M.
Roční předplatné ASPI Navigátor Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR): 3 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Roční předplatné ASPI Navigátor Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – veřejná správa: 3 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele

ASPI Navigátor Pracovní právo
Krok za krokem provede všemi postupy, se kterými se ve vztazích mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem setkáte. Poskytne řešení,
jak v konkrétní situaci správně postupovat díky propojení na aktuální předpisy, komentáře, judikaturu a vzory.
Mgr. Barbora Kudrhalt Suchá – advokátka v advokátní kanceláři Weinhold Legal, v.o.s. Specializuje se na pracovní
právo a související oblasti, věnuje se lektorské a publikační činnosti.
Roční předplatné ASPI Navigátor Pracovní právo: 1 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Zařazujeme v roce 2019
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ASPI Navigátor Rozhodčí řízení
Komplexní nástroj, který pomůže k rychlejšímu a efektivnějšímu vyřešení sporů. Spolehlivě provede všemi postupy podle zákona
o rozhodčím řízení a řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
Zpracoval tým partnerů advokátní kanceláře ROWAN LEGAL.
JUDr. Ing. Miloš Olík, LL.M. – rozhodce Rozhodčího soudu HK ČR a AK ČR a několika mezinárodních rozhodčích soudů
(LCIA, HKIAC, VIAC). V Rowan Legal je vedoucím specializace Řešení sporů a ve své praxi se zaměřuje na investiční spory,
mezinárodní obchodní arbitráže a různé formy alternativního řešení.
Mgr. Michal Nulíček, LL.M. – specializuje se na oblast klasického soudního a rozhodčího řízení, i na oblast správního
soudnictví, kde uplatňuje znalosti soutěžního práva a insolvenčního řízení. Je rozhodcem zapsaným v seznamu rozhodců
vedeným Ministerstvem spravedlnosti ČR pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv.
Advokátní kancelář ROWAN LEGAL získala ocenění Právnická firma roku 2018 – Velmi doporučovaná firma
v kategorii Řešení sporů a arbitráže.
Tento Navigátor je nedílnou součástí specializace Rozhodčí řízení (strana 26).

ASPI Navigátor Společnost s ručením omezeným
Je určen studentům (především) právnických fakult, kterým přehledným a srozumitelným způsobem přibližuje a vysvětluje vnitřní
procesy, každodenní fungování a uspořádání společnosti s ručením omezeným, a to včetně práv a povinností společníků či členů orgánů
společnosti.
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. / JUDr. Tomáš Dočkal / Mgr. Bc. Klára Hurychová, Ph.D. / JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Tento Navigátor je nedílnou součást StudentASPI Plus. Více informací na student.aspi.cz.

ASPI Navigátor Správní řád
Komplexně získáte ucelený přehled o průběhu řízení podle správního řádu, zejména o řízení vedené správním orgánem prvního stupně
a odvolací řízení. Spolehlivě provede i mimořádnými opravnými prostředky a složitějšími úseky v rámci správních řízení (např. řešení
námitky podjatosti). Postupy zpracovány s důrazem na všechny strany procesního vztahu, doplňovány o zásadní judikaturu.
Mgr. David Vávra – právník Kanceláře veřejného ochránce práv, dlouhodobě se věnuje správnímu řízení.
Roční předplatné ASPI Navigátor Správní řízení: 2 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele

ASPI Navigátor Svobodný přístup k informacím
Názorně provede uživatele procesy podle zákona č. 106/1999 Sb., zejména procesy souvisejícími s podáním žádosti a stížnosti a postupem
při nečinnosti správního orgánu.
Mgr. David Vávra – právník Kanceláře veřejného ochránce práv, který se dlouhodobě specializuje na problematiku zákona o svobodném
přístupu k informacím.
Tento Navigátor je nedílnou součástí specializace Správní právo – obecné předpisy (strana 28).

ASPI Navigátor Trestní řád
Přehlednou a ucelenou formou grafického zobrazení a propojení na aktuální právní předpisy, komentáře, výklady a judikaturu komplexně
seznámí s celým průběhem trestního řízení. Připravujeme 15 nových postupů podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob
a řízení proti nim (418/2011 Sb.)
Zpracoval kolektiv pracovníků advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák pod vedením odborných garantů.
JUDr. Tomáš Sokol – poskytuje právní služby v práva civilního i trestního. Je členem Komise pro rekodifikaci trestního
řádu, zakládajícím členem a prezidentem Unie obhájců ČR, zkušebním komisařem pro trestní právo.
JUDr. Jiří Novák ml. – v rámci své advokátní praxe poskytuje právní služby především v oblasti práva občanského,
obchodního a trestního, zastupuje a obhajuje klienty před soudy ČR.
Oba garanti jsou společníky advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák, která získala ocenění Právnická kancelář roku
v kategorii Trestní právo 2010–2018 .
Roční předplatné ASPI Navigátor Trestní řád: 3 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele

ASPI Navigátor Veřejná podpora
Srozumitelně provede poskytovatele nejčastějším procesy v oblasti veřejné podpory a pomůže eliminovat rizika spojená s poskytnutím
protiprávní podpory. Usnadní identifikaci veřejné podpory a pomůže vybrat nejvhodnější nástroj.
Mgr. Simona Eichlerová – specializovaný právník řídícího orgánu operačního programu s odpovědností za tzv. notifikaci a nastavení modelů
čerpání dotací v souladu s pravidly veřejné podpory.
Mgr. Milan Bumbálek – v letech 2011–2014 působil jako ředitel odboru veřejné podpory na ÚOHS, zde se podílel na přípravě nových
evropských předpisů v rámci rozsáhlé modernizace veřejné podpory. Věnuje se lektorské činnosti v oblasti veřejné podpory a služeb obecného
hospodářského zájmu a spolupráci s poskytovateli.
Roční předplatné ASPI Navigátor Veřejná podpora: 2 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele

ASPI Navigátor Vymáhání pohledávek
Přehledné grafy s vysvětlením srozumitelně provedou celým procesem vymožení pohledávek – od vzniku prodlení s finančním plněním
až do úplného vymožení dluhu.
Mgr. Iveta Jančová – působí v advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák, kde se specializuje především na problematiku
vymáhání individuálních pohledávek a vyřizování hromadné agendy spotřebitelských smluv a vymáhání těchto pohledávek.
Roční předplatné ASPI Navigátor Vymáhání pohledávek: 1 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Průběžná aktualizace

ASPI Navigátor

ASPI Navigátor Zadávání veřejných zakázek
Přehlednou formou grafického zobrazení a propojení na právní předpisy, komentáře, judikaturu, vzory dokumentů a judikaturu vysvětlí
jednotlivá ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Autorský tým z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL se dlouhodobě specializuje na oblast veřejných financí a podílel se
také na přípravě zákona o zadávání veřejných zakázek.
JUDr. Vilém Podešva, LL.M. – vedoucí specializace veřejných investic AK ROWAN LEGAL, přední expert v oblasti práva
veřejných zakázek a projektů.
Mgr. Lukáš Sommer – specializuje se na komplexní právní poradenství v oblasti veřejných zakázek.
Mgr. Michal Kožár, Dip.CL. – specialista v oblasti veřejných investic.
Roční předplatné ASPI Navigátor Zadávání veřejných zakázek: 2 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Součástí předplatného je také ASPI Navigátor Veřejné zakázky podle zákona 137/2006 Sb.

ASPI Navigátor Zaměstnávání a pobyt cizinců
Přehledně a uceleně zpracovává aktuální téma – vysvětluje jednotlivé typy pobytových oprávnění za účelem výdělečné činnosti cizince
na území ČR (zaměstnanecké karty). Chronologicky popisuje a zobrazuje celý proces od podání žádosti do vydání oprávnění spolu
s nutnými náležitostmi a lhůtami.
JUDr. Daniela Murad – specialistka na evropské právo, právní konzultantka ve společnosti PwC Česká republika v týmu
Global Visa Solution a pravidelně přednáší.
Ing. Jana Zelová – pracuje ve společnosti PwC Česká republika, kde se věnuje oblasti poskytování imigračního poradenství
a pracovněprávním záležitostem při zaměstnávání cizinců v ČR.
Roční předplatné ASPI Navigátor Zaměstnávání a pobyt cizinců: 1 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele

ASPI Navigátor Životní prostředí
Díky propojení s aktuálními právními předpisy a relevantní judikaturou získá uživatel ucelenou představu nejen o stěžejních procesech
EIA a SEA, ale také o vydávání různých rozhodnutí, závazných stanovisek a stanovisek podle předpisů z oblasti ochrany přírody a krajiny,
ochrany lesa, vod, hornické činnosti, nakládání s odpady a podobně.
Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. – odborný asistent na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva PrF MU a poradce
ve věcech životního prostředí a práva Evropské unie v Oddělení dokumentace a analytiky na NSS.
Mgr. Jakub Hanák, Ph.D. & Ph.D. – odborný asistent na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva PrF MU. Působí také jako
pracovník znaleckého ústavu. Vedle bohaté publikační a jiné vědecké činnosti též přednáší.
Mgr. Jakub Strouhal – doktorand na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva PrF MU a pracuje jako firemní právník.
Roční předplatné ASPI Navigátor Životní prostředí: 2 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Připravujeme: ASPI Navigátor Přestupky
Přehledně a komplexně provede zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.).
Připravuje advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák.
Zařazujeme v roce 2019

Zařazeno v roce 2018

Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR
Průběžně aktualizovaný a doplňovaný kompletní přehled a znění všech uzavíraných veřejnoprávních smluv obcí ČR.
Provázány na příslušnou právní úpravu (právní předpisy a související paragrafy Sbírky zákonů) s možností exportu a tisku smluv.
Roční předplatné Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR: 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Předpisy měst a obcí ČR






předpisy více než 1 700 obcí ČR v aktuálním a historickém znění s možností exportu a tisku
100 % všech právních předpisů Prahy, Brna a Ostravy od r. 1993 (výběrově i starší)
100 % platných právních předpisů všech statutárních měst, obcí III (ORP) a obcí II (POPÚ)
100 % všech nálezů Ústavního soudu vztahujících se přímo k předpisům obcí (např. ke zrušení vyhlášek obcí)
100 % všech CMSP (cenových map stavebních pozemků)

Roční předplatné Předpisy měst a obcí ČR: 2 900 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Volitelný obsah partnerských společností

Expertní databáze rozhodnutí
ÚOHS ve věci veřejných zakázek
Nástroj pro všechny účastníky veřejných zakázek,
který usnadňuje orientaci v rozhodovací praxi ÚOHS
Umožňuje na jednom místě sledovat celý průběh řízení shrnutý do jednoho
případu – od podání na ÚOHS, odvolání, rozhodnutí soudů až po konečné
rozhodnuí ÚOHS.

Jste zadavatel a chystáte se zadávat veřejnou zakázku?
Databáze vám umožní snadno a rychle vyhledat požadovanou problematiku s uceleným právním názorem ÚOHS, případně správních
soudů, a díky tomu eliminujete riziko sporů.

Jste dodavatel a chystáte se účastnit zadávacího řízení?
Prostřednictvím vyhledávání jednoduše zobrazíte obdobné veřejné zakázky, zjistíte, proti čemu se ohrazovali vaši konkurenti a jak byli
úspěšní.

Konkrétní veřejnou zakázku snadno vyhledáte podle různých kritérií:






klíčových slov
faktického předmětu
navrhovatele nebo zadavatele
typu nápravného opatření
povahy ukončení správního řízení a dalších

Databáze v současné době obsahuje více než 4 200 vybraných kauz (případů), což reprezentuje
více než 6 100 rozhodnutí.
Je pravidelně aktualizována a doplňována o pravomocná rozhodnutí ÚOHS a rozhodnutí KS a NSS.
Databázi připravuje renomovaná advokátní kancelář ROWAN LEGAL, která získala ocenění Právnická ﬁrma
roku 2018 – Velmi doporučovaná ﬁrma v kategorii Veřejné zakázky.
Roční předplatné Expertní databáze rozhodnutí ÚOHS ve věci veřejných zakázek: 7 900 Kč bez DPH.

S nabídkou předplatného vás seznámí obchodní poradce Wolters Kluwer
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Expertní databáze rozhodnutí ÚOHS ve věci veřejných zakázek

Volitelný obsah partnerských společností

Vzory PRK Partners
Specializované komentované vzory od advokátní kanceláře PRK Partners

320

vzorů zpracovaných renomovanou
advokátní kanceláří PRK Partners

Specializované vzory právních dokumentů vycházející ze standardů využívaných při rozsáhlejších obchodních
transakcích předními advokátními kancelářemi.
Vzory byly vytvořeny týmem složeným jak z praktiků specializujících se na danou právní oblast, tak i akademiků – spolutvůrců soukromoprávních předpisů.
Vzory jsou vzájemně provázané, vyznačují se jednotnou strukturou a srozumitelným stylem právního vyjadřování.
Řada vzorů obsahuje alternativy, pomocí nichž lze jeden vzor využít pro více řešených situací.
Složitější vzory jsou opatřeny jasným výkladem a praktickými poznámkami.
Vzory nabízí komfortní stažení do MS Word a díky využití automatických stylů a křížových odkazů výrazně šetří uživatelům čas.
Vzory jsou průběžně aktualizovány v závislosti na legislativních změnách a vývoji tržní praxe.
Nejžádanější vzory nabízíme v anglické a české verzi.

Dokumenty jsou seřazené do následujících tematických okruhů:
Komentované vzory v české verzi

Cena ročního předplatného

 Akciová společnost (40 vzorů)
 Nájmy, nemovité věci (33 vzorů)

1 950 Kč
1 550 Kč

 Postoupení, ukončení závazků (23 vzorů)
 Prodej podílu ve společnosti (15 vzorů)

900 Kč
2 750 Kč

 Společnost s ručením omezeným (41 vzorů)
Komentované vzory v anglické a české verzi

1 550 Kč

 Join-stock company / Akciová společnost (40 vzorů)
 Limited liability company / Společnost s ručením omezeným (40 vzorů)

5 390 Kč
4 990 Kč
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a pro 1 uživatele.

Komentované vzory v české verzi Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR (45 vzorů) a Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů – GDPR – Veřejná správa (43 vzory) jsou nedílnou součástí specializací Ochrana osobních údajů (GDPR) (str. 19) a Ochrana
osobních údajů (GDPR) – Veřejná správa (str. 19).

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO

S nabídkou předplatného Vzorů PRK Partners vás seznámí obchodní poradce Wolters Kluwer
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Přeložená legislativa
Zbavte se starostí s hledáním kvalitních překladů!
Překlady nejvýznamnějších právních předpisů do anglického a německého jazyka s průběžnou aktualizací
v ASPI.
Překlad vzniká ve spolupráci s advokátními kancelářemi, certiﬁkovaným předkladatelským týmem a s korekturou rodilého mluvčího.
Při vzniku textu se dbá především na správnost překladu a v celém textu se používají ustálené výrazy. Po novelizaci předpisů je překlad
aktualizován.
Překladatelská společnost Aspena má s překlady právních textů zkušenosti již od roku 1995 a je držitelem certiﬁkátů:
ISO 9001:2008 Systém řízení kvality
ČSN EN 17100 Překladatelské služby

Přeložená legislativa – německý jazyk
 Daňové předpisy (235/2004 Sb., 280/2009 Sb., 586/1992 Sb.)
 Daňový řád (Abgabenordnung)
 Zákon o dani z přidané hodnoty (Gesetz über die Mehrwertsteuer)
 Zákon o daních z příjmů (Einkommen- und Körperschaftsteuergestz)
 Občanské právo (89/2012 Sb., 91/2012 Sb.)
 Občanský zákoník (Bürgerliches Gesetzbuch)
 Zákon o mezinárodním právu soukromém (Gesetz über das Internationale Privatrecht)
 Obchodní korporace (90/2012 Sb., 125/2008 Sb.)
 Zákon o obchodních korporacích (Gesetz über Handelskorporationen)
 Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Gesetz über die Umwandlung
von Handelsgesellschaften und Genossenschaften)
 Veřejné zakázky (134/2016 Sb., 137/2006 Sb., 143/2001 Sb.)
 Zákon o ochraně hospodářské soutěže (Wettbewerbsschutzgesetz)
 Zákon o veřejných zakázkách (Gesetz über öffentliche Aufträge)
 Zákon o zadávání veřejných zakázek (Gesetz über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen)
 Zákon o kolektivním investování (Gesetz über kollektive Kapitalanlagen) (189/2004 Sb.)
 Zákon směnečný a šekový (Wechsel- und Scheckgesetz) (191/1950 Sb.)
 Zákoník práce (Arbeitsgesetzbuch) (262/2006 Sb.)

Přeložená legislativa – anglický jazyk













Autorský zákon (121/2000 Sb.) – Copyright Act
Daňové předpisy
 Daňový řád (280/2009 Sb.) – Tax Regulations
 Zákon o dani z přidané hodnoty (Act of Value Added Tax) (235/2004 Sb.)
 Zákon o daních z příjmů (Act of Income Taxes) (586/1992 Sb.)
 Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (164/2013 Sb.) – Act on international
cooperation in tax administration
Insolvenční zákon (Insolvency Law) (182/2006 Sb.)
Občanské právo (89/2012 Sb., 91/2012 Sb., 99/1963 Sb.)
 Občanský soudní řád (Civil Procedure Code)
 Občanský zákoník (Civil Code)
 Zákon o mezinárodním právu soukromém (Act Governing Private International Law)
Správní řád (Administrative Procedure Code) (500/2004 Sb.)
Trestní právo (40/2009 Sb., 141/1961 Sb.)
 Trestní řád (Code of Criminal Procedure)
 Trestní zákoník (Penal Code)
Veřejné zakázky (134/2016 Sb., 137/2006 Sb., 143/2001 Sb.)
 Zákon o ochraně hospodářské soutěže (Act on the Protection of Competition)
 Zákon o veřejných zakázkách (Act on Public Procurement)
 Zákon o zadávání veřejných zakázek (Act of Public Procurement)
Zákon o obchodních korporacích (Business Corporation Act) (90/2012 Sb.)
Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) – Accounting Act
Zákon směnečný a šekový (Bill of Exchange and Cheque Act) (191/1950 Sb.)
Zákoník práce (Labour Code) Zákoník práce (262/2006 Sb.)
Zařazeno v roce 2018
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Cena ročního předplatného
2 000 Kč

2 000 Kč

1 500 Kč

1 000 Kč
410 Kč
120 Kč
545 Kč
Cena ročního předplatného
850 Kč

2 500 Kč

435 Kč
2 500 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

1 000 Kč
500 Kč
400 Kč
120 Kč
340 Kč

Průběžná aktualizace titulu

Občanský zákoník (40/1964 Sb.) Civil Code je součástí specializace Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II
Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) Commercial Code/Handelsgesetzbuch je součástí specializace Právo obchodních korporací II
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Přeložená legislativa

Volitelný obsah partnerských společností

Tituly partnerských nakladatelství
Monografie
Nakladatelství Grada – Objednat lze jen předplatné celých modulů. Bez možnosti tisku a exportu.
Občanské právo a právo obchodních korporací – Cena ročního předplatného: 1 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Jak na spolkový rejstřík / Kurz právní sebeobrany / Mezinárodní obchodní operace / Náhrada škody / Nová společnost s ručením
omezeným / Nový občanský zákoník úplně pro všechny / NOZ – Dědické právo / NOZ – Principy a základní pojmy /
NOZ – Rodinné právo / NOZ – Smluvní právo / NOZ – Vlastnictví a věcná práva / Praktický průvodce pro neziskové organizace /
Právní minirádce pro život / Právo pro politology / Úvod do studia práva
Daně – Cena ročního předplatného: 1 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Co by měl vědět příjemce dotace / Daně z příjmů / Daňová evidence podnikatelů / Daňové zákony / DPH / DPH a účtování /
DPH – výklad s příklady / DPH – zákon s přehledy / Elektronická evidence tržeb v přehledech / INTRASTAT a DPH v příkladech /
Kapitálové společnosti – daně, účetnictví, právo / Odložená daň z příjmů / Zatřiďování majetku a služeb
Účetnictví – Cena ročního předplatného: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Finanční analýza / Finanční účetnictví veřejného sektoru / Hlavní účetní systémy: IFRS a US GAAP / Inventarizace v praxi /
Jak se vyhnout chybám v účetnictví / Leasing v praxi / Manažerské účetnictví / Manažerské účetnictví a controlling / Manažerské
účetnictví veřejného sektoru / Moderní metody řízení nákladů / Mzdové účetnictví 2019 praktický průvodce / Normy mank
přirozených úbytků, úhynů zvířat a ztratného zásob / Podvojné účetnictví / Praktické účetní případy / Účetní interpretace Národní
účetní rady / Účetní operace kapitálových společností / Účetní případy pro podnikatele / Účetní případy pro praxi / Účetní uzávěrka
a závěrka v přehledech / Účetnictví, daně a ﬁnancování pro nestátní neziskovky / Účetnictví a ﬁnanční řízení / Účetnictví podle
mezinárodních standardů účetního výkaznictví / Účetnictví pro úplné začátečníky / Účetnictví pro územní samosprávné celky,
příspěvkové organizace a organizační složky státu / Účetnictví společenství vlastníků jednotek / Vnitropodnikové směrnice
v účetnictví / Vyhněte se chybám v účetnictví: rady, řešení, praktické příklady / Zásoby

Nakladatelství Auditorium – Objednat lze jen předplatné balíčku všech monograﬁí.
Cena ročního předplatného: 900 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Bankovní regulace a dohled / Elektronické cenné papíry: Transparentnost korporátních struktur společnosti / Internet a proměny práva /
Jaderné právo / Judikatura a právní argumentace / Konﬁskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20. století /
Metody a zásady interpretace práva / Oběti komunistické spravedlnosti / Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva
na počátku 21. st. v českém a evropském kontextu / Pracovní právo v kontextu občanského práva / Právnická dvouletka. Rekodiﬁkace
právního řádu, justice a správy v 50. letech 20. století / Právo na pomezí diktatury a demokracie: právní vyrovnání s totalitní minulostí
v ČR po roce 1989 / … právo, jazyk a příběh / Sociální integrace cizinců / Sociální stát v Československu / Sportovní právo / Výjimečné
stavy a lidská práva / Zpravodajské služby

Časopisy
Konkursní noviny

Cooper Press, spol. s.r.o.

