
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. j. SM-20393-2020 

uzavřený mezi smluvními stranami: 
 
Město Nový Jičín 
Masarykovo nám. 1/1 
741 01 Nový Jičín 
IČO: 00298212, DIČ: CZ00298212 
zástupce: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí Odboru organizačního Městského úřadu Nový Jičín   
telefon: email: 
jako objednatel  (dále jen „objednatel“) na straně jedné, 
 

a 
 
Wolters Kluwer ČR, a.s. 
U Nákladového nádraží 10 
130 00 Praha 3 
IČO: 63077639, DIČ: CZ63077639 
zápis v obch. rejstříku v oddílu B, vložka č. 9659, u Městského soudu v Praze 
zástupce: Petr Král, člen správní rady 
kontakt:
telefon: email:   
jako poskytovatel  (dále jen „poskytovatel“) na straně druhé 
 
 
uzavírají na základě vzájemného ujednání podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  tento dodatek č. 1 
(dále jen „dodatek“) ke smlouvě o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI č. SM-20393-2020 (č. objednatele V2020-021/OO) 
(dále jen „Smlouva“).  
 

I.  
Ustanovení čl. I. Smlouvy – Předmět plnění se v celém rozsahu mění a nově zní takto:  
 

„Čl. I - Předmět plnění 
Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI v níže uvedeném rozsahu. Plněním předmětu 
smlouvy se rozumí zřízení přístupu k poskytovaným informacím uvedeným v příloze tohoto dodatku a jejich pravidelná 
aktualizace. Objednatel se zavazuje řádně platit roční předplatné poskytované služby.  
Aktualizací ASPI se rozumí doplnění změn, dodatků a úprav předplaceného obsahu služby, a to především po novelizaci 
příslušných předpisů nebo vydání nových předplacených titulů autorského obsahu, pokud jsou předmětem aktualizace. 
Průběžnou aktualizací lze také doplňovat nebo upravovat funkce ASPI.*  
 
Obsahem poskytované služby je: 
Autorský obsah služby (knihovna odborných publikací a aplikací) – příloha č.1. DS-26982-2022 
Technické řešení: ASPI Cloud. 
 
Poskytovatel se zavazuje doplňovat obsah předplacených specializací o nové publikace nakladatelství Wolters Kluwer 
(komentáře, monografie, merita), které budou do těchto specializací postupně zařazovány po dobu 36 měsíců od nabytí 
účinnosti dodatku č. 1 k této smlouvě.  
 
Specifikace licencí - 2 licence právního informačního systému ASPI: 
 
Licence č. 1:  
ASPI Cloud s 1 přístupovým klíčem pro 20 uživatelů, denní aktualizace datových ASPI serverů  
Obsah:  
Profesní řešení: ASPI Průvodce Samospráva 2021 
Kalkulačky ASPI ČR 
 
Licence č. 2:  
ASPI Cloud s 1 přístupovým klíčem pro 3 uživatele, denní aktualizace datových ASPI serverů  
Obsah:  
Profesní řešení: ASPI Průvodce Samospráva 2021 
Specializace: Insolvence 2021 



 
Kalkulačky ASPI ČR.“ 

 
II.  

Ustanovení čl. III. Smlouvy – Cena a platební podmínky se mění a nově zní takto:  
 
  

„Čl. III - Cena a platební podmínky 
 

1. Cena předmětu plnění smlouvy byla v souladu s platnými právními předpisy sjednána dohodou stran a bez DPH: 
a) Roční předplatné rozšíření obsahu služby ASPI dle dodatku č. 1 ke Smlouvě činní 4.828 Kč bez DPH (21 %). 
Celkové roční předplatné služby ASPI činní 109.551 Kč bez DPH (21 %) ( na základě dodatku č. 1 ke Smlouvě došlo k 
jeho zvýšení  z částky 104.723 Kč bez DPH (21 %)). 

2. Platební podmínky sjednané smluvními stranami:  
b) Elektronickou fakturu zasílat na email: e-podatelna@novyjicin.cz 

c) Zvolené fakturační období: roční. 

d) Fakturační měsíc ročního předplatného služby: březen. 

 Cena předmětu plnění sjednaná v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy je splatná na základě faktury poskytovatele se splatností 

30 dnů. “ 

 
III.  

 
Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.  
V rámci plnění tohoto dodatku zajistí poskytovatel navíc poskytnutí přístupu pro 4 uživatele ke službě ASPI Nové Generace 
(ASPI NG) s obsahem totožným, jako Licence č.2.  
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném 
registru v souladu s uvedeným zákonem. 
Předplatné za období do 31. 12. 2021 je uhrazeno již zaplaceným předplatným na základě smlouvy č. SM 20393-2020. Výše 
předplatného ASPI sjednaná tímto dodatkem č. 1 bude uplatněna od 1.1.2022. 
 
Přílohy: 

1. Příloha č.1 - DS-26982-2022 
2. Příloha č.2 - Všeobecné obchodní podmínky společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s. 

 
 
 
 
 
       V Novém Jičíně                                                   V Praze dne  
 

---------------------------------                                                       ---------------------------------                 
objednatel                                                   poskytovatel                                                                                         

25.11.2021 24.11.2021



Číslo : DS-26982-2022

Příloha č.1 s popisem obsahu knihovny výkladové literatury ASPI a dalšího obsahu předplatného

Licence č. 1: Cloud s 1 přístupovým klíčem pro 20 uživatelů, denní aktualizace datových ASPI serverů, profesní řešení ASPI Průvodce
Samospráva 2021.

ASPI Průvodce Samospráva 2021

Daně a poplatky 2021

ASPI Navigátor Transferové ceny
ASPI Průvodce Daně
Časopis Daňová a hospodářská kartotéka
Časopis Finanční, Daňový a Účetní bulletin
DAUČ - daně (časopis Daně a právo v praxi)
DAUČ - daně (dříve Daňový expert)
Komentář k zákonu č. 242/2016 Sb. Celní zákon. Praktický komentář
Komentář k zákonu č. 280/2009 Sb. Daňový řád. Praktický komentář.
Komentář k zákonu č. 353/2003 Sb.- Zákon o spotřebních daních
Komentář k zákonu č.112/2016 Sb. - Zákon o evidenci tržeb
Komentář k zákonu č.16/1993 Sb.- Zákon o dani silniční
Komentář k zákonu č.187/2016 Sb. - Zákon o dani z hazardních her
Komentář k zákonu č.235/2004 Sb.- Zákon o dani z přidané hodnoty
Komentář k zákonu č.280/2009 Sb. - Daňový řád
Komentář k zákonu č.280/2009 Sb.- Daňový řád
Komentář k zákonu č.338/1992 Sb. - Zákon o dani z nemovitých věcí
Komentář k zákonu č.340/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Komentář k zákonu č.456/2011 Sb.- Zákon o finanční správě ČR
Komentář k zákonu č.523/1992 Sb. - Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR
Komentář k zákonu č.586/1992 Sb. - Zákon o daních z příjmů
Komentář k zákonu č.593/1992 Sb. - Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Komentář Zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů (č. 164/2013 Sb.). Komentář.
Komentář Zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku (č. 321/2016 Sb.). Komentář.
MERITUM - Daň z přidané hodnoty 2009 až 2021
MERITUM - Daň z příjmů 2009 - 2021
MERITUM - Ekologické Daně 2009 - 2021
MERITUM - Majetkové daně z nabytí nemovité věci, z nemovité věci, daň silniční 2014 - 2021
MERITUM - Spotřební daně 2009 - 2020
Meritum Daňový řád (správa daní) 2009 až 2021
Monografie - Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí (včetně 1. vydání)
Monografie 3D Data, Daně Digitálně aneb ajťákem i proti své vůli
Monografie Automobil v podnikání
Monografie Cizinci a daně, 5. aktualizované vydání
Monografie COVID-19 v účetních a daňových souvislostech
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Monografie Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně, 2. rozšířené vydání
Monografie Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury
Monografie Daně a účetnictví v cestovním ruchu
Monografie Daňová evidence. Teorie a praxe, 2 vydání
Monografie Daňová politika v Evropské unii
Monografie Daňové příjmy veřejných rozpočtů v ČR
Monografie Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru EU
Monografie Fyzické osoby a daň z příjmů
Monografie Grada - INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání
Monografie Grada - Daňové zákony 2016
Monografie Grada - DPH 2016 - zákon s přehledy
Monografie Grada Co by měl vědět příjemce dotace
Monografie Grada Daně z příjmů 2012
Monografie Grada Daně z příjmů 2013
Monografie Grada Daně z příjmů 2014
Monografie Grada Daně z příjmů 2015
Monografie Grada Daně z příjmů 2016, 2017, 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky
Monografie Grada Daňová evidence podnikatelů 2012
Monografie Grada Daňová evidence podnikatelů 2013
Monografie Grada Daňová evidence podnikatelů 2014
Monografie Grada Daňová evidence podnikatelů 2015
Monografie Grada Daňová evidence podnikatelů 2016
Monografie Grada Daňová evidence podnikatelů 2017
Monografie Grada Daňová evidence podnikatelů 2018 - 2021
Monografie Grada Daňové zákony 2011
Monografie Grada Daňové zákony 2012
Monografie Grada Daňové zákony 2013
Monografie Grada Daňové zákony 2014
Monografie Grada Daňové zákony 2015
Monografie Grada Daňové zákony 2017
Monografie Grada Daňové zákony 2018 - 2021
Monografie Grada DPH 2012
Monografie Grada DPH 2012 - zákon s přehledy
Monografie Grada DPH 2013
Monografie Grada DPH 2013 - zákon s přehledy
Monografie Grada DPH 2014
Monografie Grada DPH 2014 - zákon s přehledy
Monografie Grada DPH 2015 - výklad s příklady
Monografie Grada DPH 2015 - zákon s přehledy
Monografie GRADA DPH 2016 - výklad s příklady
Monografie Grada DPH 2018 - 2021 zákon s přehledy
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Monografie Grada DPH 2018, 2019 - výklad s příklady
Monografie Grada DPH a účtování
Monografie Grada DPH a účtování, 7. a 8. aktualizované vydání
Monografie Grada DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody
Monografie Grada Elektronická evidence tržeb v přehledech 2. a 3. aktualizované vydání
Monografie Grada Kapitálové společnosti - daně, účetnictví, právo
Monografie Grada Odložená daň z příjmů
Monografie Grada Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů
Monografie Grada Zatřiďování majetku a služeb
Monografie Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie
Monografie Linde - Daňová kontrola z pohledu daňového řádu
Monografie Mezinárodní daňové vztahy
Monografie Mezinárodní výměna informací
Monografie Mezinárodní zdanění příjmů
Monografie Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o dani z příjmů.
Monografie Movitý majetek v podnikání
Monografie Nemovité věci v podnikání 4. vydání
Monografie Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí
Monografie Osvobození od DPH - vybrané oblasti
Monografie Perspektivy harmonizace daní z příjmů v Evropské unii
Monografie Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty
Monografie První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb
Monografie Rozhodování ve věcech veřejných
Monografie Řešené otázky ke zdanění fyzických osob 2014
Monografie Systém principů daňového práva
Monografie Tabulky a informace pro daně a podnikání 2016
Monografie Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018, 2017, 2016
Monografie Transferové ceny. Unikátní komplexní zpracování problematiky. Praktické pojetí formou případových studií
Monografie Účetní a daňové případy řešené v s.r.o. 7. vydání
Monografie VOX Daně v podnikání
Monografie Zaměstnanecké benefity a daně 5. vydání
Monografie Zdanění osobních příjmů
Monografie Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019
Vybraná judikatura Daňové právo
Vzory smluv a podání Daňové právo