Cena ročního předplatného: 828 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Obchodní právo

Wolters Kluwer

Cena ročního předplatného: 1 700 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Právník

Ústav státu a práva ČR, ZČU Plzeň

Cena ročního předplatného: 1 080 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Tituly partnerských nakladatelství

Monitor legislativního procesu
Přehled o všech připravovaných zákonech, vyhláškách a jejich novelách
 Souhrnný přehled informací o změnách v legislativním procesu
 Notiﬁkace o změnách zasílané emailem obsahující krátkou nebo dlouhou anotaci
 Informace o změnách přímo u zobrazeného předpisu

Souhrnné informace
o změnách v legislativním
procesu zasílané emailem

Vysvětlení navrhovaných právních úprav
a zobrazení fází legislativního procesu

Monitor legislativního procesu je k dispozici všem uživatelům ASPI online.
Bližší informace si vyžádejte u obchodního poradce Wolters Kluwer
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Monitor legislativního procesu

Volitelný obsah partnerských společností

RE-PORT zdravotnické prostředky
RE-PORT nemocnice
NOVĚ V ASPI
Pravidelné měsíčníky z oblastí zdravotnických
prostředků a nemocnic.
Přehledný a komentovaný souhrn všeho důležitého,
co může mít vliv na vaši práci.
RE-PORT zdravotnické prostředky
V monitoringu naleznete
 Pravidelný měsíční regulatory affairs přehled.
 Výhled shrnující podstatné informace o aktuálním dění.
 Připravované legislativní změny v českém a slovenském zdravotnictví.
 Další související události v oblasti zdravotnických prostředků.
 Shrnutí činnosti relevantních veřejných a státních institucí ČR a SR.
 Přehled připravovaných změn dotčených právních předpisů ČR a SR.
Roční předplatné RE-PORT zdravotnické prostředky: 9 990 Kč bez DPH (1 licence)

RE-PORT pro nemocnice
V monitoringu naleznete
 Pravidelný měsíční regulatory affairs přehled.
 Výhled shrnující podstatné informace o aktuálním dění v českém zdravotnictví.
 Informace o připravovaných legislativní změnách.
 Shrnutí činnosti relevantních veřejných a státních institucí.
 Přílohy na aktuální témata.
Roční předplatné RE-PORT nemocnice: 9 990 Kč bez DPH (1 licence)

Pro více informací kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer

Volitelný obsah partnerských společností

Poradna pro obce – otázky a odpovědi
NOVĚ V ASPI
Až 2 500 otázek a odpovědí se zaměřením na chod obcí, dobrovolných
svazků obcí, ale i příspěvkových organizací.
Dotazy a odpovědi na ně jsou přebírány z webu Poradnaproobce.cz, oficiální právní poradny Svazu měst
a obcí ČR.
Odpovědi na položené dotazy vypracovávají odborníci z KVB advokátní kancelář s.r.o. Advokátní kancelář
poskytuje komplexní a spolehlivé právní zázemí pro města a obce a je specialistou na správní právo.
Odpovědi na dotazy jsou





přiřazovány k jednotlivým ustanovením právních předpisů
k téměř všem aktuálním právním problémům územní samosprávy
z celého spektra činnosti územní samosprávy
průběžně aktualizovány v závislosti na vývoji legislativy a výkladové praxe

Roční předplatné Poradna pro obce – otázky a odpovědi: 2 843 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Členům Svazu měst a obcí ČR poskytujeme dodatečnou slevu.

Pro více informací kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer
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Kalkulačka ASPI / Kalkulačka Nové ASPI
Více než 50 výpočtů úroků, nákladů, poplatků, odměn, sazeb…
Kalkulačka ASPI je nedílnou součástí ASPI a pokrývá
rozsáhlou škálu různorodých výpočtů *
 úroky z prodlení
 cestovné – náhrada cestovních
výdajů
 odměna advokáta – advokátní tarif
 náhrada nákladů řízení

 odměna notáře
 soudní poplatky
 výpočty z oblasti pracovního
práva a odměny exekutorů,
správců a likvidátorů

Jistota spolehlivosti výpočtů
Kalkulačku ASPI využívají soudy, ministerstva, ﬁnanční úřady, notáři,
advokátní kanceláře a další státní a odborné autority.

Aplikace je trvale aktualizována
Základní parametry programu jsou při každém spuštění porovnávány s naším serverem a okamžitě aktualizovány.
Rozsáhlejší aktualizace jsou k dispozici každý měsíc.

Snadné ovládání programu
 Odpovídá běžnému standardu Windows. Nejčastěji používané moduly je možné si nastavit na nástrojovou lištu stejně jako v MS Ofﬁce.
 Zadávání výpočtů je velice jednoduché a intuitivní. Výpočty se řídí dnem výpočtu, který automaticky nastavují soulad výpočtu
s právním předpisem z této doby.
 Většina modulů obsahuje export výsledků do textového editoru, případně do Excelu. Zadání výpočtů i v rozpracované podobě
je možné uložit a později doplnit.

Nejčastěji používané výpočty






Výpočty úroků, včetně splátkových kalendářů a úroků z úroků. Tyto výpočty jsou používány v justici.
Odměny notáře
Odměny exekutora
Odměny insolvenčních správců a likvidátorů
Pomocné výpočty pro administrativu soudů (svědečné, tresty a přestupky, poměrné náklady, úroky s vrácení soudních poplatků,
vypořádání SJM, znalečné a tlumočné a další)

Pro správnou funkci aplikace Kalkulačka ASPI je nutné udržovat ASPI vždy aktuální (včetně aktualizace ASPI-klienta).
* Výčet výpočtů platí pro klasické ASPI s instalací.

Roční předplatné Kalkulačka ASPI: 1 000 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Podrobné informace o obsahu aplikace Kalkulačka ASPI naleznete na http://kalkulacky.aspi.cz

Kalkulačka Nové ASPI
Nejpoužívanější výpočty máte vždy po ruce
v ASPI online dostupném na www.noveaspi.cz
V rámci volitelného obsahu si lze objednat Kalkulačku Nové ASPI
s výpočty: Úroky z prodlení, Soudní poplatky, Advokátní tarit
a Cestovní náhrady.
Roční předplatné Kalkulačka Nové ASPI: 1 000 Kč bez DPH
pro 1 uživatele
Lhůty a Výpočet dovolené jsou k dispozici všem uživatelům
Nového ASPI.

50

Pro více informací o aplikaci Kalkulačka Nové ASPI kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer
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Kalkulačka ASPI / Kalkulačka Nové ASPI

Volitelný obsah partnerských společností

Informace o ﬁrmách v ČR
Registr firem, jejich rizikovosti a smluvní údaje pro tvorbu
vašich smluv a dokumentů.
Na jednom místě máte k dispozici aktuální data o všech společnostech v ČR.

Služba Bisnode v ASPI umožňuje:
 zobrazit detailní ekonomické informace a sledovat události
nad společnostmi
 rychle vyhledat kontaktní údaje společností: IČO, DIČ a statutární
orgány
 snadno zjistit základní indikátory zdraví společnosti, včetně
upozornění na případný výskyt tzv. negativní události
(např. vyhlášení konkurzu, zahájení insolvenčního řízení,
nespolehlivost plátce DPH)
 ušetřit čas při tvorbě smluv díky předem naformátovanému
textu „smluvní strany“

Službu Bisnode – základní data o společnostech mohou bezplatně využívat všichni uživatelé ASPI.

Informace o ﬁrmách v ČR – DETAILNÍ EKONOMICKÉ INFORMACE
 kompletní identiﬁkační údaje ﬁrmy
 registrované adresy včetně adres poboček
 kontaktní údaje a ID datové schránky
 obory činnost (NACE) a vydaná/ukončená živnostenská oprávnění
 vlastnické a personální informace a změny
 majetkové účasti a nástupnictví
 ﬁnanční údaje (aktiva, pasiva, výnosy, náklady, vlastní kapitál, cizí zdroje,
provozní výsledek hospodaření, výsledek hospodaření za období,
hospodářský výsledek před zdaněním)
 negativní události (úpadek, exekuce, zapsané exekuce, insolvence,
pohledávky, likvidace, zánik, záporné jmění, nespolehlivost plátce DPH)
 informace o valných hromadách a anotace z tisku
Předplatné zahrnuje 50 zobrazených reportů měsíčně.
Roční předplatné Informace o ﬁrmách v ČR – detailní ekonomické informace: 1 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Informace o ﬁrmách v ČR – detailní ekonomické informace jsou součást
volitelného obsahu partnerských společností.
Služba je v rámci ASPI napojena na databázový informační systém společnosti Bisnode, která je vedoucím
evropským poskytovatelem ekonomických informací.
Bisnode čerpá data v ČR z těchto zdrojů:
Registr ekonomických subjektů, Český statistický úřad, Obchodní rejstřík včetně Sbírky listin, Obchodní věstník, ARES a ARISWEB,
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Insolvenční rejstřík, dlužnické databáze, zpravodajství ČTK, ekonomický
tisk, kapitálový trh (BCPP, RM-S, SCP, ČNB), informace z asociací a profesních sdružení, vlastní průzkumy, internet a ostatní otevřené
zdroje.
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Učebnice pro vysoké školy v ASPI
Součástí rozsáhlého volitelného autorského obsahu Wolters Kluwer jsou také učebnice.
Ze široké nabídky aktuálních a připravovaných titulů vybíráme:
 Bankovní obchody – P. Liška / Š. Elek / K. Marek
Civilní proces. Casebook – J. Křiváčková / K. Hamuľáková
Dějiny českého soudnictví – K. Schelle / J. Bílý
 Dějiny ústavního práva – K. Schelle
 Dějiny veřejné správy – K. Schelle
 Evropské právo 2 – Jednotný vnitřní trh – N. Šišková a kolektiv
Komerční bezpečnost, 2. vydání – J. Kameník
 Kriminologie, 4. vydání – T. Gřivna / M. Scheinost / I. Zoubková a kolektiv
Mezinárodní právo soukromé Evropské unie, 2. vydání – N . Rozehnalová / J. Valdhans / K. Drličková / T. Kyselovská
 Musíš znát – Exekuční a insolvenční právo – P. Polišenská / R. Feberová
 Musíš znát – Finanční právo – P. Polišenská / R. Feberová
 Musíš znát – Občanské právo hmotné – P. Polišenská / R. Feberová / M. Hrabalová
 Musíš znát – Občanské právo procesní – P. Polišenská / R. Feberová / M. Hrabalová
 Musíš znát – Obchodní právo – P. Polišenská / M. Hrabalová / A. Perejdová
 Musíš znát – Pozemkové právo a právo životního prostředí – P. Polišenská / R. Feberová
 Musíš znát – Právo cenných papírů – P. Polišenská / M. Hrabalová / A. Perejdová
 Musíš znát – Rodinné právo. Manželství – P. Polišenská a kolektiv
 Musíš znát – Trestní právo hmotné – P. Polišenská / R. Feberová / M. Hrabalová
 Musíš znát – Trestní právo procesní – P. Polišenská / R. Feberová / M. Hrabalová
 Občanské právo hmotné 1, 2., aktualizované a doplněné vydání – J. Dvořák / J. Švestka / M. Zuklínová a kolektiv
 Občanské právo hmotné 2 – J. Dvořák / J. Švestka / M. Zuklínová a kolektiv
 Občanské právo hmotné 3 – J. Dvořák / J. Švestka a kolektiv
Občanské právo hmotné 4 – J. Dvořák / J. Švestka
 Obecné správní právo, 3. vydání – V. Sládeček
 Obchodní právo – podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele – S. Černá / I. Štenglová / I. Pelikánová / J. Dědič
 Pracovní právo v bodech s příklady – P. Hůrka a kolektiv
Právní interpretace – mezi vysvětlováním a rozuměním – K. Žák Krzyžanková
 Právnický stav a právnické profese v minulosti – V. Kindl / M. Skřejpek a kolektiv
 Právo mezinárodního obchodu – B. Poláček
 Právo mezinárodního obchodu – N. Rozehnalová
 Právo obchodních korporací – S. Černá / I. Štenglová / I. Pelikánová a kolektiv
 Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku, 3., aktualizované vydání – N. Rozehnalová
 Rukověť trestního práva hmotného a procesního, 3. vydání – Nakladatelství Linde – J. Chmelík
 Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního, 5. vydání – T. Gřivna a kolektiv
 Sbírka příkladů z obchodního práva, 5. vydání – S. Černá a kolektiv
 Smluvní vztahy výstavbových projektů, 2. vydání – L. Klee
 Sociální právo a politika EU – I. Tomeš / K. Koldinská / F. Křepelka
 Sociální právo České republiky – I. Tomeš a kolektiv
Soudní exekuce – J. Wolfová / M. Štika
 Správní právo – Casebook – R. Pomahač a kolektiv
 Správní věda – Teorie veřejné správy, 4. vydání – D. Hendrych a kolektiv
 Srovnávací ústavní právo – J. Blahož / V. Balaš / K. Klíma
Státověda, 5. vydání – J. Svatoň / J. Filip
Státověda. Stát. Jednotlivec. Konstitucionalismus – J. Reschová a kolektiv
Teorie finančního práva a finanční vědy – M. Karfíková a kolektiv
 Teorie národního hospodářství, 4. vydání – J. Urban
 Teorie práva v příkladech, 3. vydání – M. Večeřa a kolektiv
 Teorie veřejné moci (vládnutí), 3. vydání – K. Klíma
 Trestní právo hmotné, 8. vydání – P. Šámal / O. Novotný / T. Gřivna / M. Vanduchová /
J. Herczeg / R. Vokoun a kolektiv
Trestní právo procesní, 7. vydání – J. Fenyk / D. Císařová / T. Gřivna a kolektiv
 Ústavní právo – Casebook – D. Kosař / M. Antoš / Z. Kühn / L. Vyhnánek
 Úvod do studia občanského práva – J. Salač / J. Bajura / V. Plecitý
Veřejný sektor v teorii a praxi ČR – J. Peková
 Základy horního a energetického práva – O. Vícha
 Základy pracovního práva EU – J. Komendová
 Základy práva. O právu, státě a moci – P. Varvařovský
 Zvláštní řízení soudní, 2. vydání – M. Wipplingerová / R. Zahradníková / K. Spurná
Zařazujeme v roce 2019

Zařazeno v roce 2018

Učebnice jsou také vydané jako E-knihy v aplikaci WK eReader a můžete si je objednat na www.wolterskluwer.cz/obchod

Učebnice lze objednat v rámci volitelného autorského obsahu ASPI
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Nabídka dalších online
služeb Wolters Kluwer
Informační systém pro efektivní řízení agendy

www.praetor-systems.cz
Komplexní systém pro správu advokátní
kanceláře

www.kleos.cz
Vedení agendy ﬁremního právníka

www.effacts.cz
Systém e-learningových školení z různých
oblastí práva

www.incompliance.cz
Zákonný test insolvence společnosti

www.insolside.cz
Nový portál pro pracovněprávní a mzdovou praxi

www.praceamzda.cz
Interaktivní vzory smluv a právních dokumentů
na míru

www.vzornepravo.cz
Právní předpisy ve zvukové podobě

www.audiozakony.cz
Portál daňových a účetních profesionálů

www.dauc.cz
Aplikace pro řízení školy

www.rizeniskoly.cz

Praetor
NOVĚ – PROPOJENÍ ASPI & PRAETOR
Přehledný, intuitivní, výkonný a snadno ovladatelný
inovativní systém pro efektivní řízení advokátní kanceláře,
daňové ﬁrmy, ﬁrmy i veřejnou správu
Kompletní agendu máte v jednom zabezpečeném systému,
který je v souladu s GDPR.
Spisová evidence
Jednoduché vedení kompletní agendy kanceláře a elektronických
spisů s množstvím přehledů. Všechny potřebné informace
k danému případu jsou provázané a rychle přístupné. Inteligentní
kategorizace spisů pro zvýšení efektivity práce.

Adresář – správa osob a kontaktů
Podrobná a přehledná evidence, správa neomezeného množství
kontaktů ke každému subjektu, možnost hromadného exportu.
V mobilní aplikaci lze na uložené kontakty přímo volat a posílat
email.

Správa dokumentů – DMS
Práce ve Wordu s využitím nadstandartních funkcí DMS – sledování revizí, porovnání dokumentů, jednoduché nastavení automatického generování dat do dokumentů, inteligentní šablony,
číslování dokumentů, archiv revizí, elektronický podpis, konverze
do PDF, časové razítko, emaily, datové zprávy, poštovní zásilky.

Poštovní agenda
Ucelený a přehledný systém vedení listovních zásilek, emailů
a datových zpráv, s možností přehledného řazení a ﬁltrování.
Komplexní doplněk všech elektronických spisů. Automatické
přiřazování datových zpráv ke spisům dle spisové značky. Datové
schránky s možností nahlížení do datových schránek bez okamžitého doručení zpráv.

Nově modul: Pohledávky







Evidence právních nároků a jejich příslušenství
Nastavitelná logika zápočtů (nejstarší příslušenství, jistina atp.)
Evidence úhrad dlužníků oproti pohledávkám
Generování splátkového kalendáře
Podávání EPR, ČTÚ, předžalobní výzvy, uznání atd.
Hlídání změn v InfoSoud, InfoJednání a InfoDokument
(dostupné v průběhu 1. pololetí 2019)

Napojení na rejstříky
InfoSoud, Infojednání, obchodní rejstřík, ARES, UIDR, ISIR, Czech
Point, Datové schránky, MV-registr neplatných a odcizených
dokladů, Aktuální kurz ČNB, napojení na rejstříky SR a další.

Ekonomika
Nastavení výkazů, účtování, fakturace v hodinové sazbě, paušálem
nebo dle advokátního tarifu s možností nastavení individuálních
limitů. Praktické stopky – přesně vykážete čas strávený na kauze.
Evidence veškerých zadaných činností a výdajů ke spisu, ke klientovi a ke všem kauzám. Automatické vykazování. Možnost napojení na vybrané účetní programy (Pohoda, Money, Altus, Vario,
Byznys a další).

Reporty a analytika
Jednoduché nastavení reportů, okamžitý přehled o všem,
co potřebujete.
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Time management a hlídání lhůt

Nově: Klientský webový přístup

Přehledné zobrazení lhůt a termínů s barevným škálováním priorit
a zasíláním avíz emailem. Snadné plánování úkolů a následně
vykazování činností.

Umožněte vašim klientům a externistům přístup přes web
do částí spisů.
(dostupné v průběhu 1. pololetí 2019)

Praetor nabízí mnoho prémiových funkcí.
Více informací na www.praetor-systems.cz nebo kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer.
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Praetor

Praetor

Advokátní kancelář / Daňová ﬁrma / Firma / Veřejná správa

PRAETOR
Advokátní systém pro úspěšné







Modul Advokátní úschova
Modul Pohledávky
Advokátní tarif a kalkulačky
Autorizovaná konverze
Hlídání rejstříků včetně InfoSoud, InfoJednání
Přehledné vykazování činnosti, fakturace a reporting

Praetor také používají:
ROWAN LEGAL, Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák,
AK Camrda, Premus, Vychopeň, Vachoušek, Zeman a partneři

PRAETOR
Daňová ﬁrma
Efektivní řízení daňové kanceláře





Snadná evidence času pro vykazování a fakturaci klientům
Propojení s programem TAX edit
Přehledný daňový kalendář
Notiﬁkační centrum – automaticky posíláte klientům upozornění
na blížící se daňové povinnosti
 Kompletní správa odeslané a přijaté pošty včetně datových zpráv
Praetor také používají:
ROWAN TAX, AD DPE Holding a.s., V4 Audit, s.r.o.

PRAETOR
Firma
Přehledné hlídání smluv a lhůt v podniku







Kompletní práva spisů personálních i smluv
Šablony dokumentů
Přehledné lhůty a úkoly a řízení
Sjednocení vnitropodnikové agendy
Hlídání insolvence a dalších rejstříků
Možnost vytvoření modulu na míru

Praetor také používají:
European Data Project s.r.o., IT Credit, s.r.o.

PRAETOR
Veřejná správa
Vedoucí i pracovníci mají přehled a sjednocenou agendu







Sjednocení pracovní spisové agendy
Snadná práce s dokumenty a vytváření vzorů
Hlídání lhůt s upozorňováním
Úkolování a sledování vytíženosti a úkolů
Možné vytvoření individuálních agend v modulu
Možnost nastavení zastupující osoby

Praetor také používá:
Statutární město Ostrava

Rádi vám poradíme s výběrem Praetora na míru.
Informujte se o možnostech prémiových funkcí a speciální úpravách právě pro vás.
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Kleos
Kleos

Komplexní systém pro správu
advokátní kanceláře
Navržen právníky pro ulehčení
jejich každodenní práce

S Kleosem získáte spokojené klienty a čas věnovat se důležitým věcem.
Kleos spravuje vše, co se týká vaší praxe – kauzy, dokumenty, úkoly, činnosti, lhůty a fakturaci.
Více než 20 000 spokojených uživatelů z celého světa oceňuje výhody.
Nejvyšší úroveň zabezpečení dat

Mobilita

Vaše data jsou uložena v datovém centru T-Systems
s nejmodernější úrovní zabezpečení, včetně obnovy dat
při selhání systému, automatickému zálohování a šifrování.
Ke svým datům máte přístup pouze vy.

Kleos spustíte okamžitě, s přístupem odkudkoli, na jakémkoli
zařízení. Využijte aplikace pro iPhone, iPad a Android.

Úspora času a nákladů
Rychlá instalace bez nákladů na IT strukturu – stačí jen
připojení na internet. Obsahuje řadu praktických šablon,
jejichž používání výrazně šetří čas.

Chod ﬁrmy pod kontrolou
Kleos sleduje činnosti, lhůty, evidenci času a ve spojení
s kauzami připraví podklady pro fakturaci. Díky reportingu
na jedno kliknutí sledujete celkovou finanční výkonnost firmy
a produktivitu.

Vše na jednom místě

Jednoduché ovládání
Srozumitelné ikony, klávesové zkratky, přehledné uživatelské
prostředí a video návody.

Sdílené pracovní prostředí a soubory s možností nastavení
autorizace pro snadnou spolupráci mezi kolegy i klienty.

Individuální nastavení

Neomezený datový prostor

Přátelské a pohodlné uživatelské rozhraní lze individuálně
přizpůsobit vašim potřebám.

Ukládejte tolik dat, kolik potřebujete.

Bezpečné sdílení dokumentů
Profesionální podpora
Online znalostní báze Kleos nabízí přehledné video návody,
manuály a odpovědi na nejčastější otázky.