Doprava 2021

Časopis Právo v přepravě a zasilatelství
Komentář k Zákonu o silničním provozu č.361/2000 Sb.
Komentář k vyhlášce č. 11/1975 Sb. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR). Praktický komentář
Komentář k vyhlášce MZv č. 11/1975 Sb. Úmluva o přepravní smlouvě (CMR)
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Komentář k zákonu č. 114/1995 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě
Komentář k zákonu č.247/2000 Sb. - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla
Komentář k zákonu č.266/1994 Sb. - Zákon o dráhách
Komentář ke sdělení MZV č. 32/2006 Sb.m.s. Budapešťská úmluva (Úmluva CMNI)
Komentář ke sdělení MZV č.46/2016 Sb. - Úmluva o mezinárodní železniční přepravě
Komentář VOX Úmluva CMR – mezinárodní silniční nákladní doprava.
Komentář VOX-Montrealská úmluva – mezinárodní letecká přeprava.
Monografie Drogy v dopravě
Monografie Intermodální přeprava se zvláštním zřetelem na její organizaci a řízení
Monografie Kapitoly z mezinárodního dopravního práva
Monografie Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II.
Monografie Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo)
Monografie Leges Dopravní aplikace sdílené ekonomiky a jejich veřejnoprávní regulace
Monografie Mezinárodní přepravní doklady
Monografie Právo civilního letectví
Monografie Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě. 2. aktualizované vydání
Monografie Smlouvy o přepravě
Monografie VOX Sbírka právních předpisů v mezinárodní přepravě
Monografie Vybrané otázky z přepravy a zasílatelství - Právo prakticky
Vybraná judikatura ve věcech silničního provozu, silniční dopravy a pozemních komunikací

Občanské právo hmotné a procesní II 2021

Monografie Vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů
ASPI Navigátor Katastr nemovitostí (podle zákona č. 256/2013 Sb.)
Časopis Obchodní právo
Časopis Právo a rodina
Časopis Rodinné listy
Časopis Soukromé právo (dříve Rekodifikace a praxe)
Komentář k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
Komentář k Mezinárodní právo soukromé 91/2012 Sb. (2 komentáře Wolters Kluwer a Leges)
Komentář k nařízení 593/2008/ES. Nařízení o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)
Komentář k nařízení 864/2007/ES. Nařízení o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)
Komentář k vyhlášce č. 357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
Komentář k zákonu č. 120/2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
Komentář k zákonu č. 186/2011 Sb. - Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před mezinárodními soudy
Komentář k zákonu č. 256/2013 Sb. - Katastrální zákon
Komentář k zákonu č. 256/2013 Sb. - Katastrální zákon (poznámkový komentář, nakladatelství Linde)
Komentář k zákonu č. 26/2000 Sb. - Zákon o veřejných dražbách
Komentář k zákonu č. 292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních
Komentář k zákonu č. 292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních (soudcovský komentář - kniha III.). 3. vyd.
Komentář k zákonu č. 39/2020 Sb. Zákon o realitním zprostředkování
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Komentář k zákonu č. 39/2020 Sb. Zákon o realitním zprostředkování. Praktický komentář
Komentář k zákonu č. 588/2020 Sb. Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů
Komentář k zákonu č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád, 1. část (soudcovský komentář - kniha I.). 3. vyd.
Komentář k zákonu č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád, 2. část (soudcovský komentář - kniha II.). 3. vyd.
Komentář k zákonu č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád, 3. část (soudcovský komentář - kniha IV.). 3. vyd.
Komentář k zákonu č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád, 4. část (soudcovský komentář - kniha V.). 3. vyd.
Komentář k zákonu č.102/2001 Sb. - Zákon o obecné bezpečnosti výrobků
Komentář k zákonu č.120/2001 Sb. - Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a zákonu č.119/2001 Sb. -
Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
Komentář k zákonu č.131/2002 Sb. - Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů
Komentář k zákonu č.191/1950 Sb.- Zákon směnečný a šekový
Komentář k zákonu č.202/2012 Sb. - Zákon o mediaci (nakladatelství LEGES)
Komentář k zákonu č.202/2012 Sb. - Zákon o mediaci (nakladatelství Wolters Kluwer)
Komentář k zákonu č.22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky
Komentář k zákonu č.292/2013 Sb. - Zákon o zvláštních řízeních soudních
Komentář k zákonu č.358/1992 Sb. - Notářský řád
Komentář k zákonu č.359/1999 Sb. - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
Komentář k zákonu č.549/1991 Sb. - Zákon o soudních poplatcích
Komentář k zákonu č.634/1992 Sb. - Zákon o ochraně spotřebitele
Komentář k zákonu č.89/2012 Sb.- Občanský zákoník
Komentář k zákonu č.99/1963 Sb.- Občanský soudní řád (2. vydání - komentář a praktický komentář) a související předpisy EU - Nařízení
o uznávání rozhodnutí ve věcech manželských (Brusel II bis)(2201/2003/ES), Nařízení o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí (Brusel
I) (44/2001/ES), Nařízení o evropském řízení a drobných nárocích (861/2007/ES),
Komentář k zákonu č.99/1963 Sb.- Občanský soudní řád a č.292/2013Sb.- Zákon o zvláštních řízeních soudních (nakladatelství HBT)
Meritum Občanské právo 2007 a 2012, Byty a právo 2007, Katastr nemovitostí 2006 až 2010, Statusové věci občanů 2009
Meritum Obchodní závazky
Monografie Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva
Monografie - Průvodce uzavíráním smluv - Právo prakticky, 3. vydání
Monografie - Zástavní právo, 3. vydání
Monografie 222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení (nakladatelství Leges)
Monografie Abeceda rodinného práva
Monografie Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání (právo prakticky)
Monografie Bezdůvodné obohacení
Monografie Brněnská normativní civilistika
Monografie Bytové spoluvlastnictví. Komentář k § 1158–1222 nového občanského zákoníku a k zákonu č. 67/2013 Sb.
Monografie Culpa in contrahendo
Monografie Darování a jeho podoby v novém soukromém právu
Monografie Dědické právo podle nového občanského zákoníku
Monografie Dědický status. Právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry
Monografie Dokazování
Monografie Ekonomická analýza deliktního práva
Monografie Exekuce prakticky. I. díl - obecně k řízení - Právo prakticky
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Monografie Exekuce prakticky. II. díl - jednotlivé způsoby vedení exekuce - Právo prakticky
Monografie Geometrický plán
Monografie Grada Alokace rizik v obchodních smlouvách
Monografie Grada Dokumentární akreditiv v praxi
Monografie Grada Jak na spolkový rejstřík
Monografie Grada Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt
Monografie Grada Kurz právní sebeobrany
Monografie Grada Mezinárodní obchodní operace
Monografie Grada Nový občanský zákoník - Dědické právo
Monografie Grada Nový občanský zákoník - Náhrada škody
Monografie Grada Nový občanský zákoník - Principy a základní pojmy
Monografie Grada Nový občanský zákoník - Rodinné právo
Monografie Grada Nový občanský zákoník - Smluvní právo
Monografie Grada Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva
Monografie Grada Nový občanský zákoník úplně pro všechny
Monografie Grada Nový občanský zákoník, Dědické právo, 2., aktualizované vydání
Monografie Grada Nový občanský zákoník, Rodinné právo 2., aktualizované vydání
Monografie Grada Praktický průvodce pro neziskové organizace
Monografie Grada Právní minirádce pro život
Monografie Grada Právo pro politology
Monografie Grada Provoz, revize a údržba technických zařízení
Monografie Grada Rádce nájemníka bytu
Monografie Grada Rádce pro členy bytových družstev a vlastníky bytů
Monografie Grada Svěřenské fondy
Monografie Grada Úvod do studia práva
Monografie Grada Zákon o obchodních korporacích s komentářem
Monografie Hledání pravdy v civilním procesu
Monografie Instituty českého mezinárodního práva soukromého
Monografie Katastr nemovitostí - Právo prakticky
Monografie Katastrální (a související) judikatura
Monografie Kritika právní odpovědnosti
Monografie Leges Dědické právo. Praktická příručka.
Monografie Leges Lyžařské právo ve Švýcarsku
Monografie Leges Nahlížení do spisu
Monografie Mediace v praxi optikou empirického výzkumu
Monografie Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I)
Monografie Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka
Monografie Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle
autorského zákona
Monografie Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu
Monografie Náhradní péče o dítě v ČR
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Monografie Nájemní a družstevní bydlení
Monografie Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti
Monografie Nekalé obchodní praktiky
Monografie Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře
Monografie Nové české nadační právo v evropském srovnání
Monografie Nové mezinárodní dohody na ochranu investic
Monografie Obchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku
Monografie Obchodní podmínky ve vztazích B2C
Monografie Oceňování nemovitostí – moderní metody a přístupy
Monografie Oceňování nemovitostí v praxi
Monografie Oceňování služebností: teorie a praxe - Právo prakticky
Monografie Odůvodnění civilního rozsudku
Monografie Operativní leasing firemních vozidel
Monografie Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu
Monografie Podnikatelský pronájem věcí movitých - Právo prakticky
Monografie Poručenství a jiné formy péče o dítě
Monografie Pozemkové vlastnictví
Monografie Právní a sociální aspekty mediace v České republice
Monografie Právní jednání a procesní úkony. Vzájemné vztahy a nové aspekty.
Monografie Právní subjektivita
Monografie Právní úprava profesionálního sportu v ČR a zahraničí
Monografie Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory
Monografie Právo proti nekalé soutěži
Monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu
Monografie Prodlení s plněním peněžitých dluhů a jeho následky
Monografie Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí - Právo prakticky, 2. vydání
Monografie Předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu v soukromém právu
Monografie Převod nemovitosti od počátku do konce – průvodce (nejen) pro realitní makléře
Monografie Převodové tabulky pro NOZ a ZOK (nakladatelství Sagit UZ č. 902)
Monografie Příkazní smlouva
Monografie Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva
Monografie Rozvody, rozchody, zánik partnerství
Monografie Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora
Monografie Směnka v soudním řízení
Monografie Smlouvy přípravného druhu - Právo prakticky, 2. vydání
Monografie Soudní exekuce
Monografie Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku. Komentovaný rejstřík judikatury a její užití po rekodifikaci
Monografie Soukromé právo 21. století
Monografie Soukromoprávní ochrana piety zemřelého
Monografie Sousedská práva podle nového občanského zákoníku
Monografie Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka
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Monografie Správa cizího majetku - Právo prakticky
Monografie Svěřenské fondy
Monografie Šíření pravdivých údajů o podnikatelích jako nekalá soutěž a/nebo narušení dobré pověsti
Monografie The Concept of Juristic Person
Monografie Věcná břemena a právo stavby v praxi
Monografie Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku
Monografie Vlastnictví bytů
Monografie Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu
Monografie Vyživovací povinnost po rekodifikaci
Monografie Zajištění a utvrzení dluhů v praxi - Právo prakticky
Monografie Zápisy práv do katastru nemovitostí
Monografie Zastoupení. Specifika a kontexty
Monografie Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Komentář k § 1721–2893 OZ
Monografie Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv
Monografie Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby
Monografie Žaloba v civilním řízení, 2. vydání
Přeložená legislativa Občanský zákoník 40/1963 Sb. - anglický překlad (Civil Code)
Slovník právnických pojmů (občanský zákoník)
Vybraná judikatura Občanské právo hmotné
Vybraná judikatura Občanské právo procesní
Vybraná judikatura Směnečné právo
Vybraná judikatura ve věcech bezdůvodného obohacení
Vybraná judikatura ve věcech katastru nemovitostí
Vzory smluv a podání Exekuce
Vzory smluv a podání Konkursní právo
Vzory smluv a podání Občanské právo
Vzory smluv a podání Občanské právo procesní
Vzory smluv a podání Rodinné právo
Vzory smluv a podání Směnečné právo

Pracovní právo a sociální zabezpečení II 2021

Monografie Grada Personalistika pro manažery a personalisty
ASPI Průvodce Pracovní právo (jen pro ASPI NG)
Časopis Personální a sociálně právní kartotéka
Časopis Bezpečnost a hygiena práce
Časopis Práce a mzda
Komentář k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení Vlády České republiky požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích
Komentář k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. Nařízení Vlády České republiky podmínky akreditace a provádění zkoušek z odborné
způsobilosti
Komentář k vyhlášce č.180/2015 Sb. - Vyhláška o zakázaných pracích na pracovištích
Komentář k vyhlášce č.389/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
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Komentář k zákonu č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády, požadavky pracovní prostředí
Komentář k zákonu č. 150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě
Komentář k zákonu č. 224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií
Komentář k zákonu č. 262/2006 Sb.- Zákoník Práce
Komentář k zákonu č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Komentář k zákonu č.11/2002 Sb.Nařízení vlády, bezpečnostní značky, zavedení signálů
Komentář k zákonu č.111/2006 Sb., č. 110/2006 Sb. - Zákon o pomoci v hmotné nouzi a související předpisy (praktický komentář)
Komentář k zákonu č.118/2000 Sb. - Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Komentář k zákonu č.187/2006 Sb.- Zákon o nemocenském pojištění
Komentář k zákonu č.2/1991 Sb. - Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář.
Komentář k zákonu č.2/1991 Sb.- Zákon o kolektivním vyjednávání, vyhlášek č.16/1991 Sb. a č.114/1991 Sb.
Komentář k zákonu č.251/2005 Sb. a č.174/1968 Sb.- Zákon o inspekci práce (2 vydání) a Zákon o státním odborném dozoru nad
bezpečností práce
Komentář k zákonu č.262/2006 Sb. - Zákoník práce
Komentář k zákonu č.375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
Komentář k zákonu č.397/2012 Sb.- Zákon o pojistném na důchodové spoření
Komentář k zákonu č.435/2004 Sb.- Zákon o zaměstnanosti
Komentář k zákonu č.582/1991 Sb. - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Komentář k zákonu č.589/1992 Sb. - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
Komentář k zákonům č.110/2006 Sb. a č.389/2011 Sb - Zákon o životním a existenčním minimu
MERITUM - Mzdy 2007 - 2021, Personalistika a Mzdy od A do Z 2007 - 2016
Monografie Pracuje, pracuješ, pracujeme . . .
Monografie Age management
Monografie Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích
Monografie Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?
Monografie BOZP v kostce
Monografie Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva
Monografie Exekuční srážky ze mzdy a jiných příjmů
Monografie Grada Diskriminace na pracovišti
Monografie Grada Jak skončit pracovní poměr
Monografie Grada Kdy do důchodu a za kolik
Monografie Grada Pracovní právo pro neprávníky
Monografie Grada Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony
Monografie Grada Zákoník práce 2011 s výkladem
Monografie Grada Zákoník práce 2012 s výkladem
Monografie Grada Zákoník práce 2012 v praxi - komplexní průvodce
Monografie Grada Zákoník práce 2013 s výkladem
Monografie Grada Zákoník práce 2013 v praxi - komplexní průvodce
Monografie Grada Zákoník práce 2014 v praxi - komplexní průvodce
Monografie Grada Zákoník práce 2021 s výkladem
Monografie Grada Zákoník práce v praxi
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Monografie Grada Zdraví a nemoc zaměstnance
Monografie Leges Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích
Monografie Leges Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Monografie Leges Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích
Monografie Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce
Monografie Ochrana osobních údajů v pracovně-právních vztazích
Monografie Ochrana osobních údajů v pracovním právu
Monografie Organization, well-being and productivity in employment law: current issues
Monografie Personalistka 6. vydání
Monografie Pracovnělékařské služby, 2. vydání
Monografie Pracovní právo v praxi. Základní pracovněprávní vztahy a rekodifikace
Monografie Pracovník v Evropské unii
Monografie Proměny odměny
Monografie Přechod práv a povinností a hromadné propouštění
Monografie Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?
Monografie Sdílená ekonomika a delikty
Monografie Sdílená ekonomika tři roky poté
Monografie Skončení pracovního poměru
Monografie Služební vztahy a výkon závislé práce
Monografie Sociální právo a politika EU
Monografie Systémy řízení BOZP
Monografie Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a motivační školení k prevenci rizik., 2. vydání
Monografie Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo
Monografie Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi, 3. vydání
Monografie Výkladová stanoviska AKV k pracovnímu právu
Monografie Výkladová stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů
Monografie Whistleblowing – minulost, přítomnost, budoucnost
Monografie Zaměstnanecké participativní modely
Monografie Zaměstnávání cizinců v České republice
Vybraná judikatura ve věcech pracovněprávních: náhrada škody; vznik, změny a skončení pracovního poměru
Vybraná judikatura ve věcech sociálního zabezpečení
Vybraná judikatura ve věcech zákona o zaměstnanosti
Vzory smluv a podání Pracovní právo

Právní a judikatorní časopisy 2021

Časopis Judikatura Evropského soudního dvora - judikatura
Časopis Judikatura Evropského soudního dvora - směrnice EP a Rady
Časopis Jurisprudence
Časopis Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva
Časopis Soudní judikatura