Díky portálu Kleos Connect nemusíte nic posílat emailem.
Vaši klienti si mohou dokumenty sami stahovat, nahrávat
a přidávat komentáře.

TIP – zkuste si Kleos na 3 měsíce zdarma na www.kleos.cz
Na multilicence poskytujeme výhodné slevy.

Speciální nabídka na Kleos pro uživatele ASPI – 100% sleva na konﬁgurační balíček (ušetříte 5 000 Kč)
Konfigurační balíček obsahuje nastavení systému Kleos podle potřeb zákazníka:
 Vytvoření databáze a nastavení na míru
 Vytvoření 5 šablon
 Zaškolení
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Více na www.kleos.cz

Katalog ASPI 2019

Kleos

effacts
Ulehčete si ﬁremní právní agendu!
effacts je bezpečný nástroj pro kompletní správu smluv, zákonných
povinností, případů a struktury společnosti pro právní oddělení ﬁrem.

effacts představuje








řešení podle individuálních požadavků
rychlý přístup k datům odkudkoli
okamžité použití bez nutnosti instalace a nákladů na IT
maximální bezpečnost dat
snadné vytváření reportů
automatická upozornění a správa úkolů…
neomezený datový prostor se šifrováním

Základní moduly effacts
Správa smluv
Poskytuje jednoduchou platformu pro zajištění
kontroly nad smlouvami a souvisejícími dokumenty
během celého procesu.
S možností integrace elektronického podpisu
(e-signature) je podpis smlouvy otázkou pár minut.

Správa kauz
Získáte možnost identiﬁkovat, kontrolovat a spravovat všechny vzniklé a příchozí případy.
Systém emailových upozornění zajistí, že se vždy
včas dozvíte o blížícím se termínu. Díky chytrým
nástrojům můžete snadno spolupracovat s externími partnery.

Správa compliance
Přehledně na jednom místě sdružuje všechny
zákonné povinnosti a související vnitřní předpisy
a postupy. Snadno můžete dohlížet na rizika compliance a vytvářet úkoly a dokumenty spojené
s vnitřními předpisy.

Správa entit
Zobrazuje přehled všech ﬁremních entit a přidružených dceřiných společností v jakémkoli časovém
okamžiku za pomoci přehledných organizačních
struktur a detailních reportů.
Evidujte pozice jednatelů/CEO a mějte přehled
o akcionářích.

Z dalších volitelných modulů doporučujeme:





Správa duševního vlastnictví
Bezpečnost dat a soukromí
Workﬂow
Správa nemovitostí

V průběhu roku 2019 dochází
ke změně názvu produktu na

legisway

Seznamte se s výhodami effacts pro vaše právní oddělení

essentials

Chytrý právní nástroj pro ﬁremní právníky

Kontaktujte nás a domluvte si bezplatnou prezentaci – email: effacts@wolterskluwer.cz

Více na www.effacts.cz
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effacts

inCompliance
Systém e-learningových školení z různých oblastí práva,
jehož cílem je proškolit podnikatele, zaměstnavatele
a zaměstnance tak, aby v rámci své každodenní činnosti
vědomě postupovali v souladu s platnými právními předpisy.
InCompliance – v souladu s právem přispívá k účinné prevenci porušování právních předpisů a snížení rizika
vzniku trestní, případně jiné právní odpovědnosti právnických osob a hrozby následných sankcí.
Připraveno ve spolupráci s LP Legal a Komorou právní odpovědnosti.

Rozsáhlá databáze školení a testů

Jednoduchý způsob vzdělávání
Zdarma ukázkový kurz

Certiﬁkace zaměstnance

Certiﬁkované okruhy e-learningových školení





Ochrana dat, osobních a ﬁremních údajů
Pracovní právo
Trestní právo, korupce
Korporátní agenda

Aktuální nabídka balíčků školení
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Pracovní právo I: 2 400 Kč bez DPH / 1 osoba
Pracovní právo II: 2 400 Kč bez DPH / 1 osoba
Pracovní právo III: 1 800 Kč bez DPH / 1 osoba
GDPR: 675 Kč bez DPH / 1 osoba
Ochrana údajů obecně a ochrana osobních údajů zaměstnanců: 1 200 Kč bez DPH / 1 osoba
Ochrana osobních údajů pro podnikatele: 1 200 Kč bez DPH / 1 osoba
Manuál pro boj v džungli konkurence: 1 200 Kč bez DPH / 1 osoba
Vedení společnosti pro začátečníky i pokročilé: 1 800 Kč bez DPH / 1 osoba
Časté hříchy, které společnosti páchají: 1 200 Kč bez DPH / 1 osoba
Majetkové trestné činy aneb peníze jsou až na prvním místě i v rámci vyšetřování: 1 800 Kč bez DPH / 1 osoba

Podrobné informace, ukázky a nabídku školení naleznete na www.incompliance.cz
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inCompliance

Insolside
Splňte svoji zákonnou povinnost!
Otestujte, zda vaší společnosti nehrozí insolvence.
Povinnost provádět testy insolvence stanoví obecně závazné předpisy.

Základní test si můžete vyzkoušet zdarma www.insolside.cz

Pravidelnými testy insolvence předcházíte
možným důsledkům v případě insolvence
společnosti.

Testy insolvence mají mimořádný význam pro
 manažery korporací
 akcionáře a společníky
 banky a další věřitele

Jak testy vyhodnocujeme
Testy jsou vyhodnocovány na základě právního a ekonomického
rozboru vstupních hodnot zadaných uživateli.
V prvním kroku jsou vstupní hodnoty interpretovány v kontextu
právních předpisů – zejména jednotlivých ustanovení insolvenčního
zákona a zákona o obchodních korporacích. Cílem tohoto kroku
je posouzení, zda je daná společnost předlužena či naplňuje znaky
platební neschopnosti a je tím pádem ohrožena úpadkem.
Následuje vyvození skutečností z toho plynoucích pro management, společníky společnosti a další subjekty.
V dalších krocích dochází k analýze vstupních dat za pomoci
vybraných bankrotních a bonitních modelů a rozboru ﬁnančních
ukazatelů, s cílem posoudit rizika úpadku testované společnosti
do budoucna.

Odborný portál Insolside věnovaný testům insolvence je výsledkem spolupráce společností Wolters Kluwer a REALGATE CAPITAL.
Odbornými konzultacemi přispěla ke vzniku portálu rovněž Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ, specialista na insolvenci s více než 25letou
praxí a vítěz ankety Právnická ﬁrma roku 2015 – 2018 v kategorii Restrukturalizace a insolvence.

Více informací s nabídkou produktových balíčků naleznete na www.insolside.cz
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Insolside

Práce a mzda
Nový portál pro pracovněprávní a mzdovou praxi

Řešené pracovní situace
Výkladové články z časopisů
Časové znění právních předpisů
Otázky a odpovědi
Novinky pro mzdové účetní
a personalisty
Komentovaná judikatura
BOZP pro personalisty
Stanoviska AKV
Online archiv časopisu
Týdeník Podtrženo, sečteno

Verze předplatného
Práce a mzda KOMPLET
Komplexní portfolio informací z pracovního práva, personalistiky a mzdového účetnictví doplněné o informace z oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Časopis Práce a mzda v tištěné i online formě.
Cena ročního předplatného: 9 495 Kč bez DPH

Práce a mzda OPTIMUM
Optimalizovaný zdroj informací pro každodenní správu personální a mzdové agendy. Časopis Práce a mzda v tištěné i online formě.
Cena ročního předplatného: 4 990 Kč bez DPH

Práce a mzda DIGITAL
Praktické návody na řešení problémů z každodenní pracovněprávní a mzdové praxe v online formě.
Cena ročního předplatného: 2 995 Kč bez DPH

Získejte přístup zdarma na www.praceamzda.cz
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Práce a mzda

Vzorné právo
NOVINKA
Vzornepravo.cz – vaše jediná online pracovna,
na kterou se můžete 100% spolehnout.
Interaktivní dokumenty na míru vytvořené týmem právníků
špičkové právní kanceláře PRK Partners.
Získáte skutečnou jistotu
 Vytvořeno týmem právníků špičkové právní kanceláře
PRK Partners
 Průběžně aktualizováno při legislativních změnách

Vytváříte dokumenty šité na míru
 Vyřešíte každý váš konkrétní problém
 Získáte výsledek pouze pomocí odpovědí na otázky
 Vše zvládnete s jistotou i bez právní znalosti

Zabezpečíte svá osobní data
 Díky spolehlivým technologiím jsou data maximálně
chráněna
 Získáte nadstandartní ochranu soukromí

Máte své dokumenty stále k dispozici
 Své dokumenty máte k dispozici jednoduše online,
ať jste kdekoli, z jakéhokoli zařízení

Ušetříte čas i peníze
 Jednoduše vyřešíte i složité dokumenty
 Vše zvládnete i bez právníka

Aktuálně nabízíme vzory z oblastí

Připravujeme vzory z oblastí

 Zaměstnání
 Podnikání
 Ochrana osobních údajů

 Nemovitosti
 Rodina
 Spory a řízení

Ukázkový dokument na míru si vyzkoušejte na www.vzornepravo.cz

Advokátní kancelář PRK Partners získala významná ocenění
Více informací a aktuální nabídku produktových balíčků a dokumentů
naleznete na www.vzornepravo.cz
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Vzorné právo

Audiozákony
NOVÁ VERZE APLIKACE
Audiozákony
Poslouchejte právní předpisy kdekoli a kdykoli.
Audiozákony – právní předpisy ve zvukové podobě
Poslech právních přepisů oceníte především na dlouhých cestách, při učení se na advokátní, insolvenční nebo jiné odborné právní zkoušky.
Nebo jen tak – pro zlepšení Vašeho právního přehledu kdykoli a kdekoli budete chtít.
Efektivně využijete čas při dlouhém čekání nebo na cestě do zaměstnání i školy a zároveň budete mít i o starost méně.
Vše jednoduše ve vašem telefonu nebo tabletu.

Díky aktualizacím jsou Audiozákony k dispozici vždy v platné a účinné podobě.

Nová verze aplikace Audiozákony (jaro 2019)
 nové graﬁcké provedení inspirované hudebními streamovacími
službami (Spotify, Apple Music)
 přidali jsme možnost posouvat se při poslechu o jednotlivé
paragrafy zákona
 k dispozici 7 audiozákonů
 Insolvenční zákon
 Občanský soudní řád
 Občanský zákoník
 Správní řád
 Trestní řád
 Trestní zákoník
 Zákon o obchodních korporacích – Novinka 2019

Podporované platformy:
 Apple iOS

Aplikaci pro platformu iOS společnosti Apple si stáhněte
z App Store. Podporované jsou telefony iPhone (od generace
4 a výše) a tablety iPad.
 Google Android

Aplikaci pro platformu Google Android naleznete v obchodě
Google Play. Podporována jsou zařízení s OS Android 4.0.3
a vyšší.

Audiozákony připravujeme ve spolupráci s advokátní kanceláří Hartman, Rychnovská – sdružení advokátů.

62

Více o Audiozákonech na www.audiozakony.cz
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Audiozákony

DAUC.cz
Portál daňových poradců a účetních profesionálů
Komplexní informační servis pro každodenní správu daňové
a účetní agendy.

Aktuálnost
Monitorujeme za vás legislativní změny, nejnovější judikaturu
a odborná témata.

Profesionalita
Spolehlivé informace garantované kvalitními autory –
specialisty v oboru.

Komplexnost
Komplexní portfolio daňových, účetních
a souvisejících informací na jednom místě.

Pohodlí
Výklady propojeny na související předpisy
a tematicky provázány včetně účtové osnovy
a jednotlivých daňových systémů.

Variabilita nabídky
Připravili jsme pro vás několik produktových
verzí. Vyberte si jen to, co pro svoji práci
skutečně potřebujete.

Odborné poradenství
Možnost položit až 7 dotazů za rok do naší poradny Otázky a odpovědi.

Verze předplatného
DAUC
Nezbytné minimum pro všechny, kteří potřebují mít pravidelný přehled o dění v daňové a účetní oblasti. Verze představuje optimální
výběr toho nejdůležitějšího z oboru.
Cena ročního předplatného: 2 700 Kč bez DPH

DAUC EXPERT
Kompletní informační servis pro účetní a daňové profesionály potřebný pro každodenní odbornou praxi. Verze obsahuje komplexní
výklady daňové, účetní a mzdové problematiky.
Cena ročního předplatného: 6 600 Kč bez DPH

DAUC UNES
Ucelený informační servis poskytuje praktické informace z oblasti účetnictví, daní, práva a mzdové problematiky pro obce, veřejnou
správu, příspěvkové a nestátní neziskové organizace a jejich účetní.
Cena ročního předplatného: 1 200 Kč bez DPH

DAUC OTÁZKY & ODPOVĚDI
Multioborové odborné poradenství skládající se z otázek a odpovědí z oblasti účetnictví, daní, práva a dalších oblastí. Umožňuje svým
předplatitelům získat fundované odpovědi odborníků za zlomek ceny hrazené konzultantům.
Cena ročního předplatného: 2 355 Kč bez DPH

Otestujte si výhody zdarma! Registrujte se na www.dauc.cz
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Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy
Ucelený zdroj aktuálních a ověřených informací pro řízení a vedení školy.
Vše stručně, jasně, srozumitelně a přehledně.

Řešení pracovních situací










pracovní právo
personalistika
BOZP
řízení pedagogického procesu






spisová služba
vnitřní směrnice
GDPR
ICT ve škole

přijímací řízení
správní řízení
provoz školy
veřejné zakázky a mnoho dalšího

Kalendář událostí školního roku

Přehled informací

s přehledně zapracovanými povinnostmi při řízení školy –
s možností doplňování vašich vlastních událostí

denní zpravodajství o aktuálním dění ve školství

Směrnice, vzory, formuláře
které můžete uložit, vyplnit, vytisknout a použít

Zákony, vyhlášky a nařízení
dotýkající se oblasti školství – aktualizované okamžitě
po jakékoliv změně, možné zobrazit znění v různých časových
řezech

Odborná poradna
jistotu správného jednání v souladu s platnou legislativou vám
dají naši právníci, psychologové, metodici a další odborníci

Pravidelný newsletter, facebook a twitter
vás upozorní na důležité změny

Další výhody
Online články z časopisu Řízení školy
a všech Speciálů – pro MŠ, ZUŠ, střední školy, školní družiny
a školní jídelny

intuitivní vyhledávač, možnost nastavení a ﬁltrování dle typu
školy či zřizovatele, tvorba vlastních záložek a notiﬁkací, rozmanité možnosti sdílení textu...

Otestujte zdarma na www.rizeniskoly.cz/registrace
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Řízení školy online

Seznam zařazených titulů
Kodexy církevního práva

Zařazujeme v roce 2019

Zařazeno v roce 2018 a 2017

Průběžná aktualizace titulu

Název / autor

Specializace

Strana

Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium

Církve

10

Codex Iuris Canonici

Církve

10

Komentáře k předpisům
Název / autor

Specializace

Strana

Antidiskriminační zákon (198/2009 Sb.) – J. Šamánek / J. Kvasnicová a kolektiv

Ústavní právo

Autorský zákon (121/2000 Sb.) – I. Holcová / V. Křesťanová a kolektiv

Duševní vlastnictví

12

Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI).
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí (32/2006 Sb. m. s.) – J. Lojda

Doprava

12

České účetní standardy č. 701–710 pro některé vybrané účetní jednotky – Praktický komentář –
H. Březinová

Účetnictví I, II

31

České účetní standardy pro podnikatele (FZ01/2003) – H. Březinová

Účetnictví I, II

Daňový řád (280/2009 Sb.) – J. Baxa / O. Dráb / L. Kaniová / P. Lavický / A. Schillerová / K. Šimek /
M. Žišková

Daně a poplatky I, II

10, 11

Daňový řád (280/2009 Sb.) – Nakladatelství Leges – L. Matyášová / M. E. Grossová

Daně a poplatky I, II

10, 11

Daňový řád (280/2009 Sb.) – Praktický komentář – T. Rozehnal

Daně a poplatky I, II

10, 11

Energetický zákon (458/2000 Sb.) – K. Eichlerová / J. Handrlica / M. Jasenský / J. Kořán / V. Košťál /
D. Plášilová / P. Zákoucký

Energetika

13

Etický kodex advokáta (usnesení Představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku) – D. Kovářová / T. Sokol

Stavovské předpisy pro advokáty

28

Exekuční řád (120/2001 Sb.) – S. Molák a kolektiv

Občanské právo procesní

18

Exekuční řád (120/2001 Sb.) – Praktický komentář – P. Lavický a kolektiv

Občanské právo procesní

18

Horní zákon (44/1988 Sb.) – O. Vícha

Horní právo

14

Chemický zákon (350/2011 Sb.) – O. Jarolím

Životní prostředí

35

Insolvenční zákon (182/2006 Sb.) – J. Kozák / J. Brož / A. Dadam / A. Stanislav / Z. Strnad / L. Zrůst /
M. Žižlavský

Insolvence

14

Insolvenční zákon (182/2006 Sb.) – Nakladatelství Leges – J. Maršíková a kolektiv

Insolvence

14

Katastrální zákon (256/2013 Sb.) – E. Barešová / I. Bláhová / P. Doubek / B. Janeček / L. Nedvídek /
H. Šandová

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé I, II

15, 16

Katastrální zákon (256/2013 Sb.) – Praktický komentář – D. Šustrová / P. Borovička /J. Holý

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé I, II

15, 16

Knihovní zákon (257/2001 Sb.) – T. Danielisová

Správní právo – zvláštní předpisy

27

Kompetenční zákon (2/1969 Sb.) – J. Kněžínek

Ústavní právo

32

Kontrolní řád (255/2012 Sb.) – O. Dvorská

Správní právo – obecné předpisy

25

Kontrolní řád (255/2012 Sb.) – Praktický komentář – J. Jelínková

Správní právo – obecné předpisy

25

Krizový zákon (240/2000 Sb.) – J. Vaníček / O.Vodehnal

Správní právo – zvláštní předpisy

27

Lázeňský zákon (164/2001 Sb.) – J. Staněk

Správní právo – zvláštní předpisy

27

Lesní zákon (289/1995 Sb.) – J. Drobník / P. Dvořák

Životní prostředí

35

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.) – E. Wagnerová / V. Šimíček / T. Langášek / I. Pospíšil
a kolektiv

Ústavní právo

32

Nařízení o evropském řízení o drobných nárocích (861/2007/ES) – P. Lavický a kolektiv

Občanské právo procesní

18

Nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností (278/2008 Sb.) – P. Kameník / M.
Hrabánková / M. Orlová

Živnostenské právo

35

Nařízení o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí „Brusel I” (44/2001/ES) – M. Kasíková / P. Šuk

Občanské právo procesní

18

Nařízení o uznávání rozhodnutí ve věcech manželských „Brusel II bis” (2201/2003/ES) –
M. Zavadilová

Občanské právo procesní

18

Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
(375/2017 Sb.) – J. Vala

Pracovní právo a sociální
zabezpečení I, II

20, 21

32

31
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Komentáře k předpisům
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Zařazujeme v roce 2019

Zařazeno v roce 2018 a 2017

Průběžná aktualizace titulu

Název / autor

Specializace

Strana

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (101/2005 Sb.) –
J. Vala

Pracovní právo a sociální
zabezpečení I, II

20, 21

Notářský řád (358/1992 Sb.) – Praktický komentář – J. Kožiak / D. Vláčil / R. Ruban

Občanské právo procesní

18

Nový katastrální zákon – poznámkové vydání s vybranou judikaturou (256/2013 Sb.) – Nakladatelství Linde – P. Janků / P. Vrcha / D. Šustrová

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé I, II

Občanský soudní řád (99/1963 Sb.) – Nakladatelství Wolters Kluwer – L. David / F. Ištvánek /
N. Javůrková / M. Kasíková / P. Lavický a kolektiv

Občanské právo procesní

18

Občanský soudní řád (99/1963 Sb.) – Praktický komentář – P. Lavický a kolektiv

Občanské právo procesní

18

Občanský soudní řád (99/1963 Sb.) – Soudcovský komentář (původně Nakladatelství HBT) –
J. Jirsa a kolektiv

Občanské právo procesní

18

Občanský zákoník (89/2012 Sb.) – J. Švestka / J. Dvořák / J. Fiala a kolektiv

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé I, II

15, 16

Občanský zákoník (40/1964 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.) – J. Fiala / M. Kindl a kolektiv

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé I, II

15, 16

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (2016/679/EU) – Praktický komentář –
M. Nulíček / J. Donát / F. Nonnemann / B. Lichnovský / J.Tomíšek / K. Kovaříková

Ochrana osobních údajů (GDPR)

19

Ochrana osobních údajů (GDPR)
– veřejná správa

19

Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.) – J. Pokorná / Z. Kovařík / Z. Čáp a kolektiv

Právo obchodních korporací I, II

22,23

Plemenářský zákon (154/2000 Sb.) – M. Hůlová

Správní právo – zvláštní předpisy

27

Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
(HK01/2012) – M. Maisner / V. Trapl

Rozhodčí řízení

24

Soudní řád správní (150/2002 Sb.) – Z. Kühn / T. Kocourek / P. Mikeš / K. Černín / F. Dienstbier /
O. Kadlec / K. Beran

Správní právo – obecné předpisy

25

Soudní řád správní (150/2002 Sb.) – Nakladatelství Leges – L. Potěšil / V. Šimíček

Správní právo – obecné předpisy

25

Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou (500/2004 Sb.) – J. Hrabák

Správní právo – obecné předpisy

25

Stavební zákon (183/2006 Sb.) – S. Malý

Stavebnictví

28

Stavební zákon (183/2006 Sb.) – Nakladatelství Leges – P. Průcha / H. Gregorová a kolektiv

Stavebnictví

28

Stavební zákon (183/2006 Sb.) – Praktický komentář – E. Vávrová / K. Černín / V. Doležalová /
P. Humlíčková / M. Knecht / D. Konečná / V. Zahumenská

Stavebnictví

28

Školský zákon (561/2004 Sb.) – P. Katzová

Školství

29

Tiskový zákon (46/2000 Sb.) – A. Rozehnal

Mediální právo

15

Trestní řád (141/1961 Sb.) – A. Draštík / J. Fenyk a kolektiv

Trestní právo I, II

30

Trestní zákoník (40/2009 Sb.) – A. Draštík a kolektiv

Trestní právo I, II

30

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a Předpisy CIM (Přípojek B k Úmluvě COTIF).
Vyhláška ministra zahraničních věcí (8/1985 Sb. ve znění dodatku 49/2006 Sb., v aktuálním znění,
viz sdělení 65/2015 Sb.) – J. Lojda

Doprava

12

Úmluva o právech dítěte (104/1991 Sb.) – Š. Dušková / A. Hofschneiderová / K. Kouřilová /
M. Matiaško

Ústavní právo

32

Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (CMR). Vyhláška ministra zahraničních
věcí (11/1975 Sb.) – J. Lojda

Doprava

12

Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (New York) (74/1959 Sb.) – Ľ. Mičinský /
M. Olík a kolektiv

Rozhodčí řízení

24

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (160/1991 Sb.)