Právo obchodních korporací 2021
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Monografie Dlouhodobý finanční management
Monografie Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob
Monografie Zahájení podnikání
Monografie Grada Postavení jednatele - právní a daňový pohled
Monografie Grada Zákon o státním podniku v praxi
Monografie Grada Likvidace podniku
Komentář k zákonu č. 77/1997 Sb. Zákon o státním podniku
ASPI Průvodce Korporátní právo (je pro ASPI NG)
Komentář k zákonu č. 104/2008 Sb.- Zákon o nabídkách převzetí
Komentář k zákonu č.125/2008 Sb. - Zákon o přeměnách obchodních korporacích a družstev
Komentář k zákonu č.304/2013 Sb.- Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (2 vydání - komentář a praktický
komentář)
Komentář k zákonu č.90/2012 Sb.- Zákon o obchodních korporacích
MERITUM Obchodní korporace a nekalá soutěž 2015
Monografie Akcionářské dohody
Monografie Akciová společnost
Monografie Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví
Monografie Compliance programy (nejen) v České republice
Monografie Corporate Governance
Monografie Corporate governance společností s účastí státu
Monografie Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi
Monografie Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva
Monografie Franchising v ČR - Právo prakticky
Monografie Grada Nová společnost s ručením omezeným
Monografie Grada Nová společnost s ručením omezeným
Monografie Grada Obchodní společnosti pohledem Corporate governance
Monografie Obchodní korporace a ochrana slabší strany
Monografie Obchodní právo, 5. díl. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku)
Monografie Odměňování exekutivy akciových společností
Monografie Podíl ve společnosti s ručením omezeným (praktická příručka)
Monografie Přeměny obchodních korporací
Monografie Společnost s ručením omezeným (po rekodifikaci)
Monografie Společnost s ručením omezeným (právo prakticky)
Monografie Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích
Monografie Ukončení podnikání
Monografie Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu
Monografie Výluční zástupci podnikatele
Monografie Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací
Monografie Zveřejňování obchodních korporací
Přeložená legislativa Obchodní zákoník 513/1991 Sb. - anglický překlad (Commercial Code)
Přeložená legislativa Obchodní zákoník č.513/1991 Sb. - německý překlad (Handelsgesetzbuch)
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Vybraná judikatura Obchodní právo
Vzory smluv a podání Bytová družstva
Vzory smluv a podání Právo obchodních korporací

Správní právo - obecné předpisy 2021

ASPI Navigátor - Svobodný přístup k informacím (podle zákona č. 106/1999 Sb.)
Komentář k zákonu č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
Komentář k zákonu č. 150/2002 Sb. - Soudní řád správní
Komentář k zákonu č. 150/2002 Sb. Soudní řád správní
Komentář k zákonu č. 184/2006 Sb. Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Komentář k zákonu č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Komentář k zákonu č. 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (nakladatelství Leges)
Komentář k zákonu č. 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (nakladatelství Wolters Kluwer)
Komentář k zákonu č. 251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích
Komentář k zákonu č. 412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Komentář k zákonu č. 500/2004 Sb. Správní řád. Praktický komentář
Komentář k zákonu č.159/2006 Sb. - Zákon o střetu zájmů
Komentář k zákonu č.166/1993 Sb. - Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
Komentář k zákonu č.234/2014 Sb. - Zákon o státní službě
Komentář k zákonu č.255/2012 Sb. - Kontrolní řád (2 vydání - komentář a praktický komentář)
Komentář k zákonu č.455/1991 Sb.- Živnostenský zákon (nakladatelství Linde)
Komentář k zákonu č.500/2004 Sb.- Správní řád
Komentář k zákonu č.634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích
Komentář k zákonu č.82/1998 Sb. - Zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci
Komentář k zákonům č.455, 570/1991 Sb. a č.278/2008 Sb. - Živnostenský zákon a Zákon o živnostenských úřadech, Nařízení o
obsahových náplních jednotlivých živností
MERITUM - Správní řád 2016
Monografie Doručování ve správním řízení se zaměřením na elektronické formy komunikace
Monografie Grada Praktický průvodce státní službou
Monografie Grada Průvodce živnostníka právním řádem
Monografie Nakládání s majetkem státu
Monografie Nové přestupkové právo
Monografie Odpovědnost státu za výkon veřejné moci
Monografie Principy dobré správy
Monografie Řádné opravné prostředky ve správním řízení
Monografie Správní delikty na úseku bezpečnosti silničního provozu
Monografie Správní věda, Teorie veřejné správy
Monografie Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení
Vybraná judikatura - Správní právo
Vybraná judikatura ve věcech hospodaření s majetkem České republiky
Vybraná judikatura ve věcech odpovědnosti státu za nesprávný výkon veřejné moci
Vybraná judikatura ve věcech správního trestání
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Vybraná judikatura ve věcech voleb, referend a politických stran
Vybraná judikatura ve věcech živnostenského podnikání
Vzory smluv a podání Přestupkové řízení
Vzory smluv a podání Správní právo
Vzory smluv a podání Živnostenské právo

Správní právo - samospráva 2021

Komentář k zákonu č. 13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích
Komentář k zákonu č. 84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím. Praktický komentář
Komentář k zákonu č.108/2006 Sb. - Zákon o sociálních službách
Komentář k zákonu č.128/2000 Sb. - Zákon o obcích
Komentář k zákonu č.129/2000 Sb. - Zákon o krajích
Komentář k zákonu č.131/2000 Sb. - Zákon o hlavním městě Praze
Komentář k zákonu č.194/2010 Sb.- Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících
Komentář k zákonu č.22/2004 Sb. - Zákon o místním referendu
Komentář k zákonu č.250/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Komentář k zákonu č.274/2001 Sb.- Zákon o vodovodech a kanalizacích
Komentář k zákonu č.312/2002 Sb. - Zákon o úřednících územních samosprávných celků
Komentář k zákonu č.553/1991 Sb. - Zákon o obecní policii.
Komentář k zákonu č.565/1990 Sb. - Zákon o místních poplatcích
Komentář k zákonům č.83,84 a 85/1990 Sb.- Zákony o právu shromažďovacím a petičním,o sdružování občanů
MERITUM - Obce 2006 až 2009
Monografie Dotační právo - Právo prakticky
Monografie Grada Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe
Monografie Linde - Právní předpisy samosprávy
Monografie Majetek samosprávných územních celků v teorii a praxi
Monografie Místní poplatky ve vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství
Monografie Moderní management ve veřejné správě
Monografie Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva, 2. vydání
Monografie Právnické osoby obcí a krajů
Monografie Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí
Monografie Rozpočtový proces obcí
Monografie Strategické plánování ve veřejné správě
Monografie Trestní odpovědnost zastupitelů, radních a dalších osob při výkonu působnosti územní samosprávy
Monografie Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance
Monografie Veřejná podpora - Právo prakticky
Monografie Zpracování osobních údajů obcemi
Vybraná judikatura ve věcech samosprávy (územní a profesní)
Vzory smluv a podání Samospráva

Správní právo - zvláštní předpisy 2021

Komentář k zákonu č, 325/1999 Sb. - Zákon o azylu (2 vydání - komentář a praktický komentář)
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Komentář k zákonu č. 162/2003 Sb. Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o
zoologických zahradách
Komentář k zákonu č. 166/1999 Sb. Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
Komentář k zákonu č. 256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
Komentář k zákonu č. 257/2001 Sb. Knihovní zákon
Komentář k zákonu č. 29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách
Komentář k zákonu č. 349/1999 Sb. Zákon o Veřejném ochránci práv
Komentář k zákonu č. 359/1992 Sb. - Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech
Komentář k zákonu č.154/2000 Sb. Plemenářský zákon
Komentář k zákonu č.164/2001 Sb.- Lázeňský zákon
Komentář k zákonu č.200/1994 Sb. - Zákon o zeměměřictví
Komentář k zákonu č.240/2000 Sb. - Krizový zákon
Komentář k zákonu č.321/2004 Sb.- Zákon o vinohradnictví a vinařství
Komentář k zákonu č.449/2001 Sb. - Zákon o myslivosti
Komentář k zákonu č.503/2012 Sb. - Zákon o státním pozemkovém úřadu
Komentář k zákonu č.99/2004Sb.- Zákon o rybářství
Komentář k zákonům č.256/2001 Sb. a č.122/2004 Sb.- Zákon o pohřebnictví, Zákon o válečných hrobech
Monografie Linde - Vstup cizince na území státu
Monografie Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby
Monografie Právní aspekty hazardních her
Monografie Průvodce testovými otázkami ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz
Monografie Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny. Právo prakticky
Monografie Teorie a praxe veřejných služeb
Monografie Výkonnost a její měření ve veřejném sektoru

Stavebnictví 2021

Komentář k zákonu č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Praktický komentář
Komentář k zákonu č. 20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči. Praktický komentář
Komentář k zákonu č.183/2006 Sb. - Stavební zákon (2 komentáře Wolters Kluwer a Leges)
Komentář k zákonu č.20/1987 Sb.- Zákon o státní památkové péči
Komentář k zákonu č.360/1992 Sb. - Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Meritum Stavební právo, vzory žádostí, rozhodnutí a jiných úkonu podle stavebního zákona 2012
Monografie Stavební smluvní právo
Monografie Grada Stavební zákon s komentářem pro praxi
Monografie Smluvní podmínky FIDIC, 2. vydání
Monografie Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace
Monografie Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo - Právo prakticky
Slovník Grada Anglicko-český a česko- anglický. Architektura a stavitelství
Učebnice Smluvní vztahy výstavbových projektů
Vybraná judikatura ve věcech stavebního práva
Vzory smluv a podání Památková péče
Vzory smluv a podání Stavební řízení
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Školství 2021

Časopis Řízení školy - Speciál pro střední školy
Časopis Speciál pro mateřské školy
Časopis Řízení školy - Speciál pro školní družiny
Časopis Řízení školy - Speciál pro školní jídelny
Časopis Řízení školy - Speciál pro ZUŠ
Časopis Řízení školy a Školní poradenství v praxi
Časopis Školní poradenství v praxi
Časopis Učitelský měsíčník
Komentář k zákonu č. 179/2006 Sb. Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Komentář k zákonu č.109/2002 Sb. - Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné péče
Komentář k zákonu č.247/2014 Sb. - Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Komentář k zákonu č.561/2004 Sb. - Školský zákon
Komentář k zákonu č.563/2004 Sb. - Zákon o pedagogických pracovnících
Meritum Pedagogická intervence u žáků ZŠ 2010
Meritum Řízení školy 2009
Meritum Výchovné poradenství 2009
Monografie 55 úvah o českém školství aneb Mým kapitánům
Monografie Jak úspěšně řídit mateřskou školu, 3. vydání
Monografie Kompetence řídících pracovníků ve školství
Monografie Pedagogický proces a jeho řízení, 2., aktualizované vydání
Monografie Personalistika v řízení školy
Monografie Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů
Monografie Právo pro ředitele škol v kostce
Monografie Proměna mateřské školy v učící se organizaci
Monografie Přípravné třídy
Monografie Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství
Monografie Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství, 2. vydání
Monografie Správní řád
Monografie Vedení lidí ve školách a školských zařízeních
Monografie Zástupce ředitele aneb Život mezi mlýnskými kameny, 2., aktualizované vydání
Monografie Zpracování osobních údajů školami
Vybraná judikatura z oblasti školství

Účetnictví 2021

Monografie Účetní předpisy pro pojišťovny
DAUČ - neziskový sektor (dříve UNES)
DAUČ - otázky a odpovědi z praxe (dříve Otázky a odpovědi v praxi)
DAUČ - účetnictví (dříve Účetnictví v praxi)
DAUČ - zemědělství (dříve Účetnictví, daně a právo v zemědělství)

15

Wolters Kluwer ČR, a.s., U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3, IČ 63077639, DIČ CZ63077639, spol. zapsaná u Měst. soudu v Praze, obch.
Rejstřík oddíl B, vložka 9659, Tel.:



Číslo : DS-26982-2022

Komentář k zákonu a vyhlášce č.563/1991 Sb, FZ01/2003, Účetní standardy č.701-710, vyhláška k provedení zákona č.410/2009 Sb.,
č.500/2002 Sb. a č. 325/2015 Sb.
Komentář k zákonu č.93/2009 Sb.- Zákon o auditorech
Komentář Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků (č. 270/2010 Sb.).
MERITUM - Příspěvkové organizace 2006-2019, Sdružení bez právní subjektivity 2008-2011
MERITUM - Účetnictví podnikatelů Účetní souvztažnosti 2007 - 2020 a Účetnictví podnikatelů 2007 - 2021
Monografie Nevýdělečné organizace v praxi
Monografie - GRADA Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2012
Monografie - Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. 3. aktualizované vydání
Monografie Antifraud systém a riziko účetních chyb a podvodů. Nástroje efektivního rozhodování uživatelů účetních výkazů
Monografie Auditing pro manažery
Monografie Daně v účetnictví
Monografie Grada - Vyhněte se chybám v účetnictví 2015
Monografie Grada Inventarizace v praxi
Monografie Grada Jak se vyhnout chybám v účetnictví
Monografie Grada Leasing v praxi
Monografie Grada Manažerské účetnictví
Monografie Grada Manažerské účetnictví a controlling
Monografie Grada Metody komplexního hodnocení podniku, 2. vydání
Monografie Grada Mzdové účetnictví 2013 - praktický průvodce
Monografie Grada Mzdové účetnictví 2014 - praktický průvodce
Monografie Grada Mzdové účetnictví 2015 - praktický průvodce
Monografie Grada Mzdové účetnictví 2016 - praktický průvodce
Monografie Grada Mzdové účetnictví 2017 - praktický průvodce
Monografie Grada Mzdové účetnictví 2018 - 2021 praktický průvodce
Monografie Grada Podvojné účetnictví 2013
Monografie Grada Podvojné účetnictví 2015
Monografie Grada Podvojné účetnictví 2016
Monografie Grada Podvojné účetnictví 2017 - 2021
Monografie Grada Praktické účetní případy 2013
Monografie Grada Praktické účetní případy 2014
Monografie Grada Praktické účetní případy 2015
Monografie Grada Účetní operace kapitálových společností
Monografie Grada Účetní případy pro praxi 2021
Monografie Grada Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech
Monografie Grada Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech 2015
Monografie Grada Účetnictví a finanční řízení
Monografie Grada Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013
Monografie Grada Účetnictví pro úplné začátečníky 2013
Monografie Grada Účetnictví pro úplné začátečníky 2014
Monografie Grada Účetnictví pro úplné začátečníky 2015
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Monografie Grada Účetnictví pro úplné začátečníky 2017 - 2021
Monografie Grada Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu
Monografie Grada Zásoby
Monografie Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek
Monografie Kreativní účetnictví a účetní podvody
Monografie Linde - Zánik závazků započtením
Monografie Nejčastější chyby a omyly účetních
Monografie Neptejte se účetních, jak řídit náklady. 2. vydání
Monografie Nevýdělečné organizace v teorii
Monografie Nevýdělečné organizace v teorii, 2. aktualizované vydání
Monografie Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání
Monografie Slovník pojmů IFRS, 3. vydání
Monografie Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství
Monografie Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 3. aktualizované vyd.
Monografie Účetnictví v obchodní činnosti
Monografie VOX IFRS – interpretace a aplikace v podnikové praxi
Monografie VOX Komplikované účetní případy a jejich daňové dopady, 3. aktualizované a doplněné vydání
Monografie VOX Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů v příkladech
Monografie VOX Leasingy podle IFRS
Monografie Základní principy a postupy v účetnictví
Monografie Základy účetnictví, 2. vydání
Slovník Lexikon účetních pojmů (česko-anglicko-německý)

Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže 2021

ASPI Navigátor Veřejné zakázky (podle zákona č.134/2016 a č.137/2006 Sb.)
ASPI Průvodce Veřejné zakázky (jen pro ASPI NG)
Časopis - Veřejné zakázky (pouze archiv 2016-2018)
Komentář k zákonu č. 134/2016 Sb. a č.137/2006 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek
Komentář k zákonu č. 262/2017 Sb. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže
Komentář k zákonu č.143/2001 Sb. - Zákon o ochraně hospodářské soutěže
Komentář k zákonu č.340/2015 - Zákon o registru smluv
Monografie Elektronické zadávání veřejných zakázek
Monografie Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Praktická příručka nejen pro dodavatele.
Monografie Průvodce zadáváním veřejných zakázek - Právo prakticky
Monografie Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950 – 2015
Monografie Veřejné zakázky stručně a prakticky (dle zákona č.134/2016 Sb.)
Vybraná judikatura Veřejné zakázky
Vzory smluv a podání Veřejné zakázky (AK Rowan Legal)

Životní prostředí 2021

Komentář k zákonu č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Praktický komentář
Komentář k zákonu č. 123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí. Praktický komentář
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Komentář k zákonu č. 167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
Komentář k zákonu č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
Komentář k zákonu č. 246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
Komentář k zákonu č. 289/1995 Sb.- Lesní zákon
Komentář k zákonu č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech. Praktický komentář
Komentář k zákonu č. 542/2020 Sb. Zákon o výrobcích s ukončenou životností. Praktický komentář
Komentář k zákonu č.100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
Komentář k zákonu č.100/2004 Sb. - Zákon o obchodování s ohroženými druhy
Komentář k zákonu č.114/1992 Sb. - Zákon o ochraně přírody a krajiny
Komentář k zákonu č.282/1991 Sb. - Zákon o České inspekci životního prostředí
Komentář k zákonu č.350/2011 Sb. - Chemický zákon
Komentář k zákonu č.477/2001 Sb. - Zákon o obalech
Monografie Grada Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí
Monografie Grada Právní vztahy k dřevinám
Monografie Grada Právní vztahy k dřevinám, 2. vydání
Monografie Grada Právo životního prostředí
Monografie Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva
Monografie Právo na informace o životním prostředí ve středoevropském kontextu
Vybraná judikatura ve věcech životního prostředí

Aplikace a další autorský obsah balíčku ASPI Průvodce Samospráva 2021

ASPI Průvodce Samospráva (jen pro ASPI NG)

Další specializace a aplikace

Kalkulačky ASPI Klasické

Kalkulačky ASPI ČR
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Licence č. 2: Cloud s 1 přístupovým klíčem pro 3 uživatele, denní aktualizace datových ASPI serverů, profesní řešení ASPI Průvodce
Samospráva 2021.