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé I, II

Ústava České republiky (1/1993 Sb.) – P. Rychetský a kolektiv

Ústavní právo

32

Ústava České republiky (1/1993 Sb.) – Nakladatelství Linde – V. Šimíček / J. Filip / P. Molek/
L. Bahýľová / M. Podhrázný / R. Suchánek / L. Vyhnánek

Ústavní právo

32

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.) – M. Mareš / D. Novák

Ústavní právo

32

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.) – P. Rychetský a kolektiv

Ústavní právo

32

Veterinární zákon (166/1999 Sb.) – M. Skřivánková / J. Vebrová / J. Váňa / M. Morkus / M. Bařtipán /
T. Sýkora / J. Kašpar / J. Zezulčík / A. Jáklová / T. Jírů

Správní právo – zvláštní předpisy

27

Vodní zákon (254/2001 Sb.) – M. Poláčková / J. Gregorová / M. Studnička / J. Večeřová / A. Kliková

Životní prostředí

35

Vyhláška 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví –
M. Müllerová

Účetnictví I, II

31
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Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky (410/2009 Sb.) –
Praktický komentář – H. Březinová

Účetnictví I, II

31

Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví
(500/2002 Sb.) – H. Březinová

Účetnictví I, II

31

Vyhláška Ministerstva ﬁnancí ČR o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku
za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladu řízení
před rozhodcem (114/1991 Sb.) – P. Tröster / P. Knebl

Pracovní právo a sociální
zabezpečení I, II

20, 21

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o zprostředkovatelích a ukládání kolektivních
smluv vyššího stupně (16/1991 Sb.) – P. Tröster / P. Knebl

Pracovní právo a sociální
zabezpečení I, II

20, 21

Vyhláška o advokátním tarifu (177/1996 Sb.) – D. Kovářová a kolektiv

Stavovské předpisy pro advokáty

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi (389/2011 Sb.) –
Praktický komentář – P. Beck /
I. Grunerová / M. Pavelková

Pracovní právo a sociální
zabezpečení I, II

20, 21

Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích (180/2015 Sb.) – P. Motyčková

Pracovní právo a sociální
zabezpečení I, II

20, 21

Zákon na ochranu zvířat proti týrání (246/1992 Sb.) – M. Hůlová

Životní prostředí

35

Zákon o advokacii a stavovské předpisy (85/1996 Sb.) – D. Kovářová / K. Havlíček/ R. Němec /
T. Sokol / J. Syka / D. Uhlíř / M. Žižlavský

Stavovské předpisy pro advokáty

28

Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (132/2010 Sb.) – A. Rozehnal

Mediální právo

15

Zákon o auditorech (93/2009 Sb.) – V. Králíček

Účetnictví I, II

31

Zákon o azylu (325/1999 Sb.) – D. Kosař / P. Molek / V. Honusková / M. Jurman / H. Lupačová

Správní právo – zvláštní předpisy

27

Zákon o azylu (325/1999 Sb.) – Praktický komentář – V. Votočková / N. Chmelíčková

Správní právo – zvláštní předpisy

27

Zákon o bankách (21/1992 Sb.) – P. Liška / K. Dřevínek / Š. Elek / P. Kotáb / T. Rýdl

Finanční právo – banky, fondové
podnikání a cenné papíry

13

Zákon o Bezpečnostní informační službě (154/1994 Sb.) – L. Pokorný / J. Chrobák / M. Fliegel

Veřejné sbory

33

Zákon o církvích a náboženských společnostech (3/2002 Sb.) – A. Chocholáč

Církve

10

Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa (282/1991 Sb.) –
J. Jelínková / N. Buchta

Životní prostředí

35

Zákon o České národní bance (6/1993 Sb.) – T. Rýdl / J. Barák / L. Saňa / P. Výborný

Finanční právo – banky, fondové
podnikání a cenné papíry

13

Zákon o České televizi (483/1991 Sb.) – A. Rozehnal

Mediální právo

15

Zákon o Českém rozhlasu (484/1991 Sb.) – A. Rozehnal

Mediální právo

15

Zákon o dani silniční (16/1993 Sb.) – Z. Tesařová

Daně a poplatky I, II

10, 11

Zákon o dani z hazardních her (187/2016 Sb.) – R. Boháč / H. Krasulová

Daně a poplatky I, II

10, 11

Zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.) – M. Novotná / P. Koubovský

Daně a poplatky I, II

10, 11

Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.) – T. Brandejs / M. Drábová / M. Dušek / O. Holubová /
M. Tomíček

Daně a poplatky I, II

10, 11

Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.) – O. Dráb / P. Beránek / S. Finardi / J. Hlaváč / M. Hronová /
L. Janoušek/ B. Krížová / D. Martincová / Z. Morávek – Postupně zařazujeme

Daně a poplatky I, II

10, 11

Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (523/1992 Sb.) –
R. Neužil / V. Šeﬂ

Daně a poplatky I, II

10, 11

Zákon o dráhách (266/1994 Sb.) – J. Lojda

Doprava

12

Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.) – Z. Chudomelová / Š. Němečková / M. Beran /
V. Jadrný / J. Novák

Elektronické komunikace a IT

13

Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.) – Nakladatelství Linde – P. Mates / T. Nielsen /
Z. Vaníček

Elektronické komunikace a IT

13

Zákon o evidenci tržeb (112/2016 Sb.) – S. Kouba / D. Hrabětová / M. Patzenhauer

Daně a poplatky I, II

10, 11

Zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.) – L. Krupičková / O. Trubač

Daně a poplatky I, II

10, 11

Zákon o geologických pracích (62/1988 Sb.) – Nakladatelství Leges – O. Vícha

Horní právo

14

Zákon o hlavním městě Praze (131/2000 Sb.) – M. Děvěrová / T. Havel / R. Mařík / M. Jordán

Správní právo – samospráva

26

Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (61/1988 Sb.) – O. Vícha

Horní právo

14

Zákon o hospodaření energií (406/2000 Sb.) – P. Holub / A. Chamrád

Energetika

13

Zákon o insolvenčních správcích (312/2006 Sb.) – A. Stanislav / J. Kozák

Insolvence

Zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.) – J. Stádník / P. Kieler / M. Štefko

Pracovní právo a sociální
zabezpečení I, II
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Zákon o integrovaném záchranném systému (239/2000 Sb.) – A. Zpěvák

Veřejné sbory

33

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech (240/2013 Sb.) – J. Šovar a kolektiv

Finanční právo – banky, fondové
podnikání a cenné papíry

13

Zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.) – P. Tröster / P. Knebl

Pracovní právo a sociální
zabezpečení I, II

20, 21

Zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.) – Praktický komentář. – J. Pichrt a kolektiv

Pracovní právo a sociální
zabezpečení I, II

20, 21

Zákon o krajích (129/2000 Sb.) – R. Cogan

Správní právo – samospráva

Zákon o kybernetické bezpečnosti (181/2014 Sb.) – M. Maisner / B. Vlachová

Elektronické komunikace a IT

13

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (428/2012 Sb.) – P. Jäger /
A. Chocholáč

Církve

10

Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (219/2000 Sb.) –
O. Závodský / M. Svoboda

Správní právo – obecné předpisy

25

Zákon o mediaci (202/2012 Sb.) – T. Horáček / M. Olík / M. Svatoš

Občanské právo procesní

18

Zákon o mediaci (202/2012 Sb.) – Nakladatelství Leges – J. Grygar

Občanské právo procesní

18

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (104/2013 Sb.) – M. Kubíček /
P. Polák / H. Opatová

Trestní právo I, II

30

Zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.) – M. Pauknerová / N. Rozehnalová /
M. Zavadilová a kolektiv

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé I, II

15, 16

Zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.) – Nakladatelství Leges – P. Dobiáš /
M. Hálová / Z. Kovařík a kolektiv

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé I, II

15, 16

Zákon o místních poplatcích (565/1990 Sb.) – V. Těžký / M. Jantoš / K. Siuda

Správní právo – samospráva

26

Zákon o místním referendu (22/2004 Sb.) – M. Kopecký

Správní právo – samospráva

26

Zákon o myslivosti (449/2001 Sb.) – B. Petr a kolektiv

Správní právo – zvláštní předpisy

27

Zákon o nabídkách převzetí (104/2008 Sb.) – J. Lasák / P. Vybíral / L. Jemelka / J. Kotásek / L. Němec
a kolektiv

Právo obchodních korporací I, II

22,23

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (262/2017 Sb.) – R. Kramařík / M. Štefek /
K. Svoboda / J. Valdhans / M. Petr

Veřejné zakázky a ochrana
hospodářské soutěže

33

Zákon o návykových látkách (167/1998 Sb.) – J. Mahdalíčková

Trestní právo I, II

30

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu (166/1993 Sb.) – T. Koucká Hőfferová / M. Kala/ J. Krůta /
F. Púry / R. Suchánek

Správní právo – obecné předpisy

25

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a ﬁnancování terorismu
(253/2008 Sb.) – J. Béreš / M. Katolická

Trestní právo I, II

30

Zákon o některých přestupcích (251/2016 Sb.) – Praktický komentář – J. Strakoš

Správní právo – obecné předpisy

Zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.) – J. Přib / Š. Chotěborská / K. Cimlerová

Pracovní právo a sociální
zabezpečení I, II

Zákon o neperiodických publikacích (37/1995 Sb.) – A. Rozehnal

Mediální právo

15

Zákon o obalech (477/2001 Sb.) – L. Trylč / P. Petržílek

Životní prostředí

35

Zákon o obcích (128/2000 Sb.) – M. Kopecký / P. Průcha / P. Havlan / J. Janeček

Správní právo – samospráva

26

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků (102/2001 Sb.) – N. Klabusayová

Spotřebitelské právo

24

Zákon o obecní policii (553/1991 Sb.) – P. Šebesta

Správní právo – samospráva

26

Zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.) – T. Durdík / L. Háková / L. Čírtková / P. Vitoušová

Trestní právo I, II

Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) – J. Lasák / J. Pokorná / Z. Čáp / T. Doležil a kolektiv

Právo obchodních korporací I, II

22,23

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) – D. Bohadlo / J. Brož /
S. Kadečka / P. Průcha / F. Rigel / V. Šťastný

Správní právo – obecné předpisy

25

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) – Nakladatelství Leges –
M. Ondrušová / R. Ondruš / P. Vytopil

Správní právo – obecné předpisy

25

Zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci (82/1998 Sb.) – F. Ištvánek / P. Simon /
F. Korbel

Správní právo – obecné předpisy

25

Zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.) – D. Raus / A. Oršulová

Veřejné zakázky a ochrana
hospodářské soutěže

33

Zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) – D. Novák

Ochrana osobních údajů (GDPR)

19

Ochrana osobních údajů (GDPR)
– veřejná správa

19
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Zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.) – P. Bejčková

Životní prostředí

35

Zákon o ochraně průmyslových vzorů (207/2000 Sb.) – P. Koukal

Duševní vlastnictví

12

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) – V. Stejskal

Životní prostředí

35

Zákon o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.) – B. Vítová

Spotřebitelské právo

24

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – J. Dvořák
/ J. Chrobák

Správní právo – obecné předpisy

25

Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.) – I. Krýsa / Z. Krýsová

Zdravotnictví a farmacie

34

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (118/2000 Sb.) –
P. Seidl

Pracovní právo a sociální
zabezpečení I, II

20, 21

Zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.) – P. Koukal / R. Charvát / S. Hejdová / M. Černý

Duševní vlastnictví

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.) – Praktický komentář –
V. Voříšek a kolektiv

Pracovní právo a sociální
zabezpečení I, II

Zákon o pedagogických pracovnících (563/2004 Sb.) – H. Poláková

Školství

29

Zákon o platebním styku (370/2017 Sb.) – J. Beran / T. Nýdrle / D. Strnadel

Finanční právo – banky, fondové
podnikání a cenné papíry

13

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.) – A. Králík a kolektiv

Finanční právo – banky, fondové
podnikání a cenné papíry

13

Zákon o pohřebnictví (256/2001 Sb.) – P. Vetešník / E. Stránská / J. Šejvl

Správní právo – zvláštní předpisy

27

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (589/1992 Sb.) – K. Cimlerová / Š. Chotěborská

Pracovní právo a sociální
zabezpečení I, II

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (168/1999 Sb.) – P. Bušta / V. Přikryl

Pojišťovnictví

20

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (168/1999 Sb.) – K. Kazdová / P. Kazda

Pojišťovnictví

20

Zákon o pojišťovnictví (277/2009 Sb.) – V. Přikryl / J. Čechová

Pojišťovnictví

20

Zákon o Policii České republiky (273/2008 Sb.) – M. Šteinbach / R. Šlesinger /M. Zimmermann /
M. Bílek / K. Hlaváčová

Veřejné sbory

33

Zákon o pomoci v hmotné nouzi (111/2006 Sb.) – Praktický komentář – P. Beck / I. Grunerová /
M. Pavelková

Pracovní právo a sociální
zabezpečení I, II

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (247/2014 Sb.) – Praktický komentář –
V. Pilík / M. Kostková / M. Ventluková

Školství

29

Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před mezinárodními soudy (186/2011 Sb.) –
J. Grygar

Občanské právo procesní

18

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.) – L. Dvořák

Životní prostředí

35

Zákon o poštovních službách (29/2000 Sb.) – L. Buzek

Správní právo – zvláštní předpisy

27

Zákon o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.) – M. Černínová / K. Černín / M. Tichý

Správní právo – samospráva

26

Zákon o právech příslušníků národnostních menšin (273/2001 Sb) – D. Kryska / J. Větrovský

Ústavní právo

32

Zákon o právu na informace o životním prostředí (123/1998 Sb.) – Praktický komentář –
J. Jelínková / M. Tuháček

Životní prostředí

35

Zákon o právu petičním (85/1990 Sb.) – L. Jemelka / J. Břeň

Správní právo – samospráva

26

Zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.) – L. Jemelka / J. Břeň

Správní právo – samospráva

26

Zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.) Praktický komentář – K. Jamborová / J. Potměšil

Správní právo – samospráva

26

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu (198/1993 Sb.) – K. Šimáčková a kolektiv

Ústavní právo

32

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (231/2001 Sb.) – A. Rozehnal

Mediální právo

15

Zákon o přeměnách obchodních korporací a družstev (125/2008 Sb.) – Praktický komentář –
J. Šafránek / L. Laštovičková / T. Podškubka / J. Hlaváč / L. Pěsna

Právo obchodních korporací I, II

Zákon o registru smluv (340/2015 Sb.) – V. Podešva / L. Sommer / J. Votrubec / M. Flaškár /
J. Harnach / J. Měkota / M. Janoušek

Veřejné zakázky a ochrana
hospodářské soutěže

33

Zákon o regulaci reklamy (40/1995 Sb.) – A. Rozehnal

Mediální právo

15

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (593/1992 Sb.) – M. Děrgel

Daně a poplatky I, II

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (216/1994 Sb.) – M. Olík / M. Maisner /
R. Pokorný / P. Málek / M. Janoušek

Rozhodčí řízení

24

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (216/1994 Sb.) – Nakladatelství Linde –
L. Lisse

Rozhodčí řízení

24
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Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů (131/2002 Sb.) – Praktický komentář –
P. Lavický a kolektiv

Občanské právo procesní

18

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (250/2000 Sb.) – F. Rigel a kolektiv

Správní právo – samospráva

26

Zákon o rybářství (zákon č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb.) – A. Šíma

Správní právo – zvláštní předpisy

27

Zákon o sdružování občanů (83/1990 Sb.) – L. Jemelka / J. Břeň

Správní právo – samospráva

26

Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (424/1991 Sb.) – J. Kysela /
M. Kokeš

Ústavní právo

32

Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (424/1991 Sb.) – Nakladatelství
Leges – S. Pšenička

Ústavní právo

32

Zákon o silničním provozu (361/2000 Sb.) – P. Bušta / J. Kněžínek / A. Seidl

Doprava

12

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (361/2003 Sb.) – Praktický
komentář – J. Chrobák / J. Kulhánek / A. Blahut / S. Vodička

Veřejné sbory

33

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.) – M. Macela a kolektiv

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé I, II

Zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.) – E. Janečková / P. Mach

Správní právo – samospráva

26

Zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.) – J. Grygar

Stavovské předpisy pro soudnictví

29

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.) – E. Brucknerová / M. Hrušáková

Trestní právo I, II

30

Zákon o soudních poplatcích (549/1991 Sb.) – J. Večeřa

Občanské právo procesní

18

Zákon o speciﬁckých zdravotních službách (373/2011 Sb.) – Praktický komentář – J. Mach /
A. Buriánek / D. Záleská / M. Mácha / B. Vráblová

Zdravotnictví a farmacie

34

Zákon o spotřebitelském úvěru (145/2010 Sb.) (zrušeno 257/2016 Sb.) – L. Vacek

Spotřebitelské právo

24

Zákon o spotřebních daních (353/2003 Sb.) – B. Kotenová / M. Tomíček / P. Petrová

Daně a poplatky I, II

10, 11

Zákon o správních poplatcích (634/2004 Sb.) – L. Potěšil / I. Pařízková

Správní právo – obecné předpisy

25

Zákon o státní památkové péči (20/1987 Sb.) – J. Varhaník / S. Malý

Stavebnictví

28

Zákon o státní památkové péči (20/1987 Sb.) – Praktický komentář – M. Zídek / M. Tupý / J. Klusoň

Stavebnictví

28

Zákon o státní službě (234/2014 Sb.) – J. Pichrt a kolektiv

Správní právo – obecné předpisy

25

Zákon o státním občanství (186/2013 Sb.) – M. Kindlová / P. Kandalec / V. Kučera / K. Lukášová

Ústavní právo

32

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (174/1968 Sb.) – J. Stádník / P. Kieler /
M. Štefko

Pracovní právo a sociální
zabezpečení I, II

20, 21

Zákon o státním podniku (77/1997 Sb.) – J. Dědič / J. Guričová / J. Kříž / J. Lasák / J. Porod

Právo obchodních korporací I, II

22,23

Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu (256/2000 Sb.) – D. Vlasák

Správní právo – zvláštní předpisy

27

Zákon o střetu zájmů (159/2006 Sb.) – P. Pospíšil / V. Těžký / M. Jantoš

Správní právo – obecné předpisy

25

Zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) – Praktický komentář – J. Jelínková /
M. Tuháček

Správní právo – obecné předpisy

25

Zákon o technických požadavcích na výrobky (22/1997 Sb.) – N. Klabusayová

Spotřebitelské právo

24

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (418/2011 Sb.) – J. Fenyk /
L. Smejkal / I. Bílá

Trestní právo I, II

30

Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) – H. Březinová

Účetnictví I, II

31

Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) – Praktický komentář (pro vybrané účetní jednotky) –
H. Březinová

Účetnictví I, II

31

Zákon o úřednících územních samosprávných celků (312/2002 Sb.) – K. Pondělíčková / V. Šťastný

Správní právo – samospráva

26

Zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.) – I. Pospíšil / T. Langášek / T. Herc

Ústavní právo

32

Zákon o válečných hrobech a pietních místech (122/2004 Sb.) – P. Vetešník / E. Stránská / J. Šejvl

Správní právo – zvláštní předpisy

27

Zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.) – A. Chamráthová

Správní právo – zvláštní předpisy

27

Zákon o veřejných dražbách (26/2000 Sb.) – Praktický komentář – R. Valešová / J. Hradil

Občanské právo procesní

18

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (304/2013 Sb.) – P. Hampel / I. Walder

Právo obchodních korporací I, II

22,23

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (304/2013 Sb.) – Praktický komentář
– P. Lavický a kolektiv

Právo obchodních korporací I, II

22,23

Zákon o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.) (zrušeno 134/2016 Sb.) – V. Podešva / M. Olík /
M. Janoušek / J. Stránský

Veřejné zakázky a ochrana
hospodářské soutěže

33

Zákon o vinohradnictví a vinařství (321/2004 Sb.) – T. Rada / J. Tkáčiková / O. Kunc

Správní právo – zvláštní předpisy

27
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Strana

Zákon o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.) – J. Čáp / P. Schödelbauerová

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé I, II

15, 16

Zákon o vnitrozemské plavbě (114/1995 Sb.) – J. Lojda

Doprava

12

Zákon o vodovodech a kanalizacích (274/2001 Sb.) – P. Rubeš

Správní právo – samospráva

26

Zákon o vojácích z povolání (221/1999 Sb.) – L. Skoruša / J. Daněk a kolektiv

Veřejné sbory

33

Zákon o Vojenském zpravodajství (289/2005 Sb.) – L. Pokorný / J. Chrobák / M. Fliegel

Veřejné sbory

33

Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě
(360/1992 Sb.) – J. Plos

Stavebnictví

28

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních (109/2002 Sb.)
– A. Křístek

Školství

29

Zákon o výkonu zabezpečovací detence (129/2008 Sb.) – V. Kalvodová / J. Kuchta / P. Škvain

Trestní právo I, II

30

Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení (279/2003 Sb.) – Praktický komentář –
L. Trešlová / I. Škrobák

Trestní právo I, II

30

Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství (121/2008 Sb.)
– J. Grygar

Stavovské předpisy pro soudnictví

29

Zákon o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.) – V. Podešva / L. Sommer / J. Votrubec /
M. Flaškár / J. Harnach / J. Měkota / M. Janoušek

Veřejné zakázky a ochrana
hospodářské soutěže

33

Zákon o zahraniční službě (150/2017 Sb.) – M. Smolek / P. Válek / J. Kněžínek / P. Gajdušek /
E. Riedlová / I. Chmielová Dalajková / B. Kahle

Pracovní právo a sociální
zabezpečení I, II

20, 21

Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (309/2006 Sb.) –
J. Stádník / L. Kyselová – Postupně zařazujeme