ASPI Průvodce Samospráva 2021

Daně a poplatky 2021

ASPI Navigátor Transferové ceny
ASPI Průvodce Daně
Časopis Daňová a hospodářská kartotéka
Časopis Finanční, Daňový a Účetní bulletin
DAUČ - daně (časopis Daně a právo v praxi)
DAUČ - daně (dříve Daňový expert)
Komentář k zákonu č. 242/2016 Sb. Celní zákon. Praktický komentář
Komentář k zákonu č. 280/2009 Sb. Daňový řád. Praktický komentář.
Komentář k zákonu č. 353/2003 Sb.- Zákon o spotřebních daních
Komentář k zákonu č.112/2016 Sb. - Zákon o evidenci tržeb
Komentář k zákonu č.16/1993 Sb.- Zákon o dani silniční
Komentář k zákonu č.187/2016 Sb. - Zákon o dani z hazardních her
Komentář k zákonu č.235/2004 Sb.- Zákon o dani z přidané hodnoty
Komentář k zákonu č.280/2009 Sb. - Daňový řád
Komentář k zákonu č.280/2009 Sb.- Daňový řád
Komentář k zákonu č.338/1992 Sb. - Zákon o dani z nemovitých věcí
Komentář k zákonu č.340/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Komentář k zákonu č.456/2011 Sb.- Zákon o finanční správě ČR
Komentář k zákonu č.523/1992 Sb. - Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR
Komentář k zákonu č.586/1992 Sb. - Zákon o daních z příjmů
Komentář k zákonu č.593/1992 Sb. - Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Komentář Zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů (č. 164/2013 Sb.). Komentář.
Komentář Zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku (č. 321/2016 Sb.). Komentář.
MERITUM - Daň z přidané hodnoty 2009 až 2021
MERITUM - Daň z příjmů 2009 - 2021
MERITUM - Ekologické Daně 2009 - 2021
MERITUM - Majetkové daně z nabytí nemovité věci, z nemovité věci, daň silniční 2014 - 2021
MERITUM - Spotřební daně 2009 - 2020
Meritum Daňový řád (správa daní) 2009 až 2021
Monografie - Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí (včetně 1. vydání)
Monografie 3D Data, Daně Digitálně aneb ajťákem i proti své vůli
Monografie Automobil v podnikání
Monografie Cizinci a daně, 5. aktualizované vydání
Monografie COVID-19 v účetních a daňových souvislostech
Monografie Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně, 2. rozšířené vydání
Monografie Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury
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Monografie Daně a účetnictví v cestovním ruchu
Monografie Daňová evidence. Teorie a praxe, 2 vydání
Monografie Daňová politika v Evropské unii
Monografie Daňové příjmy veřejných rozpočtů v ČR
Monografie Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru EU
Monografie Fyzické osoby a daň z příjmů
Monografie Grada - INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání
Monografie Grada - Daňové zákony 2016
Monografie Grada - DPH 2016 - zákon s přehledy
Monografie Grada Co by měl vědět příjemce dotace
Monografie Grada Daně z příjmů 2012
Monografie Grada Daně z příjmů 2013
Monografie Grada Daně z příjmů 2014
Monografie Grada Daně z příjmů 2015
Monografie Grada Daně z příjmů 2016, 2017, 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky
Monografie Grada Daňová evidence podnikatelů 2012
Monografie Grada Daňová evidence podnikatelů 2013
Monografie Grada Daňová evidence podnikatelů 2014
Monografie Grada Daňová evidence podnikatelů 2015
Monografie Grada Daňová evidence podnikatelů 2016
Monografie Grada Daňová evidence podnikatelů 2017
Monografie Grada Daňová evidence podnikatelů 2018 - 2021
Monografie Grada Daňové zákony 2011
Monografie Grada Daňové zákony 2012
Monografie Grada Daňové zákony 2013
Monografie Grada Daňové zákony 2014
Monografie Grada Daňové zákony 2015
Monografie Grada Daňové zákony 2017
Monografie Grada Daňové zákony 2018 - 2021
Monografie Grada DPH 2012
Monografie Grada DPH 2012 - zákon s přehledy
Monografie Grada DPH 2013
Monografie Grada DPH 2013 - zákon s přehledy
Monografie Grada DPH 2014
Monografie Grada DPH 2014 - zákon s přehledy
Monografie Grada DPH 2015 - výklad s příklady
Monografie Grada DPH 2015 - zákon s přehledy
Monografie GRADA DPH 2016 - výklad s příklady
Monografie Grada DPH 2018 - 2021 zákon s přehledy
Monografie Grada DPH 2018, 2019 - výklad s příklady
Monografie Grada DPH a účtování
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Monografie Grada DPH a účtování, 7. a 8. aktualizované vydání
Monografie Grada DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody
Monografie Grada Elektronická evidence tržeb v přehledech 2. a 3. aktualizované vydání
Monografie Grada Kapitálové společnosti - daně, účetnictví, právo
Monografie Grada Odložená daň z příjmů
Monografie Grada Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů
Monografie Grada Zatřiďování majetku a služeb
Monografie Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie
Monografie Linde - Daňová kontrola z pohledu daňového řádu
Monografie Mezinárodní daňové vztahy
Monografie Mezinárodní výměna informací
Monografie Mezinárodní zdanění příjmů
Monografie Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o dani z příjmů.
Monografie Movitý majetek v podnikání
Monografie Nemovité věci v podnikání 4. vydání
Monografie Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí
Monografie Osvobození od DPH - vybrané oblasti
Monografie Perspektivy harmonizace daní z příjmů v Evropské unii
Monografie Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty
Monografie První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb
Monografie Rozhodování ve věcech veřejných
Monografie Řešené otázky ke zdanění fyzických osob 2014
Monografie Systém principů daňového práva
Monografie Tabulky a informace pro daně a podnikání 2016
Monografie Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018, 2017, 2016
Monografie Transferové ceny. Unikátní komplexní zpracování problematiky. Praktické pojetí formou případových studií
Monografie Účetní a daňové případy řešené v s.r.o. 7. vydání
Monografie VOX Daně v podnikání
Monografie Zaměstnanecké benefity a daně 5. vydání
Monografie Zdanění osobních příjmů
Monografie Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019
Vybraná judikatura Daňové právo
Vzory smluv a podání Daňové právo

Doprava 2021

Časopis Právo v přepravě a zasilatelství
Komentář k Zákonu o silničním provozu č.361/2000 Sb.
Komentář k vyhlášce č. 11/1975 Sb. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR). Praktický komentář
Komentář k vyhlášce MZv č. 11/1975 Sb. Úmluva o přepravní smlouvě (CMR)
Komentář k zákonu č. 114/1995 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě
Komentář k zákonu č.247/2000 Sb. - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla
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Komentář k zákonu č.266/1994 Sb. - Zákon o dráhách
Komentář ke sdělení MZV č. 32/2006 Sb.m.s. Budapešťská úmluva (Úmluva CMNI)
Komentář ke sdělení MZV č.46/2016 Sb. - Úmluva o mezinárodní železniční přepravě
Komentář VOX Úmluva CMR – mezinárodní silniční nákladní doprava.
Komentář VOX-Montrealská úmluva – mezinárodní letecká přeprava.
Monografie Drogy v dopravě
Monografie Intermodální přeprava se zvláštním zřetelem na její organizaci a řízení
Monografie Kapitoly z mezinárodního dopravního práva
Monografie Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II.
Monografie Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo)
Monografie Leges Dopravní aplikace sdílené ekonomiky a jejich veřejnoprávní regulace
Monografie Mezinárodní přepravní doklady
Monografie Právo civilního letectví
Monografie Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě. 2. aktualizované vydání
Monografie Smlouvy o přepravě
Monografie VOX Sbírka právních předpisů v mezinárodní přepravě
Monografie Vybrané otázky z přepravy a zasílatelství - Právo prakticky
Vybraná judikatura ve věcech silničního provozu, silniční dopravy a pozemních komunikací