Pracovní právo a sociální
zabezpečení I, II

20, 21

Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.) – L. Steinichová a kolektiv

Pracovní právo a sociální
zabezpečení I, II

20, 21

Zákon o zbraních (119/2002 Sb.) – J. Teryngel / A. Kreml

Veřejné sbory

33

Zákon o zdravotnických prostředcích (268/2014 Sb.) – J. Král a kolektiv

Zdravotnictví a farmacie

34

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (372/2011 Sb.) – Praktický
komentář – J. Mach / A. Buriánek / D. Záleská / M. Mácha / B. Vráblová

Zdravotnictví a farmacie

34

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (359/1992 Sb.) – E. Barešová

Správní právo – zvláštní předpisy

27

Zákon o zeměměřictví (200/1994 Sb.) – M. Müller / E. Barešová

Správní právo – zvláštní předpisy

27

Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (247/2000 Sb.)
– P. Bušta / J. Kněžínek

Doprava

12

Zákon o zpravodajských službách (153/1994 Sb.) – L. Pokorný / J. Chrobák / M. Fliegel

Veřejné sbory

33

Zákon o zvláštních řízeních soudních – komentář s důvodovou zprávou a judikaturou (292/2013 Sb.)
– Nakladatelství Leges – A. Macková / L. Muzikář a kolektiv

Občanské právo procesní

18

Zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.) – Praktický komentář – P. Lavický a kolektiv

Občanské právo procesní

18

Zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.) – Soudcovský komentář (původně Nakladatelství HBT) – J. Jirsa a kolektiv

Občanské právo procesní

18

Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – P. Kameník / M. Hrabánková / M. Orlová

Živnostenské právo

35

Zákon o životním a existenčním minimu (110/2006 Sb.) – Praktický komentář – P. Beck /
I. Grunerová / M. Pavelková

Pracovní právo a sociální
zabezpečení I, II

20, 21

Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.) – J. Kotásek

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé I, II

15, 16

Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
(119/2001 Sb.) – Praktický komentář – P. Lavický a kolektiv

Občanské právo procesní

18

Zákoník práce (262/2006 Sb.) – M. Vysokajová / B. Kahle / N. Randlová / P. Hůrka / J. Doležílek

Pracovní právo a sociální
zabezpečení I, II

20, 21

Zákoník práce (262/2006 Sb.) – Praktický komentář. – J. Pichrt a kolektiv

Pracovní právo a sociální
zabezpečení I, II

20, 21

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (340/2013 Sb.) – E. Zemanová /
V. Toman

Daně a poplatky I, II

10, 11

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) – P. Kameník / M. Hrabánková / M. Orlová

Živnostenské právo

35

Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) – Praktický komentář – E. Horzinková / V. Urban

Živnostenské právo

35

Živnostenský zákon a předpisy související, s komentářem a judikaturou (455/1991 Sb.) –
Nakladatelství Linde – E. Horzinková / V. Urban

Živnostenské právo

35
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Časopisy a odborné články z portálu DAUC.cz – součást ASPI Knihovny odborné výkladové literatury
Název

Specializace

Strana

Bezpečnost a hygiena práce

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Daňová a hospodářská kartotéka (DHK)

Daně a poplatky II

11

DAUC – daně (časopis Daně a právo v praxi)

Daně a poplatky II

11

DAUC – expertní příspěvky (dříve časopis Daňový expert)

Daně a poplatky II

11

DAUC – neziskový sektor (časopis UNES – Účetnictví neziskového sektoru)

Účetnictví II

31

DAUC – Otázky & Odpovědi z praxe (časopis Otázky & Odpovědi z praxe)

Účetnictví II

31

DAUC – účetnictví (časopis Účetnictví v praxi)

Účetnictví II

31

DAUC – zemědělství (dříve časopis Účetnictví, daně a právo v zemědělství)

Účetnictví II

31

Finanční, daňový a účetní bulletin (FDUB)

Daně a poplatky II

11

Judikatura Evropského soudního dvora

Právní a judikatorní časopisy

23

Jurisprudence (recenzovaný časopis)

Právní a judikatorní časopisy

23

Personální a sociálněprávní kartotéka (PSK)

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Pojistné rozpravy

Pojišťovnictví

20

Pojistný obzor

Pojišťovnictví

20

Práce a mzda

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Právo a rodina

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva

Právní a judikatorní časopisy

23

Rodinné listy

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Řízení školy

Školství

29

Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva

Právní a judikatorní časopisy

23

Soukromé právo (dříve Rekodifikace a praxe)

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Speciál pro MŠ

Školství

29

Speciál pro střední školy

Školství

29

Speciál pro školní družiny

Školství

29

Speciál pro školní jídelny

Školství

29

Speciál pro ZUŠ

Školství

29

Státní zastupitelství (recenzovaný časopis)

Trestní právo II

30

Školní poradenství v praxi

Školství

29

Trestní právo (recenzovaný časopis)

Trestní právo II

30

Časopisy – tituly partnerských společností
Název

Strana

Konkursní noviny

Volitelný obsah partnerských společností

47

Obchodní právo

Volitelný obsah partnerských společností

47

Právník

Volitelný obsah partnerských společností

47

Časopisy – součást ASPI Právního informačního systému
Název

72

Strana

Název

Strana

Acta MUP

2

Právní labyrint

2

Aplikace práva

2

Právnické listy

2

Bulletin advokacie

2

Právo 21

2

Bulletin Centra pro lidská práva

2

Právo a bezpečnost

2

Časopis pro právní vědu a praxi

2

Revue pro právo a technologie

2

Časopis zdravotnického práva a bioetiky

2

Soudce

2

Forenzní vědy, právo a kriminalistika

2

Správní právo

2

Komorní listy

2

The Lawyer Quarterly

2
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Judikatura k rekodiﬁkaci: darování, koupě a směna – P. Lavický / P. Polišenská

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Judikatura k rekodiﬁkaci: nájem a pacht – P. Lavický / P. Polišenská

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Judikatura k rekodiﬁkaci: obchodní společnosti – J. Dědič / J. Lasák / J. Kříž

Právo obchodních korporací II

23

Judikatura k rekodiﬁkaci: právní jednání – P. Lavický / P. Polišenská

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Judikatura k rekodiﬁkaci: promlčení a prekluze – P. Lavický / P. Polišenská

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Judikatura k rekodiﬁkaci: věci v právním smyslu – P. Lavický / P. Polišenská

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Judikatura k rekodiﬁkaci: vznik a obsah závazků – P. Lavický / P. Polišenská

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Judikatura k rekodiﬁkaci: zajištění a utvrzení dluhů – P. Lavický / P. Polišenská

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Judikatura k rekodiﬁkaci: zánik závazků – P. Lavický / P. Polišenská

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Judikatura k rekodiﬁkaci: změny závazků – P. Lavický / P. Polišenská

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Judikatura Ústavního soudu 1993–2003 – J. Gojová / P. Varvařovský

Ústavní právo

32

Kompendium judikatury / EXE I. – Odpovědnost soudního exekutora za škodu – B. Havlíčková

Občanské právo procesní

18

Kompendium judikatury / EXE II. – Exekuční titul – B. Havlíčková

Občanské právo procesní

18

Kompendium judikatury / EXE III. – Odměna exekutora a náhrada nákladů – B. Havlíčková

Občanské právo procesní

18

Kompendium judikatury / EXE IV. – Způsoby realizace exekuce – B. Havlíčková

Občanské právo procesní

18

Kompendium judikatury / EXE V. – Exekuční proces – B. Havlíčková

Občanské právo procesní

18

Kompendium zdravotnické judikatury I. díl – Odpovědnost za újmu na zdraví – B. Havlíčková

Zdravotnictví a farmacie

34

Kompendium zdravotnické judikatury II. díl – Trestní odpovědnost ve zdravotnictví – B. Havlíčková Zdravotnictví a farmacie

34

Kompendium zdravotnické judikatury III. díl – Správní judikatura ve zdravotnictví – B. Havlíčková

Zdravotnictví a farmacie

34

Kompendium zdravotnické judikatury IV. díl – Posudkové lékařstsví – B. Havlíčková

Zdravotnictví a farmacie

34

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou
nesprávným výkonem veřejné moci – P. Vojtek

Správní právo – obecné předpisy

25

Přehled judikatury vztahující se k právní úpravě na ochranu osobních údajů a k souvisejícím
aspektům – J. Morávek

Ochrana osobních údajů (GDPR)

19

Přehled judikatury vztahující se k právní úpravě na ochranu osobních údajů a k souvisejícím
aspektům – J. Morávek

Ochrana osobních údajů (GDPR)
– veřejná správa

19

Přehled judikatury z oblasti sociálního zabezpečení – 2. vydání – S. Šiškeová

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Vybraná judikatura Evropského soudu pro lidská práva: rozsudky velkého senátu, výběr: svazek I
(1999–2000) – E. Hubálková / J. Šikuta

Ústavní právo

32

Vybraná judikatura Evropského soudu pro lidská práva: rozsudky velkého senátu, výběr: svazek II
(2001–2006) – E. Hubálková

Ústavní právo

32

Vybraná judikatura k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech – P. Polák / H. Hýblová

Trestní právo II

30

Vybraná judikatura ve věcech akcií a jejich převodů – J. Dědič / J. Lasák

Právo obchodních korporací II

23

Vybraná judikatura ve věcech bezdůvodného obohacení – P. Lavický

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Vybraná judikatura ve věcech civilního řízení s mezinárodním prvkem – V. Vaške

Občanské právo procesní

18

Vybraná judikatura ve věcech daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí –
A. Koutná

Daně a poplatky II

11
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Vybraná judikatura ve věcech daně z přidané hodnoty – B. Pořízková / Z. Hortová

Daně a poplatky II

11

Vybraná judikatura ve věcech daní z příjmů – H. Erbsová

Daně a poplatky II

11

Vybraná judikatura ve věcech daňového řízení – J. Baxa / L. Kaniová / A. Schillerová / M. Žišková

Daně a poplatky II

11

Vybraná judikatura ve věcech dědických – R. Fiala

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Vybraná judikatura ve věcech dokazování – P. Polišenská

Občanské právo procesní

18

Vybraná judikatura ve věcech družstev – I. Štenglová

Právo obchodních korporací II

23

Vybraná judikatura ve věcech hospodaření s majetkem ČR – M. Spáčil

Správní právo – obecné předpisy

25

Vybraná judikatura ve věcech insolvenčního řízení – F. Kučera

Insolvence

14

Vybraná judikatura ve věcech katastru nemovitostí – E. Barešová

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Vybraná judikatura ve věcech majetkových vztahů mezi manžely – J. Šarman / H. Šupáková

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Vybraná judikatura ve věcech manželství (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) –
P. Polišenská

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Vybraná judikatura ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení –
R. Waltr

Občanské právo procesní

18

Vybraná judikatura ve věcech náhrady škody – P. Vojtek

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Vybraná judikatura ve věcech nájmu bytu – V. Korecká

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Vybraná judikatura ve věcech nákladů řízení – P. Polišenská

Občanské právo procesní

18

Vybraná judikatura ve věcech nekalé soutěže – D. Ondrejová

Právo obchodních korporací II

23

Vybraná judikatura ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům – M. Spáčil / J. Spáčil

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Vybraná judikatura ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů – I. Štenglová

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Vybraná judikatura ve věcech obchodního rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek –
I. Štenglová

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Vybraná judikatura ve věcech obchodních společností – I. Štenglová

Právo obchodních korporací II

23

Vybraná judikatura ve věcech obchodních závazkových vztahů – I. Štenglová

Právo obchodních korporací II

23

Vybraná judikatura ve věcech odpovědnosti státu za nesprávný výkon veřejné moci – R. Ondruš

Správní právo – obecné předpisy

25

Vybraná judikatura ve věcech ochrany hospodářské soutěže – V. Novotný

Právo obchodních korporací II

23

Vybraná judikatura ve věcech ochrany osobnosti – J. Doležílek

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Vybraná judikatura ve věcech podílového spoluvlastnictví – M. Králík

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Vybraná judikatura ve věcech pracovněprávních: náhrada škody – J. Doležílek

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Vybraná judikatura ve věcech pracovněprávních: vznik, změny a skončení pracovního poměru –
J. Doležílek

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Vybraná judikatura ve věcech práva na informace – F. Korbel

Správní právo – obecné předpisy

25

Vybraná judikatura ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu – K. Svoboda

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Vybraná judikatura ve věcech předběžných opatření – K. Svoboda

Občanské právo procesní

18

Vybraná judikatura ve věcech rozhodčího řízení – L. Lisse

Rozhodčí řízení

24
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Vybraná judikatura ve věcech rozsudků pro uznání, rozsudků pro zmeškání a podmínek odvolání – Občanské právo procesní
F. Ištvánek

18

Vybraná judikatura ve věcech silničního provozu, silniční dopravy a pozemních komunikací –
P. Hrdlička / J. Kněžínek / P. Mlsna

Doprava

12

Vybraná judikatura ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) –
P. Horák

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Vybraná judikatura ve věcech soudních poplatků – P. Polišenská

Občanské právo procesní

18

Vybraná judikatura ve věcech soudů a soudců – S. Šiškeová

Stavovské předpisy pro soudnictví

29

Vybraná judikatura ve věcech správního trestání – S. Šiškeová / P. Lavický / M. Podhrázký

Správní právo – obecné předpisy

25

Vybraná judikatura ve věcech státního zastupitelství a státních zástupců – J. Lata / J. Pavlík

Trestní právo II

30

Vybraná judikatura ve věcech veřejných zakázek – V. Podešva a kolektiv

Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže

33

Vybraná judikatura ve věcech voleb, referend a politických stran – M. Podhrázký

Správní právo – obecné předpisy

25

Vybraná judikatura ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce – V. Kůrka / K. Svoboda

Občanské právo procesní

18

Vybraná judikatura ve věcech vyúčtování služeb advokátem – T. Hulva

Občanské právo procesní

18

Vybraná judikatura ve věcech vyživovací povinnosti rodičů – P. Polišenská

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Vybraná judikatura ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi (s přihlédnutím k novému občanskému
zákoníku) – P. Polišenská

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Vybraná judikatura ve věcech zajištění závazků – I. Štenglová

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Vybraná judikatura ve věcech zásad soukromého práva: svazek I: zásada autonomie vůle –
P. Lavický

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Vybraná judikatura ve věcech zásad soukromého práva: svazek II – P. Lavický

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Vybraná judikatura ve věcech zásad soukromého práva: svazek III: zákaz zneužití práva – P. Lavický Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Vybraná judikatura z oblasti konkursu a vyrovnání – Z. Krčmář

Insolvence

14

Vybraná judikatura z oblasti samosprávy (územní a profesní) – M. Podhrázký

Správní právo – samospráva

26

Vybraná judikatura z oblasti sociálního zabezpečení – S. Šiškeová

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Vybraná judikatura z oblasti stavebního práva – M. Mazanec / J. Křenková

Stavebnictví

28

Vybraná judikatura z oblasti školství – M. Podhrázký

Školství

29

Vybraná judikatura z oblasti věcných břemen (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) –
J. Spáčil

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Vybraná judikatura z oblasti věcných práv – J. Šarman

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Vybraná judikatura z oblasti zdravotnictví I – A. Doležal / T. Doležal

Zdravotnictví a farmacie

34

Vybraná judikatura z oblasti zdravotnictví II: odpovědnost ve zdravotnictví – J. Mach

Zdravotnictví a farmacie

34

Vybraná judikatura z oblasti živnostenského podnikání – S. Šiškeová

Živnostenské právo

35

Vybraná judikatura z oblasti životního prostředí – V. Langrová

Životní prostředí

35

Vybraná judikatura: kapitálový trh – J. Šovar / O. Mikula

Finanční právo – banky, fondové
podnikání a cenné papíry

13

Vybraná judikatura: poučovací povinnost soudů a koncentrace řízení – K. Svoboda

Občanské právo procesní

18

Vybraná judikatura: přeměny obchodních společností: převod podniku a jeho části – J. Dědič /
J. Lasák

Právo obchodních korporací II

23
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Vybraná judikatura: směnečná judikatura, 4. rozšířené vydání – Z. Kovařík

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Vybraná judikatura: trestné činy hospodářské – A. Draštík / K. Hasch / P. Kučera / S. Rizman

Trestní právo II

30

Vybraná judikatura: trestné činy proti majetku – A. Draštík / K. Hasch / P. Kučera / S. Rizman

Trestní právo II

30

Vybraná judikatura: trestné činy proti majetku: krádež – A. Draštík / K. Hasch / P. Kučera / S. Rizman

Trestní právo II

30

Vybraná judikatura: trestné činy proti majetku: podvod – A. Draštík / K. Hasch / P. Kučera /
S. Rizman

Trestní právo II

30

Vybraná judikatura: trestné činy proti majetku: zpronevěra – A. Draštík / K. Hasch / P. Kučera /
S. Rizman

Trestní právo II

30

Vybraná judikatura: trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti I: loupež – A. Draštík / K. Hasch
/ P. Kučera / S. Rizman

Trestní právo II

30

Vybraná judikatura: trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II. – A. Draštík / K. Hasch /
P. Kučera / S. Rizman

Trestní právo II

30

Vybraná judikatura: trestné činy proti životu a zdraví / nutná obrana – A. Draštík / K. Hasch /
P. Kučera / S. Rizman

Trestní právo II

30

Vybraná judikatura: zákon o zaměstnanosti – J. Stádník / P. Kieler

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Vybraná judikatura: žaloba, její náležitosti a vady – K. Svoboda

Občanské právo procesní

18

Meritum
Název / autor

Specializace

Daň silniční 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2012, 2011, 2010, 2009 – M. Radvan

Daně a poplatky II

11

Daň z nabytí nemovitých věcí 2019, 2018, 2017, 2016, 2014 – M. Radvan

Daně a poplatky II

11

Daň z nemovitých věcí 2019, 2018, 2017, 2016, 2014 – M. Radvan

Daně a poplatky II

11

Daň z přidané hodnoty 2019 – 2009 – Z. Hušáková

Daně a poplatky II

11

Daň z příjmů 2019 – 2009 – I. Brychta / J. Vychopeň

Daně a poplatky II

11

Daňový řád (správa daní) 2019, 2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009 – L. Hrstková
Dubšeková

Daně a poplatky II

11

Ekologické daně 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2009 – R. Pelka

Daně a poplatky II

11

Spotřební daně 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 – B. Kotenová

Daně a poplatky II

11

Mzdy 2019 – 2017 – B. Šubrt / A. Chládková / P. Bukovjan a kolektiv

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Správní právo – obecné předpisy

25

Příspěvkové organizace 2019 – 2006 – D. Prokůpková / Z. Morávek

Správní právo – samospráva

26

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů 2018, 2016, 2014 – J. Strouhal

Účetnictví II

31

Účetnictví podnikatelů 2019 – 2007 – I. Pilařová / J. Strouhal / M. Bulla a kolektiv

Účetnictví II

31

 Správní řád 2016 – A. Kliková / P. Průcha / S. Kadečka a kolektiv
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222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení – Nakladatelství Leges – S. Křeček

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

3D: Data, daně digitálně aneb ajťákem i proti své vůli – M. Vodička

Daně a poplatky II

11

55 úvah o českém školství aneb Mým kapitánům – V. Trojan

Školství

29

Age management v organizacích – H. Urbancová

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Akcionářské dohody – K. Csach / B. Havel a kolektiv

Právo obchodních korporací II

23

Akciová společnost – T. Dvořák

Právo obchodních korporací II

23

Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví – Nakladatelství Leges – A. Borkovec

Právo obchodních korporací II

23

Akciové investice – Nakladatelství Grada – D. Gladiš

Finanční právo – banky, fondové
podnikání a cenné papíry

13

Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání – Právo prakticky – S. Servus / D. Elischer /
T. Horáček

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích – J. Pichrt / M. Štefko /
J. Morávek

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Anglicko-český a česko-anglický slovník. Architektura a stavitelství – Nakladatelství Grada –
M. Hanák

Stavebnictví

28

Antifraud systém a riziko účetních chyb a podvodů – Nástroje efektivního rozhodování uživatelů
účetních výkazů – Z. Drábková

Účetnictví II

31

Aplikace mezinárodního práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe – P. Mikeš

Ústavní právo

32

Artiﬁcial Legal Entities: Essays on Legal Agency and Liability – K. Beran / P. Čech / B. Dvořák /
D. Elischer / J. Hrádek / V. Janeček / Z. Kühn / P. Ondřejek

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem,
3. vydání – L. Müllerová / V. Králíček

Účetnictví II

31

Automobil (nejen) v podnikání – V. Pikal

Daně a poplatky II

11

Autorské právo a práva související – Nakladatelství Leges – J. Srstka a kolektiv

Duševní vlastnictví

12

Bankovní obchody – P. Liška / Š. Elek / K. Marek

Finanční právo – banky, fondové
podnikání a cenné papíry

13

Beyond Compliance – Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní
úrovni – H. Smekal / L. Vyhnánek a kolektiv

Ústavní právo

32

Bezdůvodné obohacení – Právo prakticky – J. Eliáš / L. Brim / H. Adamová

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí – Nakladatelství Leges – E. Fialová

Elektronické komunikace a IT

13

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci aneb o čem je součásná BOZP, 3. rozšířené vydání –
T. Neugebauer

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Bytové spoluvlastnictví. Komentář k § 1158-1222 nového občanského zákoníku a k zákonu
č. 67/2013 Sb. – Nakladatelství Leges – Z. Pražák

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Církevní dějiny – Nakladatelství Grada – D. Suchánek / V. Drška

Církve

10

Církevní dějiny. Novověk – Nakladatelství Grada – D. Suchánek / V. Drška

Církve

10

Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče – Nakladatelství Leges –
A. Valuš

Zdravotnictví a farmacie

34

Cizinci a daně, 5. vydání – M. Vyškovská

Daně a poplatky II

11

Compliance programy (nejen) v České republice – K. Hurychová / M. Sýkora

Právo obchodních korporací II

23

Corporate Governance – K. Hurychová / D. Borsík a kol.

Právo obchodních korporací II

23

Culpa in contrahendo – Z. Matula

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně, 2. rozšířené vydání – J. Kobík /
A. Kohoutková

Daně a poplatky II

11

Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. rozšířené vydání – M. Otavová / P. Svoboda / V. Dvořáková

Daně a poplatky II

11

Daně v účetnictví – J. Skálová

Účetnictví II

31

Daňová evidence. Teorie a praxe, 2. vydání – J. Hakalová / Y. Pšenková

Daně a poplatky II

11

Daňová kontrola z pohledu daňového řádu – V. Šretr

Daně a poplatky II

11

Daňová politika v Evropské unii – D. Nerudová

Daně a poplatky II

11

 Atypická zaměstnání – cesta k vyšší zaměstnanosti? – J. Pichrt / J. Morávek
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Daňové příjmy veřejných rozpočtů – R. Boháč

Daně a poplatky II

11

Darování a jeho podoby v novém soukromém právu – D. Elischer

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Dědické právo podle nového občanského zákoníku – Nakladatelství Leges – D. Kovářová

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Dědický statut. Právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry – M. Pfeiffer

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Dlouhodobý ﬁnanční management – M. Hrdý

Právo obchodních korporací II

23

Dohled nad ﬁnančním trhem a jeho integrace – Právo prakticky – M. Janovec

Finanční právo – banky, fondové
podnikání a cenné papíry

13

Dokazování v medicínskoprávních sporech – T. Holčapek

Zdravotnictví a farmacie

34

Dokazování v přípravném řízení – Nakladatelství Leges – M. Fryšták / P. Polišenská

Trestní právo II

30

Doručování ve správním řízení – T. Drábková

Správní právo – obecné předpisy

25

Drogy v dopravě – M. Blažejovský

Doprava

12

Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi – Z. Čáp / J. Čáp / M. Machala

Právo obchodních korporací II

23

Elektronické dokumenty v právní praxi – Nakladatelství Leges – T. Lechner

Elektronické komunikace a IT

13

Elektronické právní jednání – V. Kment

Elektronické komunikace a IT

13

Elektronické zadávání veřejných zakázek – M. Poremská

Veřejné zakázky a ochrana
hospodářské soutěže

33

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav
a perspektivy – J. Malíř / T. Doležal

Zdravotnictví a farmacie

34

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod I. část Úmluva a II. část Protokoly
– Nakladatelství Linde – J. Čapek

Ústavní právo

32

Evropská unie po brexitu. Právně-institucionální budoucnost evropské integrace – V. Šmejkal
a kolektiv

Ústavní právo

32

Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva – T. Kadlecová

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Evropský patent s jednotným účinkem a jednotný patentový úřad – J. Kratochvíl / L. Jakl

Duševní vlastnictví

12

Exekuční a ostatní srážky ze mzdy a z jiných příjmů – B. Šubrt

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Farmaceutické právo – Nakladatelství Erudikum – J. Král

Zdravotnictví a farmacie

34

Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe – Nakladatelství Grada – R. Provazníková

Správní právo – samospráva

26

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie –
Nakladatelství Leges –T.Sejkora

Daně a poplatky II

11

Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady – Nakladatelství Grada – A. Knápková /
D. Pavelková / D. Remeš / K. Šteker

Finanční právo – banky, fondové
podnikání a cenné papíry

13

Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi – Nakladatelství Grada – P. Růčková

Finanční právo – banky, fondové
podnikání a cenné papíry

13

Finanční crowdfunding – L. Němec / J. Zahránková

Finanční právo – banky, fondové
podnikání a cenné papíry

13

Finanční řízení komerčních pojišťoven – Nakladatelství Grada – E. Vávrová

Pojišťovnictví

20

Finanční trhy – Nakladatelství Grada – O.Rejnuš

Finanční právo – banky, fondové
podnikání a cenné papíry

13

Fotograﬁe a právo – Nakladatelství Leges – M. Valoušek

Duševní vlastnictví

12

Franchising – Právo prakticky – J. Ctibor / I. Horáčková

Právo obchodních korporací II

23

GDPR – praktická příručka implementace – E. Janečková

Ochrana osobních údajů (GDPR)

19

Ochrana osobních údajů (GDPR)
– veřejná správa

19

Ochrana osobních údajů (GDPR)

19

Ochrana osobních údajů (GDPR)
– veřejná správa

19

Ochrana osobních údajů (GDPR)
– veřejná správa

19

GDPR: Praktický průvodce implementací – Nakladatelství Grada – L. Nezmar

GDPR: Řešení problémů v praxi obcí – Nakladatelství Grada – E. Janečková
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Geometrický plán: příručka pro vyhotovitele i uživatele – Nakladatelství Leges – M. Kocáb

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Identiﬁkační genetika v právní praxi – Právo prakticky – J. Kožina

Trestní právo II

30

Insolvence prakticky – Právo prakticky – J. Kozák / R. Čujan / K. Hašová / A. Sigmund / P. Veselý /
L. Zrůst

Insolvence

14

Insolvenční právo, 2. vydání – T. Richter

Insolvence

14

Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele – příručka zejména pro neprávníky – 3. vydání –
Nakladatelství Linde – J. Maršíková

Insolvence

14

Insolvenční správce – Z. Šnoblová / V. Němčák

Insolvence

14

Instituty českého mezinárodního práva soukromého – N. Rozehnalová

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Internet, informační společnost a autorské právo – A. Andruško

Duševní vlastnictví

12

Investování na kapitálových trzích, 3. vydání – J. Veselá

Finanční právo – banky, fondové
podnikání a cenné papíry

13

Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek – D. Prokůpková / M. Svoboda

Účetnictví II

31

Jak skončit pracovní poměr – Nakladatelství Grada – L. Nesčáková

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt – Nakladatelství Grada – L. Dobešová /
M. Hrdlička / F. Melzer / K. Ronovská

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Jak úspěšně řídit mateřskou školu, 3. vydání – Z. Syslová a kolektiv

Školství

29

Jak úspěšně řídit obec a region – Nakladatelství Grada – M. Pavlík

Správní právo – samospráva

26

Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Praktická
příručka nejen pro dodavatele – Nakladatelství Leges – R. Krč / P. Dovolil

Veřejné zakázky a ochrana
hospodářské soutěže

33

Jednání podnikatele – K. Eichlerová

Právo obchodních korporací II

23

Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva – D. Kosař

Ústavní právo

32

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) – B. Poláček

Doprava

12

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo) –
B. Poláček

Doprava

12

Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo) –
B. Poláček

Doprava

12

Kárná odpovědnost soudce v přerodu: Ponaučení z České republiky – D. Kosař / T. Papoušková

Stavovské předpisy
pro soudnictví

29

Katastr nemovitostí – Právo prakticky, 2. vydání – D. Šustrová / J. Holý / P. Borovička

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Katastrální (a související) judikatura – Nakladatelství Linde – P. Janků / P. Vrcha / K. Vrchov

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

16

Kdy do důchodu a za kolik – Nakladatelství Grada – J.Přib

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Klíč k soudní síni – J. Jirsa / L. Vávra / P. Meduna / K. Janek / K. Havlíček

Stavovské předpisy
pro soudnictví

29

Kompetence řídících pracovníku ve školství – I. Lhotková / V. Trojan / J. Kitzberger

Školství

29

Kreativní účetnictví a účetní podvody – Z. Drábková

Účetnictví II

31

Kriminalita policistů ČR – L. Salvet

Veřejné sbory

33

Kriminologické možnosti riesenia domáceho nasilia – P. Polák a kolektiv

Trestní právo II

30

Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém – Nakladatelství Leges –
M. Pfeiffer

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Kritika právní odpovědnosti – V. Janeček

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Kyberkriminalita – A. Završnik

Elektronické komunikace a IT

13

Lege artis v medicíně – Nakladatelství Grada – R. Ptáček / P. Bartůněk / J. Mach a kolektiv

Zdravotnictví a farmacie

34

Lékař a pacient v moderní medicíně – Nakladatelství Grada – R. Ptáček / P. Bartůněk a kolektiv

Zdravotnictví a farmacie

34

Lékař a právo – Nakladatelství Grada – J. Mach

Zdravotnictví a farmacie

34

Lexikon účetních pojmů – J. Strouhal / J. Bokšová

Účetnictví II

31
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Lidská práva v mezinárodní politice – P. Dufek / H. Smekal a kolektiv

Ústavní právo

32

Lichva: trestný čin a společenský jev – L. Koudelka

Trestní právo II

30

Likvidace podniku – Nakladatelství Grada – V. Pelikán

Právo obchodních korporací II

23

Limity autorskoprávní ochrany – Nakladatelství Leges – J. Prchal

Duševní vlastnictví

12

Listina a její realizace v systému veřejného a soukromého práva – K. Klíma

Ústavní právo

32

Medicínsko-právní terminologie – Nakladatelství Grada – V. Dvořáková / J. Vondráček /
O. Vondráček

Zdravotnictví a farmacie

34

Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie – T. Fecák

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky
a Slovenska – Nakladatelství Leges – I. Pospíšil / V. Týč

Ústavní právo

32

Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení (vybrané
kapitoly) – Nakladatelství Leges – P. Dobiáš

Pojišťovnictví

20

Mezinárodní právo soukromé EU (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I), 2. vydání –
N. Rozehnalová / J. Valdhans / K. Drličková Klára / T. Kyselovská

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o dani z příjmů,
4. vydání – V. Sojka a kolektiv

Daně a poplatky II

11

Místní poplatky ve vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství – P. Studnička a kolektiv

Správní právo – samospráva

26

Moderní management ve veřejné správě. Nové, inovativní a kreativní přístupy v managementu
veřejné správy: výzvy a možnosti – J. Krbová

Správní právo – samospráva

26

Mzdové účetnictví 2019, 2018 – 2013 – Nakladatelství Grada – J. Přib / V. Vybíhal

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru) od nevlastníka – Nakladatelství Leges – P. Vrcha

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového
vlastnictví a podle autorského zákona – Nakladatelství Leges – I. Kobliha / D. Elischer

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Náhradní péče o dítě – Právo prakticky – L. Trnková

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Nájem bytu a domu po rekodiﬁkaci soukromého práva – M. Selucká / L. Hadamčík

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Nájemní a družstevní bydlení podle NOZ a ZOK – Nakladatelství Leges – S. Křeček

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti – J. Hurdík ml.

Občanské právo procesní

18

Naturalizace v České republice – J. Kandalec

Ústavní právo

32

Nejčastější chyby a omyly účetních, 2. vydání – L. Dvořáková

Účetnictví II

31

Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce – E. Janečková

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Nekalé obchodní praktiky – B. Vítová / M. Etlíková

Spotřebitelské právo

24

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě
a judikatuře – Nakladatelství Leges – D. Ondrejová / D. Sehnálek

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě
a judikatuře – Nakladatelství Leges – D. Ondrejová / D. Sehnálek

Spotřebitelské právo

24

Nemovité věci v podnikání, 3. vydání – J. Vychopeň

Daně a poplatky II

11

Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodiﬁkaci soukromého práva –
B. Vítová

Spotřebitelské právo

24

Nevýdělečné organizace v praxi, 2. vydání – J. Stejskal / V. Dobrozemský

Účetnictví II

31

Nevýdělečné organizace v teorii, 2. vydání – J. Stejskal / V. Dobrozemský

Účetnictví II

31

Nová společnost s ručením omezeným – Nakladatelství Grada – M. Pravdová / L. Josková /
E. Dvořáková

Právo obchodních korporací II

23

Nové české nadační právo v evropském srovnání – K. Ronovská

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Nové mezinárodní dohody na ochranu investic – V. Balaš / P. Šturma

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

O právu ústavním – K. Klíma

Ústavní právo

32
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Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí – Praktický průvodce – Nakladatelství
Grada – J. Jelínková

Životní prostředí

35

Obecně prospěšná společnost – T. Dvořák

Právo obchodních korporací II

23

Obchodní korporace a ochrana slabší strany – S. Černá

Právo obchodních korporací II

23

Obchodní právo 5. díl – Odpovědnost – I. Pelikánová

Právo obchodních korporací II

23

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení – J. Kobík / A. Kohoutková

Daně a poplatky II

11

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení – po třetí – J. Kobík /
A. Kohoutková

Daně a poplatky II

11

Oceňování bank, pojišťoven a dalších ﬁnančních institucí – M. Hrdý / B. Hamplová

Finanční právo – banky, fondové
podnikání a cenné papíry

13

Oceňování nemovitostí – moderní metody a přístupy – Nakladatelství Leges – P. Ort

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Oceňování nemovitostí v praxi – Nakladatelství Leges – P. Ort / O. Ortová Šeﬂová

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Oceňování služebností: teorie a praxe – Právo prakticky – J. Hanák / J. Sedláček / K. Kuhrová

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Odklony v trestním řízení – J. Zůbek

Trestní právo II

30

Odměňování exekutivy akciových společností – K. Hurychová / O. Trubač / M. Vrajík

Právo obchodních korporací II

23

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob – L. Novotná Krtoušová

Právo obchodních korporací II

23

Odpovědnost státu za výkon veřejné moci – Nakladatelství Leges – P. Mates / J. Severa

Správní právo – obecné předpisy

25

Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy – I. Jančářová a kolektiv

Životní prostředí

35

Odůvodnění civilního rozsudku – Nakladatelství Leges – P. Vrcha

Občanské právo procesní

18

Ochrana duševního vlastnictví ve státech anglo-americké a smíšené právní tradice – M. Machů /
E. Adlerová

Duševní vlastnictví

12

Ochrana osobních údajů – Nakladatelství Leges – P. Mates / E. Janečková / V. Bartík

Ochrana osobních údajů (GDPR)

19

Ochrana osobních údajů – Nakladatelství Leges – P. Mates / E. Janečková / V. Bartík

Ochrana osobních údajů (GDPR)
– veřejná správa

19

Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané problémy) – Právo prakticky, 4. vydání –
E. Janečková / V. Bartík

Ochrana osobních údajů (GDPR)

19

Ochrana osobních údajů v aplikační praxi (vybrané problémy) – Právo prakticky, 4. vydání –
E. Janečková / V. Bartík

Ochrana osobních údajů (GDPR)
– veřejná správa

19

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích – J. Morávek

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Ochrana osobních údajů v pracovním právu – E. Janečková / V. Bartík

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Ochrana osobních údajů: vnitrostátní aplikace GDPR s ohledem na judikaturu evropských soudů
– A. Pokorná / H. Dvořáková

Ochrana osobních údajů (GDPR)

19

Ochrana osobních údajů: vnitrostátní aplikace GDPR s ohledem na judikaturu evropských soudů
– A. Pokorná / H. Dvořáková

Ochrana osobních údajů (GDPR)
– veřejná správa

19

Ochrana osobnosti v common law a českém právu – Nakladatelství Leges – E. Ondřejová

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Ochrana soukromí versus svoboda projevu médií – Nakladatelství MUNI – L. Kováčová /
L. Nechvátalová / Š. Výborný

Mediální právo

15

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů – Právo prakticky –
J. Pokorná / E. Večerková / T. Levická / J. Dudová

Spotřebitelské právo

24

Operativní leasing ﬁremních vozidel – J. Kot

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Organization, well-being and ﬂexibility in employment law: current issues – J. Tomšej

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Osobní obchodní společnosti ve světle rekodiﬁkace – T. Dvořák

Právo obchodních korporací II

23

Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu – A. Křístek

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

PECR: Praktický průvodce implementací ePrivacy – nová pravidla elektronické komunikace –
Nakladatelství Grada – L. Nezmar

Elektronické komunikace a IT

13

Pedagogický proces a jeho řízení, 2. vydání – V. Trojan

Školství

29
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Personalistka. 6. vydání – A. Chládková / P. Bukovjan

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Personalistika pro manažery a personalisty – Nakladatelství Grada – M. Šikýř

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Personalistika v řízení školy, 2. vydání – M. Šikýř / D. Borovec / I. Lhotková

Školství

29

Perspektivy harmonizace daní z příjmů v Evropské unii – Nakladatelství Leges – A. Vondráčková

Daně a poplatky II

11

Podíl ve společnosti s ručením omezeným (praktická příručka) – Nakladatelství Leges – T. Kajnar

Právo obchodních korporací II

23

Podnikatelský pronájem věcí movitých – Právo prakticky – V. Pilík

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Pochybení a sankce při poskytování chirurgické péče – Nakladatelství Grada – V. Vondráček /
J. Vondráček

Zdravotnictví a farmacie

34

Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče – Nakladatelství Grada – V. Dvořáková /
L. Vondráček

Zdravotnictví a farmacie

34

Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče I – Nakladatelství Grada – J. Vondráček /
O. Vondráček

Zdravotnictví a farmacie

34

Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče II – Nakladatelství Grada – J. Vondráček /
O. Vondráček

Zdravotnictví a farmacie

34

Pojem osoby v právu – Nakladatelství Leges – K. Beran

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Politická práva – P. Molek

Ústavní právo

32

Porodnické soudní kazuistiky – Nakladatelství Grada – A. Roztočil

Zdravotnictví a farmacie

34

Postavení jednatele – právní a daňový pohled – Nakladatelství Grada – M. Pravdová / E. Dvořáková

Právo obchodních korporací II

23

Postavení úřední osoby v trestním právu – M. Fryšták / J. Kuchta / J. Provazník / D. Čep

Trestní právo II

30

Posudková činnost v ordinaci lékaře – Nakladatelství Grada – L. Čeledová / R. Čevela / M. Bosák

Zdravotnictví a farmacie

34

Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků – Nakladatelství Grada – P. Uherek

Zdravotnictví a farmacie

34

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby, 2. vydání – J. Šejvl

Správní právo – zvláštní předpisy

27

Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945) – J. Tauchen

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Pracovnělékařské služby, 2. vydání – J. Tomšej

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Pracovní právo pro neprávníky – Nakladatelství Grada – L. Neščáková

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Pracovní právo v praxi – Nakladatelství Leges – A. Kottnauer

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Pracovník v Evropské unii – Nakladatelství Leges – T. Kunertová

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Pracuje, pracuješ, pracujeme… – J. Kociánová / J. Zrutský

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou – M. Zdvihalová / D. Synková / E. Schneiderová

Duševní vlastnictví

12

Právní vztahy k dřevinám – Nakladatelství Grada – J. Jelínková / M. Tuháček

Životní prostředí

35

Právní aspekty hazardních her – J. Rajchl / K. Kramář / J. Malíř

Správní právo – zvláštní předpisy

27

Právní aspekty sebeobrany – E. Janečková

Trestní právo II

30

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodiﬁkaci českého soukromého práva –
K. Beran / P. Čech / D. Elischer / J. Hrádek / Z. Kühn / L. Novotná Krtoušová / P. Ondřejek

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Právní minimum pro sestry – Nakladatelství Grada – L. Vondráček / V. Wirthová

Zdravotnictví a farmacie

34

Právní ochrana designu – průmyslové vzory, autorská díla – P. Koukal

Duševní vlastnictví

12

Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských zemích – E. Adlerová / M. Machů / A. Pecková

Duševní vlastnictví

12

Právní postavení obcí a krajů – základy komunálního práva – M. Kopecký

Správní právo – samospráva

26

Právní předpisy nejen pro hlavní, vrchní, staniční sestry – Nakladatelství Grada – L. Vondráček

Zdravotnictví a farmacie

34

Právní subjektivita – R. Pelikán

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Právní úprava profesionálního sportu v ČR a zahraničí – Právo prakticky – H. Jurka

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Právnické osoby obcí a krajů – P. Pospíšil a kolektiv

Správní právo – samospráva

26
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Právnický stav a právnická profese v minulosti – M. Kindl / M. Skřejpek a kolektiv

Stavovské předpisy pro advokáty

28

Právo, etika a kmenové buňky – M. Šolc

Zdravotnictví a farmacie

34

Právo civilního letectví – T. Smejkalová / L. Pichlerová

Doprava

12

Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory – Právo prakticky – K. Svoboda

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Právo informačních technologií – R. Polčák a kolektiv

Elektronické komunikace a IT

13

Právo na ochranu veřejného zdraví – J. Dudová

Zdravotnictví a farmacie

34

Právo na spravedlivý proces – P. Molek

Ústavní právo

32

Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech – P. Klíma a kolektiv

Ústavní právo

32

Právo pro zdravotnické pracovníky – Právo prakticky, 2. vydání – L. Prudil

Zdravotnictví a farmacie

34

Právo proti nekalé soutěži – D. Patěk

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Právo životního prostředí – Nakladatelství Grada – M. Tuháček / J. Jelínková

Životní prostředí

35

Prezident republiky, 2. aktualizované a doplněné vydání – Nakladatelství Leges – Z. Koudelka

Ústavní právo

32

Principy dobré správy – K. Černín

Správní právo – obecné předpisy

25

Proměna mateřské školy v učící se organizaci – Z. Syslová a kolektiv

Školství

29

Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty – J. Šustr / A. Kratochvíl

Daně a poplatky II

11

Průvodce testovými otázkami ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz –
Právo prakticky – J. Dvořák

Správní právo – zvláštní předpisy

27

Průvodce uzavíráním smluv – Právo prakticky, 2. vydání – D. Ondrejová

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

První československý zákon. Pokus o opožděný komentář – L. Vojáček

Ústavní právo

32

První zkušenosti s EET – elektronickou evidencí tržeb – T. Hajdušek / M. Vodička

Daně a poplatky II

11

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí – Právo prakticky – K. Čuhelová

Občanské právo procesní

18

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění – N. Randlová

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Přeměny obchodních korporací – T. Dvořák

Právo obchodních korporací II

23

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě. 2. vydání – Nakladatelství Leges – J. Krofta

Doprava

12

Příkazní smlouva – Právo prakticky – V. Pilík

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Přiměřenost trestní sankce k majetku pachatele – J. Drápal

Trestní právo II

30

Rádce nájemníka bytu – Nakladatelství Grada – L. Veselá / M. Taraba

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Rádce pro členy bytových družstev a vlastníků bytů – Nakladatelství Grada – M. Taraba

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Rekognice – K. Janulková

Trestní právo II

30

Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodiﬁkaci soukromého práva – K. Svoboda

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí – V. Prokop / J. Stejskal

Správní právo – samospráva

26

Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku – N. Rozehnalová

Rozhodčí řízení

24

Rozpočtový proces obcí – L. Sedmihradská

Správní právo – samospráva

26

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 2. vydání – H. Březinová

Účetnictví II

31

Rozvody, rozchody a zánik partnerství, 4. vydání – J. Dvořáková Závodská / M. Francová

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora – Právo prakticky –
R. Brzobohatý / L. Poláková / T. Horáček

Občanské právo procesní

18

Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona) –
Nakladatelství Leges – P. Mates / M. Kopecký

Správní právo – obecné předpisy

25

Sdílená ekonomika – sdílený právní problém? – J. Pichrt / R. Boháč / J. Morávek

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Sdílená ekonomika a delikty – J. Pichrt

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství, 2. vydání – I. Trojanová / M. Tureckiová

Školství

29
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Segregace, rovná vzdělávací příležitost a závazky států – D. Jílek / J. Větrovský / K. Šmigová

Školství

29

Shrnutí předpisů o advokacii – Právo prakticky – M. Pelikán

Stavovské předpisy pro advokáty

28

Slovník církevního práva – Nakladatelství Grada – J. R. Tretera / Z. Horák

Církve

10

Slovník pojmů IFRS, 2. vydání – J. Strouhal

Účetnictví II

31

Slovník právních pojmů (občanský zákoník) – L. Pauldura a kolektiv

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Služební vztahy a výkon závislé práce – J. Pichrt / M. Kopecký / J. Morávek (eds.)