Občanské právo hmotné a procesní II 2021

Monografie Vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů
ASPI Navigátor Katastr nemovitostí (podle zákona č. 256/2013 Sb.)
Časopis Obchodní právo
Časopis Právo a rodina
Časopis Rodinné listy
Časopis Soukromé právo (dříve Rekodifikace a praxe)
Komentář k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
Komentář k Mezinárodní právo soukromé 91/2012 Sb. (2 komentáře Wolters Kluwer a Leges)
Komentář k nařízení 593/2008/ES. Nařízení o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)
Komentář k nařízení 864/2007/ES. Nařízení o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)
Komentář k vyhlášce č. 357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
Komentář k zákonu č. 120/2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
Komentář k zákonu č. 186/2011 Sb. - Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před mezinárodními soudy
Komentář k zákonu č. 256/2013 Sb. - Katastrální zákon
Komentář k zákonu č. 256/2013 Sb. - Katastrální zákon (poznámkový komentář, nakladatelství Linde)
Komentář k zákonu č. 26/2000 Sb. - Zákon o veřejných dražbách
Komentář k zákonu č. 292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních
Komentář k zákonu č. 292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních (soudcovský komentář - kniha III.). 3. vyd.
Komentář k zákonu č. 39/2020 Sb. Zákon o realitním zprostředkování
Komentář k zákonu č. 39/2020 Sb. Zákon o realitním zprostředkování. Praktický komentář
Komentář k zákonu č. 588/2020 Sb. Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů
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Komentář k zákonu č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád, 1. část (soudcovský komentář - kniha I.). 3. vyd.
Komentář k zákonu č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád, 2. část (soudcovský komentář - kniha II.). 3. vyd.
Komentář k zákonu č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád, 3. část (soudcovský komentář - kniha IV.). 3. vyd.
Komentář k zákonu č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád, 4. část (soudcovský komentář - kniha V.). 3. vyd.
Komentář k zákonu č.102/2001 Sb. - Zákon o obecné bezpečnosti výrobků
Komentář k zákonu č.120/2001 Sb. - Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a zákonu č.119/2001 Sb. -
Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
Komentář k zákonu č.131/2002 Sb. - Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů
Komentář k zákonu č.191/1950 Sb.- Zákon směnečný a šekový
Komentář k zákonu č.202/2012 Sb. - Zákon o mediaci (nakladatelství LEGES)
Komentář k zákonu č.202/2012 Sb. - Zákon o mediaci (nakladatelství Wolters Kluwer)
Komentář k zákonu č.22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky
Komentář k zákonu č.292/2013 Sb. - Zákon o zvláštních řízeních soudních
Komentář k zákonu č.358/1992 Sb. - Notářský řád
Komentář k zákonu č.359/1999 Sb. - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
Komentář k zákonu č.549/1991 Sb. - Zákon o soudních poplatcích
Komentář k zákonu č.634/1992 Sb. - Zákon o ochraně spotřebitele
Komentář k zákonu č.89/2012 Sb.- Občanský zákoník
Komentář k zákonu č.99/1963 Sb.- Občanský soudní řád (2. vydání - komentář a praktický komentář) a související předpisy EU - Nařízení
o uznávání rozhodnutí ve věcech manželských (Brusel II bis)(2201/2003/ES), Nařízení o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí (Brusel
I) (44/2001/ES), Nařízení o evropském řízení a drobných nárocích (861/2007/ES),
Komentář k zákonu č.99/1963 Sb.- Občanský soudní řád a č.292/2013Sb.- Zákon o zvláštních řízeních soudních (nakladatelství HBT)
Meritum Občanské právo 2007 a 2012, Byty a právo 2007, Katastr nemovitostí 2006 až 2010, Statusové věci občanů 2009
Meritum Obchodní závazky
Monografie Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva
Monografie - Průvodce uzavíráním smluv - Právo prakticky, 3. vydání
Monografie - Zástavní právo, 3. vydání
Monografie 222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení (nakladatelství Leges)
Monografie Abeceda rodinného práva
Monografie Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání (právo prakticky)
Monografie Bezdůvodné obohacení
Monografie Brněnská normativní civilistika
Monografie Bytové spoluvlastnictví. Komentář k § 1158–1222 nového občanského zákoníku a k zákonu č. 67/2013 Sb.
Monografie Culpa in contrahendo
Monografie Darování a jeho podoby v novém soukromém právu
Monografie Dědické právo podle nového občanského zákoníku
Monografie Dědický status. Právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry
Monografie Dokazování
Monografie Ekonomická analýza deliktního práva
Monografie Exekuce prakticky. I. díl - obecně k řízení - Právo prakticky
Monografie Exekuce prakticky. II. díl - jednotlivé způsoby vedení exekuce - Právo prakticky
Monografie Geometrický plán
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Monografie Grada Alokace rizik v obchodních smlouvách
Monografie Grada Dokumentární akreditiv v praxi
Monografie Grada Jak na spolkový rejstřík
Monografie Grada Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt
Monografie Grada Kurz právní sebeobrany
Monografie Grada Mezinárodní obchodní operace
Monografie Grada Nový občanský zákoník - Dědické právo
Monografie Grada Nový občanský zákoník - Náhrada škody
Monografie Grada Nový občanský zákoník - Principy a základní pojmy
Monografie Grada Nový občanský zákoník - Rodinné právo
Monografie Grada Nový občanský zákoník - Smluvní právo
Monografie Grada Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva
Monografie Grada Nový občanský zákoník úplně pro všechny
Monografie Grada Nový občanský zákoník, Dědické právo, 2., aktualizované vydání
Monografie Grada Nový občanský zákoník, Rodinné právo 2., aktualizované vydání
Monografie Grada Praktický průvodce pro neziskové organizace
Monografie Grada Právní minirádce pro život
Monografie Grada Právo pro politology
Monografie Grada Provoz, revize a údržba technických zařízení
Monografie Grada Rádce nájemníka bytu
Monografie Grada Rádce pro členy bytových družstev a vlastníky bytů
Monografie Grada Svěřenské fondy
Monografie Grada Úvod do studia práva
Monografie Grada Zákon o obchodních korporacích s komentářem
Monografie Hledání pravdy v civilním procesu
Monografie Instituty českého mezinárodního práva soukromého
Monografie Katastr nemovitostí - Právo prakticky
Monografie Katastrální (a související) judikatura
Monografie Kritika právní odpovědnosti
Monografie Leges Dědické právo. Praktická příručka.
Monografie Leges Lyžařské právo ve Švýcarsku
Monografie Leges Nahlížení do spisu
Monografie Mediace v praxi optikou empirického výzkumu
Monografie Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I)
Monografie Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka
Monografie Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle
autorského zákona
Monografie Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu
Monografie Náhradní péče o dítě v ČR
Monografie Nájemní a družstevní bydlení
Monografie Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti
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Monografie Nekalé obchodní praktiky
Monografie Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře
Monografie Nové české nadační právo v evropském srovnání
Monografie Nové mezinárodní dohody na ochranu investic
Monografie Obchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku
Monografie Obchodní podmínky ve vztazích B2C
Monografie Oceňování nemovitostí – moderní metody a přístupy
Monografie Oceňování nemovitostí v praxi
Monografie Oceňování služebností: teorie a praxe - Právo prakticky
Monografie Odůvodnění civilního rozsudku
Monografie Operativní leasing firemních vozidel
Monografie Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu
Monografie Podnikatelský pronájem věcí movitých - Právo prakticky
Monografie Poručenství a jiné formy péče o dítě
Monografie Pozemkové vlastnictví
Monografie Právní a sociální aspekty mediace v České republice
Monografie Právní jednání a procesní úkony. Vzájemné vztahy a nové aspekty.
Monografie Právní subjektivita
Monografie Právní úprava profesionálního sportu v ČR a zahraničí
Monografie Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory
Monografie Právo proti nekalé soutěži
Monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu
Monografie Prodlení s plněním peněžitých dluhů a jeho následky
Monografie Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí - Právo prakticky, 2. vydání
Monografie Předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu v soukromém právu
Monografie Převod nemovitosti od počátku do konce – průvodce (nejen) pro realitní makléře
Monografie Převodové tabulky pro NOZ a ZOK (nakladatelství Sagit UZ č. 902)
Monografie Příkazní smlouva
Monografie Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva
Monografie Rozvody, rozchody, zánik partnerství
Monografie Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora
Monografie Směnka v soudním řízení
Monografie Smlouvy přípravného druhu - Právo prakticky, 2. vydání
Monografie Soudní exekuce
Monografie Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku. Komentovaný rejstřík judikatury a její užití po rekodifikaci
Monografie Soukromé právo 21. století
Monografie Soukromoprávní ochrana piety zemřelého
Monografie Sousedská práva podle nového občanského zákoníku
Monografie Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka
Monografie Správa cizího majetku - Právo prakticky
Monografie Svěřenské fondy
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Monografie Šíření pravdivých údajů o podnikatelích jako nekalá soutěž a/nebo narušení dobré pověsti
Monografie The Concept of Juristic Person
Monografie Věcná břemena a právo stavby v praxi
Monografie Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku
Monografie Vlastnictví bytů
Monografie Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu
Monografie Vyživovací povinnost po rekodifikaci
Monografie Zajištění a utvrzení dluhů v praxi - Právo prakticky
Monografie Zápisy práv do katastru nemovitostí
Monografie Zastoupení. Specifika a kontexty
Monografie Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Komentář k § 1721–2893 OZ
Monografie Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv
Monografie Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby
Monografie Žaloba v civilním řízení, 2. vydání
Přeložená legislativa Občanský zákoník 40/1963 Sb. - anglický překlad (Civil Code)
Slovník právnických pojmů (občanský zákoník)
Vybraná judikatura Občanské právo hmotné
Vybraná judikatura Občanské právo procesní
Vybraná judikatura Směnečné právo
Vybraná judikatura ve věcech bezdůvodného obohacení
Vybraná judikatura ve věcech katastru nemovitostí
Vzory smluv a podání Exekuce
Vzory smluv a podání Konkursní právo
Vzory smluv a podání Občanské právo
Vzory smluv a podání Občanské právo procesní
Vzory smluv a podání Rodinné právo
Vzory smluv a podání Směnečné právo

Pracovní právo a sociální zabezpečení II 2021

Monografie Grada Personalistika pro manažery a personalisty
ASPI Průvodce Pracovní právo (jen pro ASPI NG)
Časopis Personální a sociálně právní kartotéka
Časopis Bezpečnost a hygiena práce
Časopis Práce a mzda
Komentář k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení Vlády České republiky požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích
Komentář k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. Nařízení Vlády České republiky podmínky akreditace a provádění zkoušek z odborné
způsobilosti
Komentář k vyhlášce č.180/2015 Sb. - Vyhláška o zakázaných pracích na pracovištích
Komentář k vyhlášce č.389/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
Komentář k zákonu č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády, požadavky pracovní prostředí
Komentář k zákonu č. 150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě
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Komentář k zákonu č. 224/2015 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií
Komentář k zákonu č. 262/2006 Sb.- Zákoník Práce
Komentář k zákonu č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Komentář k zákonu č.11/2002 Sb.Nařízení vlády, bezpečnostní značky, zavedení signálů
Komentář k zákonu č.111/2006 Sb., č. 110/2006 Sb. - Zákon o pomoci v hmotné nouzi a související předpisy (praktický komentář)
Komentář k zákonu č.118/2000 Sb. - Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Komentář k zákonu č.187/2006 Sb.- Zákon o nemocenském pojištění
Komentář k zákonu č.2/1991 Sb. - Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář.
Komentář k zákonu č.2/1991 Sb.- Zákon o kolektivním vyjednávání, vyhlášek č.16/1991 Sb. a č.114/1991 Sb.
Komentář k zákonu č.251/2005 Sb. a č.174/1968 Sb.- Zákon o inspekci práce (2 vydání) a Zákon o státním odborném dozoru nad
bezpečností práce
Komentář k zákonu č.262/2006 Sb. - Zákoník práce
Komentář k zákonu č.375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
Komentář k zákonu č.397/2012 Sb.- Zákon o pojistném na důchodové spoření
Komentář k zákonu č.435/2004 Sb.- Zákon o zaměstnanosti
Komentář k zákonu č.582/1991 Sb. - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Komentář k zákonu č.589/1992 Sb. - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
Komentář k zákonům č.110/2006 Sb. a č.389/2011 Sb - Zákon o životním a existenčním minimu
MERITUM - Mzdy 2007 - 2021, Personalistika a Mzdy od A do Z 2007 - 2016
Monografie Pracuje, pracuješ, pracujeme . . .
Monografie Age management
Monografie Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích
Monografie Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?
Monografie BOZP v kostce
Monografie Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva
Monografie Exekuční srážky ze mzdy a jiných příjmů
Monografie Grada Diskriminace na pracovišti
Monografie Grada Jak skončit pracovní poměr
Monografie Grada Kdy do důchodu a za kolik
Monografie Grada Pracovní právo pro neprávníky
Monografie Grada Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony
Monografie Grada Zákoník práce 2011 s výkladem
Monografie Grada Zákoník práce 2012 s výkladem
Monografie Grada Zákoník práce 2012 v praxi - komplexní průvodce
Monografie Grada Zákoník práce 2013 s výkladem
Monografie Grada Zákoník práce 2013 v praxi - komplexní průvodce
Monografie Grada Zákoník práce 2014 v praxi - komplexní průvodce
Monografie Grada Zákoník práce 2021 s výkladem
Monografie Grada Zákoník práce v praxi
Monografie Grada Zdraví a nemoc zaměstnance
Monografie Leges Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích
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Monografie Leges Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Monografie Leges Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích
Monografie Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce
Monografie Ochrana osobních údajů v pracovně-právních vztazích
Monografie Ochrana osobních údajů v pracovním právu
Monografie Organization, well-being and productivity in employment law: current issues
Monografie Personalistka 6. vydání
Monografie Pracovnělékařské služby, 2. vydání
Monografie Pracovní právo v praxi. Základní pracovněprávní vztahy a rekodifikace
Monografie Pracovník v Evropské unii
Monografie Proměny odměny
Monografie Přechod práv a povinností a hromadné propouštění
Monografie Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?
Monografie Sdílená ekonomika a delikty
Monografie Sdílená ekonomika tři roky poté
Monografie Skončení pracovního poměru
Monografie Služební vztahy a výkon závislé práce
Monografie Sociální právo a politika EU
Monografie Systémy řízení BOZP
Monografie Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a motivační školení k prevenci rizik., 2. vydání
Monografie Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo
Monografie Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi, 3. vydání
Monografie Výkladová stanoviska AKV k pracovnímu právu
Monografie Výkladová stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů
Monografie Whistleblowing – minulost, přítomnost, budoucnost
Monografie Zaměstnanecké participativní modely
Monografie Zaměstnávání cizinců v České republice
Vybraná judikatura ve věcech pracovněprávních: náhrada škody; vznik, změny a skončení pracovního poměru
Vybraná judikatura ve věcech sociálního zabezpečení
Vybraná judikatura ve věcech zákona o zaměstnanosti
Vzory smluv a podání Pracovní právo