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Směnka v soudním řízení – Nakladatelství Leges – R. Chalupa

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Smlouva o přepravě osoby v novém soukromém právu – O. Frinta

Doprava

12

Smlouvy přípravného druhu – Právo prakticky – V. Pilík / J. Maur / D. Nový / V. Nedělová /
M. Sedláček

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Smluvní podmínky FIDIC, 2. vydání – L. Klee

Stavebnictví

28

Smluvní vztahy výstavbových projektů, 2. vydání – L. Klee

Stavebnictví

28

Sociální právo EU – I. Tomeš / K. Koldinská / F. Křepelka

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Soudně lékařská a medicínskoprávní problematika v praxi – Nakladatelství Grada – J. Mach /
J. Štefan

Zdravotnictví a farmacie

34

Soudní dohled – R. Visinger

Stavovské předpisy pro soudnictví

29

Soudní exekuce – J. Wolfová / M. Štika

Občanské právo procesní

18

Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku. Komentovaný rejstřík judikatury a její
užití po rekodiﬁkaci – P. Bezouška a kolektiv

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Soudní lékařství I. díl – Nakladatelství Grada – M. Hirt a kolektiv

Zdravotnictví a farmacie

34

Soudní lékařství II. díl – Nakladatelství Grada – M. Hirt a kolektiv

Zdravotnictví a farmacie

34

Soudnictví v českých zemích v letech 1848–1938 (soudy, soudní osoby, dobové problémy) –
M. Princ

Stavovské předpisy
pro soudnictví

29

Soukromé právo 21. století – J. Dvořák a kolektiv

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Soukromoprávní ochrana piety zemřelého – M. Ondrúš

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Sousedská práva podle nového občanského zákoníku – Nakladatelství Leges – J. Spáčil /
D. Hrabánek

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950 – 2015 – Nakladatelství Leges – V. Šmejkal

Veřejné zakázky a ochrana
hospodářské soutěže

33

Speciﬁka účetnictví a oceňování v zemědělství, 2. vydání – D. Dvořáková

Účetnictví II

31

Spisová služba – Nakladatelství Leges – M. Kunt / T. Lechner

Správní právo – zvláštní předpisy

27

Společnost s ručením omezeným – T. Dvořák

Právo obchodních korporací II

23

Společnost s ručením omezeným – Právo prakticky – V. Filip / D. Fyrbach

Právo obchodních korporací II

23

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 4. vydání – J. Vychopeň

Účetnictví II

31

Správa cizího majetku – Právo prakticky – L. Josková / L. Pěsna

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Správní delikty na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu – R. Michálek

Správní právo – obecné předpisy

25

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení – M. Puškinová / F. Rigel

Školství

29

Správní věda. Teorie veřejné správy – D. Hendrych a kolektiv

Správní právo – obecné předpisy

25

Státní imunita na prahu 21. století: soumrak nebo renesance? – J. Kudrna

Ústavní právo

32

Stavební smluvní právo – L. Klee

Stavebnictví

28

Stavební zákon s komentářem pro praxi – Nakladatelství Grada – J. Plos

Stavebnictví

28

Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních – R. Visinger

Trestní právo II

30

Strategické plánování ve veřejné správě – J. Krbová

Správní právo – samospráva

26

Svěřenské fondy. Institut pro uchování a převody rodinného majetku – 2. vydání – B. Bednaříková

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17
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Systém principů daňového práva – S. Kouba

Daně a poplatky II

11

Systémové řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v organizacích – J. Vala

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Šíření pravdivých údajů o podnikatelích jako nekalá soutěž a/nebo narušení dobré pověsti –
D. Ondrejová / M. Říčánek

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a motivační školení k prevenci rizik, 2. vydání –
T. Neugebauer

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2019, 2018, 2017, 2016 – I. Brychta / M. Hajšmanová /
P. Kameník

Daně a poplatky II

11

Teoretické a legislativní základy cenných papírů – J. Pauly

Finanční právo – banky, fondové
podnikání a cenné papíry

13

Teorie a praxe veřejných služeb – J. Stejskal / H. Kuvíková / B. Mikušová Měricková / V. Linhartová

Správní právo – zvláštní předpisy

27

Teorie ﬁnančního práva a ﬁnanční vědy – M. Karfíková a kolektiv

Finanční právo – banky, fondové
podnikání a cenné papíry

13

Transferové ceny – unikátní komplexní zpracování problematiky. Praktické pojetí formou
případových studií – D. Nerudová / V. Solilová

Daně a poplatky II

11

Trest odnětí svobody a jeho výkon – V. Kalvodová

Trestní právo II

30

Účet, jednorázový vklad, akreditiv a inkaso v občanském zákoníku – P. Liška

Finanční právo – banky, fondové
podnikání a cenné papíry

13

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 6. vydání – I. Pilařová

Daně a poplatky II

11

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 2. vydání – J. Skálová

Účetnictví II

31

Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích – J. Skálová

Právo obchodních korporací II

23

Účetní předpisy pro pojišťovny – Nakladatelství Leges – J. Huleš

Účetnictví II

31

Ukončení podnikání – J. Ondřej a kolektiv

Právo obchodních korporací II

23

Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo – P. Janeček

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Univerzita medicínského práva – Nakladatelství Grada – J. Mach a kolektiv

Zdravotnictví a farmacie

34

Ústavní právo Casebook – D. Kosař / M. Antoš / Z. Kühn / L. Vyhnánek

Ústavní právo

32

ÚZ č. 902 – Převodové tabulky pro NOZ a ZOK – Nakladatelství Sagit – F. Korbel

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace –
V. Zahumenská / J. Benák

Stavebnictví

28

Územní samospráva – udržitelný rozvoj a ﬁnance – J. Peková / J. Kadeřábková

Správní právo – samospráva

26

Věcná břemena s veřejnoprávním prvkem – Nakladatelství Leges – J. Truneček

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku – Nakladatelství Leges – M. Králík

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Vedení lidí ve školách a školských zařízeních, 2. vydání – I. Trojanová

Školství

29

Velký německo-český slovník pro veřejnou správu – Nakladatelství Leges – A. Kaňa / F. Schnabel

Správní právo – obecné předpisy

25

Veřejná podpora v příkladech a poznámkách – Právo prakticky – M. Kincl

Správní právo – samospráva

26

Veřejné sbory – P. Mates / J. Škoda / F. Vavera

Veřejné sbory

33

Veřejné zakázky stručně a prakticky (dle zákona č. 134/2016 Sb.) – M. Poremská

Veřejné zakázky a ochrana
hospodářské soutěže

33

Vlastnictví bytu – M. Selucká / E. Dobrovolná / V. Vitoul / S. Štěpánová

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu – R. Novák / K. Růžička /
P. Dostalík / B. Poláček

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu – V. Králíček / J. Molín

Právo obchodních korporací II

23

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace – Nakladatelství Leges – J. Ondřejková

Stavovské předpisy
pro soudnictví

29

Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony – Nakladatelství Grada –
L. Neščáková

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Vstup cizince na území státu – P. Pořízek

Správní právo – zvláštní předpisy

27

Vybrané otázky z přepravy a zasílatelství – Právo prakticky – P. Sedláček / M. Florián

Doprava

12
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Zařazujeme v roce 2019

Zařazeno v roce 2018 a 2017

Průběžná aktualizace titulu

Název / autor

Specializace

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi, 3. vydání

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Výkladová stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů –
ed. P. Bukovjan

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Výkladová stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů – II. díl
– ed. P. Bukovjan

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Výkonnost a její měření ve veřejném sektoru – J. Vodáková a kolektiv

Správní právo – zvláštní předpisy

27

Vylučující klauzule dle čl. 1F Úmluvy o právním postavení uprchlíků: možnosti a podmínky její
aplikace vůči osobám podezřelým z terorismu – L. Janků

Ústavní právo

32

Vyvlastnění z environmentálních důvodů – Nakladatelství MUNI – J. Hanák

Správní právo – obecné předpisy

25

Výzkumná data a výzkumné databáze. Právní rámec zpracování a sdílení vědeckých poznatků –
M. Koščík / R. Polčák / M. Myška / J. Harašta

Elektronické komunikace a IT

13

Vyživovací povinnost po rekodiﬁkaci – Nakladatelství Leges – D. Kovářová

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) – J. Ondřej a kolektiv

Právo obchodních korporací II

23

Zajištění a utvrzení dluhu v praxi – Právo prakticky – M. Pelikán

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Základní práva – svazek první Důstojnost – P. Molek

Ústavní právo

32

Základy izraelského obchodního práva se zaměřením na právo duševního vlastnictví –
M. Boháček / M. Machů

Duševní vlastnictví

12

Základy účetnictví, 2. vydání – D. Dvořáková

Účetnictví II

31

Zákon o kybernetické bezpečnosti pro organizace. Implementace nových povinností do praxe –
Nakladatelství Grada – L. Nezmar

Elektronické komunikace a IT

13

Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.) s komentářem – Nakladatelství Grada – L. Josková /
P. Pravda

Právo obchodních korporací II

23

Zákon o státním podniku v praxi – Nakladatelství Grada – J. Muroň

Právo obchodních korporací II

23

Zákon o volbě prezidenta republiky – přednosti a nedostatky ve srovnání s úpravami států
Evropské unie – Nakladatelství Leges – P. Šutka

Ústavní právo

32

Zákoník práce s výkladem – Nakladatelství Grada – L. Neščáková

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Zákoník práce v praxi – komplexní průvodce – Nakladatelství Grada – L. Neščáková

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Zaměstnanecké beneﬁty a daně, 4. vydání – I. Macháček

Daně a poplatky II

11

Zaměstnávání cizinců v České republice – J. Tomšej

Pracovní právo a sociální
zabezpečení II

21

Zánik závazků započtením – Nakladatelství Linde – M. Jäger

Účetnictví II

31

Zástavní právo v novém občanském zákoníku – L. Vymazal

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Zástupce ředitele aneb Život mezi mlýnskými kameny – V. Trojan / I. Trojanová / M. Puškinová

Školství

29

Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo – Právo prakticky – A. Bányaiová

Stavebnictví

28

Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Komentář k § 1721 – 2893 OZ –
Nakladatelství Leges – Z. Pražák / J. Fiala / J. Handlar

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv – Právo prakticky – K. Svoboda

Občanské právo hmotné
a mezinárodní právo soukromé II

17

Zdanění osobních příjmů, 2. vydání – A. Vančurová

Daně a poplatky II

11

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019 – V. Dvořáková / M. Pitterling / H. Skalická

Daně a poplatky II

11

Zdravotnické právo – P. Šustek / T. Holčapek a kolektiv

Zdravotnictví a farmacie

34

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana – H. Kelblová

Duševní vlastnictví

12

Změny v regulaci zdravotnických prostředků. Norma 13485:2016 a Nařízení 2017/745.
Komentář – Porta Medica – J. Král / A. Martinovský / V. Moravová

Zdravotnictví a farmacie

34

Znalectví – L. Křístek

Stavovské předpisy
pro soudnictví

29

Zveřejňování obchodních korporací – J. Strouhal a kolektiv

Právo obchodních korporací II

23
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Ústavní právo
JUDr. Marek Antoš, Ph.D.
Šéfredaktor časopisu Jurisprudence, spoluautor učebnice Casebook Ústavní právo
JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
Ministr spravedlnosti České republiky, autor komentářů ke kompetenčnímu zákonu a stykovému zákonu, spoluautor komentáře zákona
o silničním provozu
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D.
Vedoucí Ústavu pro otázky soudnictví, spoluautor komentáře zákona o azylu a učebnice Casebook Ústavní právo, držitel ocenění
Právník roku 2016 – Občanská a lidská práva, právo ústavní
doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M
Soudce Nejvyššího správního soudu, autor monografií Právo na spravedlivý proces, Politická práva a Základní práva, spoluautor
komentáře k Listině základních práv a svobod a k zákonu o azylu
JUDr. Pavel Rychetský
Předseda Ústavního soudu ČR, vedoucí autorského kolektivu komentáře k Ústavě ČR a ústavnímu zákonu o bezpečnosti ČR
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Soudkyně Ústavního soudu, spoluautorka komentáře k Listině základních práv a svobod a komentáře k zákonu o protiprávnosti
komunistického režimu
JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.
Emeritní soudkyně Ústavního soudu a emeritní senátorka Parlamentu České republiky, vedoucí autorského kolektivu komentáře
k Listině základních práv a svobod

Civilní právo
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.
Advokát v advokátní kanceláři PRK Partners, spoluautor knihy Občanské právo pro každého, Soudní judikatura ve světle nového
občanského zákoníku a Srovnávacího komentáře k občanskému zákoníku
JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M.
Partner advokátní kanceláře Bubník Myslil & Partners, odborník na mezinárodní právo soukromé, obchodní, právo autorské
a mezinárodní rozhodčí řízení
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Vedoucí katedry obchodního práva PF UK v Praze, spoluautorka komentáře k občanskému zákoníku, vedoucí autorského kolektivu
učebnice Právo obchodních korporací a Obchodní právo: Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele
prof. JUDr. Jan Dědič
Partner v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, vyučující na PF UK v Praze a na VŠE Praha, spoluautor přehledů judikatury
Mgr. Tomáš Doležil, Ph.D., LL.M., Eur.
Společník v advokátní kanceláři JŠK, ocenění Právník roku 2014 – Obchodní právo, člen autorského kolektivu komentáře k zákonu
o obchodních korporacích.
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Vedoucí katedry občanského práva PF UK v Praze, vedoucí autorského kolektivu komentáře k občanskému zákoníku a učebnice
Občanské právo hmotné
prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš
Autor nového občanského zákoníku, autor knihy Občanské právo pro každého
doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Vyučující na katedře občanského práva PF UK v Praze, spoluautor komentáře k občanskému zákoníku a učebnice Občanské právo
hmotné
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Soudce Ústavního soudu, vedoucí autorského kolektivu komentáře k občanskému zákoníku
JUDr. Jiří Grygar, Ph.D.
soudce Krajského soudu v Praze, autor komentáře k zákonu o soudech a soudcích a zákonu o vyšších soudních úřednících
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Advokát v advokátní kanceláři PRK Partners, spoluautor knihy Občanské právo pro každého a Srovnávacího komentáře k občanskému
zákoníku
JUDr. Irena Holcová
Vyučující na Ústavu autorského práva PF UK v Praze, vedoucí autorského kolektivu komentáře k autorskému zákonu, ocenění Právník
roku 2015 – právo duševního vlastnictví
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
Advokát, vyučující na katedře občanského práva PF UK v Praze, spoluautor komentáře k občanskému zákoníku, vedoucí autorského
kolektivu monografie Zdravotnické právo
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JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M, MBA
Expert na smluvní vztahy v mezinárodních výstavbových projektech, autor knih Stavební smluvní právo, Smluvní podmínky FIDIC
a Smluvní vztahy výstavbových projektů
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Vyučující na katedře obchodního práva PF MU v Brně, člen rozkladové komise ČNB a rozhodce, autor komentáře zákona směnečného
a šekového
JUDr. Daniela Kovářová
Advokátka, držitelka ocenění Právník roku 2016 – Rodinné právo, vedoucí autorského kolektivu knihy Odměna advokáta a komentáře
zákona o advokacii
JUDr. Jan Lasák, LL.M.
Advokát v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, vedoucí autorského kolektivu komentáře k zákonu o obchodních korporacích
doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D.
Vyučující na katedře obchodního práva PF UK v Praze, vedoucí oddělení právní služby České spořitelny, vedoucí autorského kolektivu
komentáře k zákonu o bankách
JUDr. Ing. Miloš Olík, LL.M.
Partner v advokátní kanceláři Rowan Legal a vedoucí specializace Mezinárodní arbitráže, spoluautor komentářů k zákonu o rozhodčím
řízení a výkonu rozhodčích nálezů a ASPI Navigátor Rozhodčí řízení, spoluautor komentáře zákona o mediaci
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
Vyučující na katedře obchodního práva PF MU v Brně, advokátka, autorka knihy Průvodce uzavíráním smluv
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Vyučující na katedře obchodního práva PF UK v Praze, vedoucí autorského kolektivu komentáře k zákonu o mezinárodním právu
soukromém
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
děkan PF ZČU, autor monografie Teoretické a legislativní základy cenných papírů, spoluautor komentáře k občanskému zákoníku
prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.
Soudkyně Tribunálu Soudního dvora EU, spoluautorka komentáře k občanskému zákoníku a vedoucí autorského kolektivu učebnice
Právo obchodních korporací a Obchodní právo: Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
Vyučující na katedře obchodního práva PF MU v Brně, spoluautorka komentáře k zákonu o obchodních korporacích
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Prorektorka MU v Brně, vyučující na katedře mezinárodního a obchodního práva, spoluautorka komentáře k zákonu o mezinárodním
právu soukromém a autorka několika učebnic
JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
Soudce Nejvyššího soudu, spoluautor komentáře k občanskému zákoníku, autor řady monografií
doc. JUDr. Ivana Štenglová
Emeritní soudkyně Nejvyššího soudu, vyučující na katedře obchodního práva PF UK v Praze, vedoucí autorského kolektivu učebnice
Právo obchodních korporací a Obchodní právo: Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Advokát, vyučující na katedře občanského práva PF UK v Praze, spoluautor komentáře k občanskému zákoníku, vedoucí autorského
kolektivu monografie Zdravotnické právo
JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.
Ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, vedoucí autorského kolektivu monografie Katastr nemovitostí
a praktického komentáře katastrálního zákona
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Člen katedry občanského práva PF UK v Praze, vedoucí autorského kolektivu komentáře k občanskému zákoníku a učebnice Občanské
právo hmotné
doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D.
Vyučující na katedře občanského práva PF UP v Olomouci, autorka komentáře k zákonu o ochraně spotřebitele

Trestní právo
JUDr. Antonín Draštík
Soudce Nejvyššího soudu, vedoucí autorského kolektivu komentáře k trestnímu zákoníku a k trestnímu řádu
JUDr. Tomáš Durdík
Soudce Městského soudu v Praze, viceprezident Bílého kruhu bezpečí, spoluautor komentáře k trestnímu zákoníku, trestnímu řádu
a zákonu o obětech trestných činů

88

prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc..
Místopředseda Ústavního soudu, spoluautor komentáře k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, vedoucí
autorského kolektivu učebnice Trestní právo procesní a komentáře k trestnímu řádu
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doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Vyučující na katedře trestního práva PF UK v Praze, spoluautor učebnic Trestní právo hmotné, Trestní právo procesní a Kriminologie
JUDr. Jan Lata, Ph.D.
Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, spoluautor komentáře k trestnímu řádu a autor řady článků
JUDr. Igor Stříž
I. náměstek nejvyššího státního zástupce, spoluautor komentáře k trestnímu řádu a autor řady článků
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Předseda Nejvyššího soudu, vedoucí autorského kolektivu učebnice Trestní právo hmotné

Správní právo
JUDr. Josef Baxa
Soudce Nejvyššího správního soudu, předseda rozšířeného senátu a redakční rady Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu,
vedoucí autorského kolektivu komentáře k daňovému řádu.
Mgr. Ing. David Bohadlo
Právník Svazu měst a obcí ČR, vedoucí autorského kolektivu komentáře nového přestupkového zákona
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Vyučující na katedře správního práva PF UK v Praze a PF ZČU v Plzni, vedoucí autorského kolektivu komentáře zákona o obcích,
spoluautor komentáře služebního zákona
JUDr. Bc. Jakub Král, Ph.D.
Nezávislý odborník na problematiku farmaceutického práva, vedoucí autorského kolektivu komentáře k zákonu o zdravotnických
prostředcích a monografie Zdravotnické právo
JUDr. Jan Mach
Právník České lékařské komory a spoluautor komentáře k zákonu o zdravotních službách a zákonu o specifických zdravotních službách
JUDr. Vilém Podešva, LL.M.
Partner v advokátní kanceláři Rowan Legal, přední expert v oblasti práva veřejných zakázek, vedoucí autorského kolektivu komentáře
k zákonu o zadávání veřejných zakázek
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Soudce Nejvyššího správního soudu, spoluautor komentáře k zákonu o obcích a novému přestupkovému zákonu
JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Advokát, ředitel Ústavu práva na VŠ Karla Engliše, vedoucí autorského kolektivu komentáře zákona o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, spoluautor komentáře nového přestupkového zákona
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
soudce Ústavního soudu, autor učebnice Obecné správní právo
JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D.
Asistent soudce Ústavního soudu, vyučující na PR UP v Olomouci, autor komentáře k hornímu zákonu a komentáře k zákonu
o hornické činnosti, výbušninách a o ostatní báňské správě

Pracovní právo
JUDr. Petr Bukovjan
Člen kolegia expertů AKV, člen redakční rady časopisu Práce a mzda
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Vedoucí katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, vedoucí autorského kolektivu komentáře k zákonu o státní službě
a praktického komentáře k zákoníku práce
JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Partnerka v advokátní kanceláři Randl Partners, spoluautorka komentáře k zákoníku práce
JUDr. Bořivoj Šubrt
Předseda AKV, člen redakční rady časopisu Práce a mzda, spoluautor Meritum Mzdy

Insolvenční právo
Mgr. Jan Kozák
Vedoucí autorského kolektivu komentáře insolvenčního zákona
JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D.
Advokát, vyučující na Institutu ekonomických studií FSV UK v Praze, autor monografie Insolvenční právo
JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D.
Insolvenční soudce, místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, ocenění Právník roku 2015 – insolvenční právo, spoluautor
komentáře insolvenčního zákona
JUDr. Michal Žižlavský
Insolvenční správce a advokát, ocenění Právník roku 2017 – insolvenční právo, spoluautor komentáře k insolvenčnímu zákonu
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Finanční právo
JUDr. Jiří Beran
Ředitel odboru Finanční trhy II na Ministerstvu financí ČR, spoluautor komentáře k zákonu o platebním styku
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
vedoucí katedry Finančního práva PF UK, vedoucí autorského kolektivu monografie Teorie finančního práva a finanční vědy
Mgr. Bc. Aleš Králík, LL.M.
Vedoucí oddělení kapitálového trhu na Ministerstvu financí ČR, vedoucí autorského kolektivu komentáře k zákonu o podnikání
na kapitálovém trhu

Daně a ﬁnance
JUDr. Jaroslav Kobík
Daňový poradce, uznávaný odborník na problematiku správy daní, spoluautor knihy Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně
JUDr. Monika Novotná
Advokátka kanceláře Rödl & Partner a držitelka ocenění Právník roku 2016 – Finanční právo. Spoluautorkou komentáře k dani
z nemovitých věcí
Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D
Ředitel Odvolacího finančního ředitelství, externě vyučující daňové právo na Masarykově univerzitě v Brně. Specialista na daňový
proces a daň z přidané hodnoty, autor Navigátora Daňový řád a garant a spoluautor Navigátora Daň z přidané hodnoty. Vítěz kategorie
Daňová osobnost roku ve státní daňové sféře za rok 2016 v soutěži Daňař & daňová firma roku. V roce 2019 vychází jeho praktický
komentář k daňovému řádu.
Mgr. Tomáš Rýdl
Vedoucí právního oddělení ČNB, spoluautor komentáře zákona o bankách a vedoucí autorského kolektivu komentáře zákona o ČNB
Ing. Jana Skálová, Ph.D.
Daňová poradkyně, členka Prezidia KDP ČR, vedoucí Redakční rady Bulletinu KDP ČR, zkušební komisařka KDP ČR, partner TPA, působí
rovněž na VŠE, auditorka, autorka knih Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností a Daně v účetnictví.
Mgr. Ing. Jan Šovar
Advokát, vedoucí autorského kolektivu komentáře k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech

Školství
PhDr. Václav Mertin
Dětský psycholog, katedra psychologie FF UK v Praze, autor publikací pro školní poradenské pracovníky, pravidelně publikuje
v časopisech redakce Řízení školy
Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., dr. h. c.,
Vysokoškolský pedagog, zakladatel České asociace pedagogického výzkumu, nezávislý expert a konzultant v oblasti pedagogické teorie
a výzkumu, přednáší na českých i zahraničních univerzitách. Autor Pedagogické encyklopedie, Moderní pedagogiky, České vzdělanosti
a dalších významných děl.
Ph.Dr. Mgr. Monika Puškinová, Ph. D.
Právnička, specialistka na školskou problematiku, autorka odborných publikací, článků pro časopisy redakce Řízení školy a textů pro
webovou aplikaci Řízení školy online
Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Vedoucí oddělení sociální psychologie na katedře psychologie FF UK v Praze, věnuje se řadě mezinárodních projektů, členka Evropského
výboru IPPF, Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS), členkou rady Nadace profesora Matějčka, GA UK, aj.
PhDr. Václav Trojan, Ph. D.
ředitel Ústavu profesního rozvoje pedagogických pracovníků Pedagogické fakulty UK v Praze, autor knižní ediční řady Řízení školy,
pravidelně publikuje v časopisech redakce Řízení školy

Právo duševního vlastnictví
JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
Vyučující na katedře občanského práva PF MU v Brně, spoluautor komentářů k zákonu o ochranných známkách a zákonu o ochraně
průmyslových vzorů
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
vyučující na PF MUNI, vedoucí Ústavu práva a technologií MUNI, vedoucí autorského kolektivu monografie Právo ICT
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Napsali o nás
O titulech vydaných Wolters Kluwer a zařazených do ASPI napsali:
„… novinkou letošního roku ve Wolters Kluwer je Komentář k zákonu o mediaci z pera Tomáše Horáčka, Miloše Olíka a Martina Svatoše.
Autoři komentáře podávají, jako odborníci na dané téma, čtenářům komplexní pohled na právní úpravu mediace v České republice.
Zároveň zodpovídají některé sporné otázky (které se po šesti letech od účinnosti zákona objevují) a navrhují případná řešení…“
Knižní novinky, Právní rádce č. 1/2019
„Nakladatelství Wolters Kluwer ČR … vydalo obsáhlý komentář k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
… Komentář … je dílem šestičlenného kolektivu autorů, jehož složení již samo o sobě dává předpoklad pro to, aby byl zpracován s vysokou
erudicí, a současně tak, aby byl i použitelný pro každodenní praxi … Všem uživatelům komentáře, ať jej budou užívat v listinné, či v elektronické podobě, přeji, aby v něm vždy našli odpovědi na své otázky, které každá (nejen) nová právní úprava vždy logicky vyvolává. Ve většině
případů se jim to v tomto komentáři určitě podaří…“
z recenze JUDr. Jana Kněžínka, Ph. D., Bulletin advokacie č. 11/2018
„... Nejen svým zaměřením, ale především svým pojetím jde o publikaci unikátní, která citelně na trhu právnické literatury doposud chyběla.
Autory zvolené téma nástupnictví při rodinném podnikání je stále aktuálnější … Práce autorů, která poskytuje stručný popis fungování příslušných instrumentů a procesů, včetně možných praktických výhod a nevýhod jednotlivých alternativ v dílčích otázkách, má potenciál pomoci
jejím čtenářům uvědomit si hlavní souvislosti nástupnictví při rodinném podnikání a nabídnout jim nové pohledy na zpracovanou problematiku.“
z recenze JUDr. Miroslava Sedláčka, Ph.D., LL.M. na titul Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání, Bulletin advokacie
č. 11/2018
„Wolters Kluwer vydávají novou publikaci … s názvem Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého
soukromého práva … V monograﬁi jsou zkoumány obecné i zvláštní otázky subjektivity, právního jednání a odpovědnosti, procesního
jednání, subjektivní a objektivní odpovědnosti, delegované zavázanosti či jednání statutárních orgánů právnických osob, jakož i problémy
veřejnoprávních deliktů a působení základních práv na právní vztahy právnických osob.“
Knižní novinky, Právní rádce č. 11/2018
„Wolters Kluwer vydali očekávanou publikaci Právo informačních technologií autorského kolektivu vedeného Radimem Polčákem. Kniha
se věnuje nejdůležitějším tématům současného práva informačních technologií. S výjimkou první kapitoly věnované pojmu a metodě práva
informačních technologií se příliš nezaměřuje na obecné otázky, ale naopak cílí na konkrétní problémy…“
Knižní novinky, Právní rádce č. 10/2018
„Novinka nakladatelství Wolters Kluwer přináší čtenářům první ucelený komentář k zákonu č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti
hospodářské soutěže … Vysoká odborná úroveň a orientace v problematice je patrná rovněž v citu, s jakým autoři komentáře odhalují
ta ustanovení zákona, u nichž očekávají do budoucna největší výkladové obtíže. V těchto případech publikace neváhá otevírat zákonem
nezodpovězené právní otázky a poskytovat na ně odpovědi co nejvíce zaměřené na použití v praxi…“
z recenze Mgr. Jana Měkoty, Bulletin advokacie č. 9/2018
„… V samém závěru textu je vyjádřen požadavek, aby byla zlepšena informovanost spotřebitelů (dodejme, že i právních a jiných odborníků),
a to i s ohledem na stále nově se vyvíjející nekalé praktiky ze strany nesolidních podnikatelů. Recenzovaná práce pak svými koncepčními
a komplexními rozbory může významně napomáhat ke splnění takového požadavku.“
z recenze prof. JUDr. Petra Hajna, DrSc. na titul Ochrana spotřebitele proti nekalým praktikám podnikatelů, Bulletin advokacie
č. 9/2018
„… předkládá čtenářům poměrně hutný, zároveň však přehledný (díky zvýraznění klíčových pasáží textu) a čtivý text opírající se o náležité
literární prameny (historické a zejm. recentní) i judikaturní zázemí. Je samozřejmým náležitým standardem, že komentář postihuje stěžejní
aspekty odpovídajících právních institutů, čímž funguje coby vhodně praxi orientující a sjednocující „lodivod“ ve více než složité trestněprávní
materii týkající se právnických osob.“
z recenze prof. JUDr. Vladimíra Kratochvíla, CSc. na titul Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář,
Bulletin advokacie č. 7-8/2018
„Nakladatelství Wolters Kluwer vydává již počtvrté komentář k zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
… Zde máme před sebou výsledek úsilí sedmero odborníků pohybujících se dlouhodobě na insolvenčním poli („jako doma“), kteří se zjevně
ze všech svých sil snaží, tam, kde to alespoň trochu jde, vnést jasno a prvky systému do insolvenční půdy více než třiceti novelami rozorané
… O dobré orientaci v „úpadkovém terénu“ svědčí, že autoři se nevyhýbají ani problematickým otázkám, s nimiž se, tu úspěšně, tu méně
úspěšně, potýká soudní praxe. Lze ocenit, že v mnohých případech komentář nekončí tam, kde začíná problém, a že autoři se neostýchají
vyjevit svůj názor na věc a vysvětlit, co je právě k takovému postoji vedlo…“
z recenze JUDr. Františka Kučery, Bulletin advokacie č. 7-8/2018
„… publikace vykládá celistvým způsobem stávající trestněprávní problematiku úředních osob z hlediska jejich odpovědnosti a ochrany.
Významným přínosem publikace je její praktická stránka, proto ji lze doporučit jak těm, kteří vystupují v postavení úředních osob, tak i těm,
kteří přicházejí do styku s úředními osobami, jakož i představitelům justice, státního zastupitelství, advokacie, příslušníkům Policie České
republiky…“
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z recenze Mgr. Sandry Vareninové na titul Postavení úřední osoby v trestním právu, Bulletin advokacie č. 6/2018
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Pro

80 % trhů jsme 1. volbou profesionálů
Digitální a online produkty
pro naše zákazníky

Více než

180-letá historie
společnosti Wolters Kluwer

Naši zákazníci
ve více než

180
zemích světa

19 000
zaměstnanců
na celém světě

Rozsáhlé

portfolio produktů
z oblasti práva a regulace, daní, účetnictví,
vzdělávání, korporátních služeb, ﬁnančních
služeb a zdravotnictví

Když si musíte být jistí

ASPI Knihovna odborné výkladové literatury (specializace)

Advokátní kancelář 2019

Cena ročního
předplatného

Daňová ﬁrma 2019

Start

Plus

Premium

Počet komentářů 2019

102

145

151

96

Počet specializací 2019

9

14

16

9

19 990 Kč

29 990 Kč

32 990 Kč

24 990 Kč

ASPI Právní informační systém (předpisy, judikatura, literatura)

Firma 2019

Veřejná správa 2019
Plus

Premium

130

161

161

13

18

18

27 990 Kč

32 990 Kč

34 990 Kč

9 990 Kč

Církve (str. 10)

1 190 Kč

Daně a poplatky I (str. 10)

5 990 Kč

Daně a poplatky II (str. 11)

14 990 Kč

Doprava (str. 12)

1 990 Kč

Duševní vlastnictví (str. 12)

1 990 Kč

Elektronické komunikace a IT (str. 13)

1 990 Kč

Energetika (str. 13)

2 990 Kč

Finanční právo – banky, fondové podnikání a cenné papíry (str. 13)

5 990 Kč

Horní právo (str. 14)

1 990 Kč

Insolvence (str. 14)

3 990 Kč

Mediální právo (str. 15)

1 990 Kč

Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé I (str. 15)

7 990 Kč

Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé II (str. 16)

16 990 Kč

Občanské právo procesní (str. 18)

7 990 Kč

Ochrana osobních údajů (GDPR) (str. 19)

3 990 Kč

Ochrana osobních údajů (GDPR) – veřejná správa (str. 19)

3 990 Kč

Pojišťovnictví (str. 20)

2 390 Kč

Pracovní právo a sociální zabezpečení I (str. 20)

5 990 Kč

Pracovní právo a sociální zabezpečení II (str. 21)

12 990 Kč

Právní a judikatorní časopisy (str. 22)

4 990 Kč

Právo obchodních korporací I (str. 22)

3 990 Kč

Právo obchodních korporací II (str. 23)

9 990 Kč

Rozhodčí řízení (str. 24)

2 290 Kč

Spotřebitelské právo (str. 24)

1 990 Kč

Správní právo – obecné předpisy (str. 25)

6 990 Kč

Správní právo – samospráva (str. 26)

6 990 Kč

Správní právo – zvláštní předpisy (str. 27)

3 990 Kč

Stavebnictví (str. 28)

2 490 Kč

Stavovské předpisy pro advokáty (str. 28)

990 Kč

Stavovské předpisy pro soudnictví (str. 29)

2 990 Kč

Školství (str. 29)

2 990 Kč

Trestní právo I (str. 30)

4 990 Kč

Trestní právo II (str. 30)

8 990 Kč

Účetnictví I (str. 31)

1 990 Kč

Účetnictví II (str. 31)

6 990 Kč

Ústavní právo (str. 32)

3 990 Kč

Veřejné sbory (str. 33)

3 990 Kč

Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže (str. 33)

4 990 Kč

Zdravotnictví a farmacie (str. 34)

4 490 Kč

Živnostenské právo (str. 35)

1 190 Kč

Životní prostředí (str. 35)
Předpisy měst a obcí ČR (str. 43)
Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR (str. 43)

2 990 Kč
2 900 Kč
500 Kč

Roční předplatné profesního řešení

označené ASPI specializace jsou nedílnou součástí profesního řešení

lze doobjednat k řešení

nelze doobjednat k řešení

Další volitelný obsah a nástroje Wolters Kluwer (str. 37 – 52) Ceny naleznete na uvedených stránkách katalogu
ASPI Navigátor Celní řízení (str. 40)

ASPI Navigátor Zadávání veřejných zakázek (str. 43)

ASPI Navigátor Daň z přidané hodnoty (str. 40)

ASPI Navigátor Zaměstnávání a pobyt cizinců (str. 43)

Přeložená legislativa – anglický jazyk (str. 46) (pokračování)
Zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.)

ASPI Navigátor Daň z příjmů (str. 41)

ASPI Navigátor Životní prostředí (str. 43)

Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.)

ASPI Navigátor Daňový řád (str. 41)

Kalkulačka ASPI (str. 50)

Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.)

ASPI Navigátor Insolvenční řízení (str. 41)

Kalkulačka Nové ASPI (str. 50)

Zákoník práce (262/2006 Sb.)

ASPI Navigátor Občanský soudní řád (str. 41)
ASPI Navigátor Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (str. 41)

Přeložená legislativa – anglický jazyk (str. 46)

Přeložená legislativa – německý jazyk (str. 46)

ASPI Navigátor Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) –

Autorský zákon (121/2000 Sb.)

Daňové předpisy (235/2004 Sb., 280/2009 Sb., 586/1992 Sb.)

veřejná správa (str. 41)

Daňové předpisy (280/2009 Sb., 164/2013 Sb., 235/2004 Sb., 586/1992 Sb.)

Občanské právo (89/2012 Sb., 91/2012 Sb.)

ASPI Navigátor Pracovní právo (str. 41)

Insolvenční zákon (182/2006 Sb.)

Obchodní korporace (90/2012 Sb., 125/2008 Sb.)

ASPI Navigátor Správní řád (str. 42)

Občanské právo (89/2012 Sb., 91/2012 Sb., 99/1963 Sb.)

Veřejné zakázky (134/2016 Sb., 137/2006 Sb., 143/2001 Sb.)

ASPI Navigátor Trestní řád (str. 42)

Správní řád (500/2004 Sb.)

Zákon o kolektivním investování (189/2004 Sb.)

ASPI Navigátor Veřejná podpora (str. 42)

Trestní právo (40/2009 Sb., 141/1961 Sb.)

Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.)

ASPI Navigátor Vymáhání pohledávek (str. 42)

Veřejné zakázky (134/2016 Sb., 137/2006 Sb., 143/2001 Sb.)

Zákoník práce (262/2006 Sb.)

Volitelný obsah partnerských společností (str. 37 – 52) Ceny naleznete na uvedených stránkách katalogu
České technické normy ČSN – Česká agentura pro standardizaci (str. 38)

Řada monograﬁí – Nakladatelství Auditorium (str. 47)

Expertní databáze rozhodnutí ÚOHS o veřejných zakázkách – aplikace (ROWAN LEGAL) (str. 44)

Řada monograﬁí – Nakladatelství Grada (str. 47)

Informace o ﬁrmách v ČR – detailní ekonomické informace – aplikace (Bisnode) (str. 51)
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Občanský zákoník – Srovnávací komentář – komentář k předpisům (AK PRK Partners) (str. 39)
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Specializované vzory smluv v české verzi (AK PRK Partners) (str. 45)

RE-PORT pro zdravotnické prostředky – re-medical s.r.o. (str. 49)

Akciová společnost

RE-PORT pro nemocnice – re-medical s.r.o. (str. 49)

Nájmy, nemovité věci

Konkursní noviny – časopis (Cooper Presss, spol. s.r.o.) (str. 47)

Postoupení, ukončení závazků

Obchodní právo – časopis (Wolters Kluwer) (str. 47)
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Právník – časopis (Ústav státu a práva AV ČR, ZČU Plzeň) (str. 47)

Společnost s ručením omezeným

Veškerý obsah katalogu a uvedené ceny jsou platné od 11. 2. 2019. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a pro 1 uživatele. Vyhrazujeme si právo změn. Nejedná se o veřejnou nabídku ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.
Po zablokování přístupu ke službě z důvodů včasného nezaplacení předplatného činí poplatek za aktivaci služby 2 500 Kč. Nedílnou součástí profesních řešení je ASPI Právní informační systém v hodnotě 9 990 Kč.
Rádi vám připravíme nabídku na míru – kontaktujte nás na http://obchodnici.aspi.cz

Mezi více než 70 000 uživatelů ASPI patří:
Státní správa
Úřad vlády, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo ﬁnancí, Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zahraničních věcí a ostatní ústřední
orgány státní správy.
Poslanecká sněmovna i Senát.
Dále též celý resort justice (všechny soudy a státní zastupitelství), Policie ČR, Hasičské záchranné sbory, katastrální úřady, ﬁnanční
úřady, správy sociálního zabezpečení a úřady práce, Česká obchodní inspekce, Drážní úřad, Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
Státní energetická inspekce, Česká inspekce životního prostředí, Český báňský úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Nejvyšší kontrolní úřad, Státní veterinární správa, Správa Pražského hradu, Kancelář Veřejného ochránce práv a další instituce a úřady
s celostátní působností.

Samospráva
Krajské úřady včetně Magistrátu hlavního města Prahy, většina statutárních měst, obcí III (obce s rozšířenou působností) a obcí II (obce
s pověřeným obecním úřadem), celkem více než 800 obcí ČR. Svaz měst a obcí ČR.

Advokacie
Česká advokátní komora.
Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol., BBH, Clifford Chance LLP, CMS Cameron McKenna, Glatzová & Co., Havel Partners, JURISTA,
Noerr, PRK Partners, Rödl & Partner, Schönherr, Toman, Devátý & partneři, White & Case, ROWAN LEGAL, Kocián, Šolc, Balaštík, Brož
& Sokol & Novák, Allen & Overy LLP, organizační složka, Deloitte Advisory s.r.o, Dentons Europe CS LLP, organizač.složka, Weinhold
Legal, v.o.s., ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář, WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, Skils s.r.o. advokátní kancelář
a více než 1 480 dalších advokátních kanceláří.

Auditorské společnosti a daňové poradenství
Komora auditorů České republiky, Komora daňových poradců České republiky, Deloitte Advisory, Ernst &Young, PricewaterhouseCoopers
ČR, KPMG Česká republika a více než 150 dalších poradenských ﬁrem.

Banky a pojišťovny
Česká národní banka.
Allianz pojišťovna, CitibankEurope, COMMERZBANK, Česká exportní banka, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna, Česká
spořitelna, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Československá obchodní banka, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, Equa bank,
Expobank, Generali pojišťovna, Moneta Money Bank, Hasičská vzájemná pojišťovna, Hypoteční banka, ING Bank, J&T BANKA,
Komerční banka, Kooperativa pojišťovna, Modrá pyramida stavební spořitelna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců, PPF banka,
Raiffeisenbank, Raiffeisen stavební spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny, UniCredit bank, UNIQA pojišťovna, Vojenská
zdravotní pojišťovna ČR, Wüstenrot – stavební spořitelna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR a dalších více než 75 ﬁnančních
společností.

Firmy
Hospodářská komora České republiky.
AHOLD Czech Republic, AGROFERT HOLDING, Arcelor Mittal Ostrava a.s., CET 21, ČEPS, Česká pošta, Česká televize, České dráhy, ČEZ,
DIAMO, Dopravní podnik hl. m. Prahy, EUROVIA, E.ON, Globus, IBM, innogy, METROSTAV, Nestlé Česko, NET4GAS, PASSERINVEST
GROUP, O2 Czech Republic, a.s., Philip Morris ČR, Pražská energetika, Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR,
RUBENA, Siemens, Skanska, ŠKODA AUTO, ŠKODA TRANSPORTATION, T-Mobile, Tesco Stores ČR, Třinecké železárny, UNIPETROL,
UPC Česká republika, VÍTKOVICE, a. s., Vodafone Czech Republic a dalších více než 1 300 ﬁrem.

Školství
Česká školní inspekce, všechny právnické fakulty a vysoké školy s právní výukou, střední školy (např. obchodní akademie i pro výuku
práva), základní školy pro vlastní řízení.

Zdravotnictví
Krajské hygienické stanice, Zdravotnické záchranné služby, Zdravotní ústavy, SÚKL, fakultní nemocnice a dalších více než 50 zdravotnických zařízení.

Rádi vám poradíme s nabídkou ASPI na míru.

Využijte možnost školení ASPI.

Kontaktujte obchodního poradce na http://obchodnici.aspi.cz

Vyberte si z nabídky kurzů v Praze, Brně a Ostravě.
Informace a online přihláška na http://skoleni.aspi.cz

Wolters Kluwer ČR, a.s., U nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3
tel.: +420 246 040 400, hotline: + 420 246 040 111, hotline email: servis@aspi.cz
email: obchod@wolterskluwer.cz, www.aspi.cz
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