Právní a judikatorní časopisy 2021

Časopis Judikatura Evropského soudního dvora - judikatura
Časopis Judikatura Evropského soudního dvora - směrnice EP a Rady
Časopis Jurisprudence
Časopis Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva
Časopis Soudní judikatura

Právo obchodních korporací 2021

Monografie Dlouhodobý finanční management
Monografie Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob
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Monografie Zahájení podnikání
Monografie Grada Postavení jednatele - právní a daňový pohled
Monografie Grada Zákon o státním podniku v praxi
Monografie Grada Likvidace podniku
Komentář k zákonu č. 77/1997 Sb. Zákon o státním podniku
ASPI Průvodce Korporátní právo (je pro ASPI NG)
Komentář k zákonu č. 104/2008 Sb.- Zákon o nabídkách převzetí
Komentář k zákonu č.125/2008 Sb. - Zákon o přeměnách obchodních korporacích a družstev
Komentář k zákonu č.304/2013 Sb.- Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (2 vydání - komentář a praktický
komentář)
Komentář k zákonu č.90/2012 Sb.- Zákon o obchodních korporacích
MERITUM Obchodní korporace a nekalá soutěž 2015
Monografie Akcionářské dohody
Monografie Akciová společnost
Monografie Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví
Monografie Compliance programy (nejen) v České republice
Monografie Corporate Governance
Monografie Corporate governance společností s účastí státu
Monografie Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi
Monografie Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporačního, insolvenčního a trestního práva
Monografie Franchising v ČR - Právo prakticky
Monografie Grada Nová společnost s ručením omezeným
Monografie Grada Nová společnost s ručením omezeným
Monografie Grada Obchodní společnosti pohledem Corporate governance
Monografie Obchodní korporace a ochrana slabší strany
Monografie Obchodní právo, 5. díl. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku)
Monografie Odměňování exekutivy akciových společností
Monografie Podíl ve společnosti s ručením omezeným (praktická příručka)
Monografie Přeměny obchodních korporací
Monografie Společnost s ručením omezeným (po rekodifikaci)
Monografie Společnost s ručením omezeným (právo prakticky)
Monografie Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích
Monografie Ukončení podnikání
Monografie Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu
Monografie Výluční zástupci podnikatele
Monografie Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací
Monografie Zveřejňování obchodních korporací
Přeložená legislativa Obchodní zákoník 513/1991 Sb. - anglický překlad (Commercial Code)
Přeložená legislativa Obchodní zákoník č.513/1991 Sb. - německý překlad (Handelsgesetzbuch)
Vybraná judikatura Obchodní právo
Vzory smluv a podání Bytová družstva
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Vzory smluv a podání Právo obchodních korporací

Správní právo - obecné předpisy 2021

ASPI Navigátor - Svobodný přístup k informacím (podle zákona č. 106/1999 Sb.)
Komentář k zákonu č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
Komentář k zákonu č. 150/2002 Sb. - Soudní řád správní
Komentář k zákonu č. 150/2002 Sb. Soudní řád správní
Komentář k zákonu č. 184/2006 Sb. Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Komentář k zákonu č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Komentář k zákonu č. 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (nakladatelství Leges)
Komentář k zákonu č. 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (nakladatelství Wolters Kluwer)
Komentář k zákonu č. 251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích
Komentář k zákonu č. 412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Komentář k zákonu č. 500/2004 Sb. Správní řád. Praktický komentář
Komentář k zákonu č.159/2006 Sb. - Zákon o střetu zájmů
Komentář k zákonu č.166/1993 Sb. - Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
Komentář k zákonu č.234/2014 Sb. - Zákon o státní službě
Komentář k zákonu č.255/2012 Sb. - Kontrolní řád (2 vydání - komentář a praktický komentář)
Komentář k zákonu č.455/1991 Sb.- Živnostenský zákon (nakladatelství Linde)
Komentář k zákonu č.500/2004 Sb.- Správní řád
Komentář k zákonu č.634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích
Komentář k zákonu č.82/1998 Sb. - Zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci
Komentář k zákonům č.455, 570/1991 Sb. a č.278/2008 Sb. - Živnostenský zákon a Zákon o živnostenských úřadech, Nařízení o
obsahových náplních jednotlivých živností
MERITUM - Správní řád 2016
Monografie Doručování ve správním řízení se zaměřením na elektronické formy komunikace
Monografie Grada Praktický průvodce státní službou
Monografie Grada Průvodce živnostníka právním řádem
Monografie Nakládání s majetkem státu
Monografie Nové přestupkové právo
Monografie Odpovědnost státu za výkon veřejné moci
Monografie Principy dobré správy
Monografie Řádné opravné prostředky ve správním řízení
Monografie Správní delikty na úseku bezpečnosti silničního provozu
Monografie Správní věda, Teorie veřejné správy
Monografie Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení
Vybraná judikatura - Správní právo
Vybraná judikatura ve věcech hospodaření s majetkem České republiky
Vybraná judikatura ve věcech odpovědnosti státu za nesprávný výkon veřejné moci
Vybraná judikatura ve věcech správního trestání
Vybraná judikatura ve věcech voleb, referend a politických stran
Vybraná judikatura ve věcech živnostenského podnikání
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Vzory smluv a podání Přestupkové řízení
Vzory smluv a podání Správní právo
Vzory smluv a podání Živnostenské právo

Správní právo - samospráva 2021

Komentář k zákonu č. 13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích
Komentář k zákonu č. 84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím. Praktický komentář
Komentář k zákonu č.108/2006 Sb. - Zákon o sociálních službách
Komentář k zákonu č.128/2000 Sb. - Zákon o obcích
Komentář k zákonu č.129/2000 Sb. - Zákon o krajích
Komentář k zákonu č.131/2000 Sb. - Zákon o hlavním městě Praze
Komentář k zákonu č.194/2010 Sb.- Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících
Komentář k zákonu č.22/2004 Sb. - Zákon o místním referendu
Komentář k zákonu č.250/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Komentář k zákonu č.274/2001 Sb.- Zákon o vodovodech a kanalizacích
Komentář k zákonu č.312/2002 Sb. - Zákon o úřednících územních samosprávných celků
Komentář k zákonu č.553/1991 Sb. - Zákon o obecní policii.
Komentář k zákonu č.565/1990 Sb. - Zákon o místních poplatcích
Komentář k zákonům č.83,84 a 85/1990 Sb.- Zákony o právu shromažďovacím a petičním,o sdružování občanů
MERITUM - Obce 2006 až 2009
Monografie Dotační právo - Právo prakticky
Monografie Grada Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe
Monografie Linde - Právní předpisy samosprávy
Monografie Majetek samosprávných územních celků v teorii a praxi
Monografie Místní poplatky ve vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství
Monografie Moderní management ve veřejné správě
Monografie Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva, 2. vydání
Monografie Právnické osoby obcí a krajů
Monografie Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí
Monografie Rozpočtový proces obcí
Monografie Strategické plánování ve veřejné správě
Monografie Trestní odpovědnost zastupitelů, radních a dalších osob při výkonu působnosti územní samosprávy
Monografie Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance
Monografie Veřejná podpora - Právo prakticky
Monografie Zpracování osobních údajů obcemi
Vybraná judikatura ve věcech samosprávy (územní a profesní)
Vzory smluv a podání Samospráva

Správní právo - zvláštní předpisy 2021

Komentář k zákonu č, 325/1999 Sb. - Zákon o azylu (2 vydání - komentář a praktický komentář)
Komentář k zákonu č. 162/2003 Sb. Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o
zoologických zahradách
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Komentář k zákonu č. 166/1999 Sb. Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
Komentář k zákonu č. 256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
Komentář k zákonu č. 257/2001 Sb. Knihovní zákon
Komentář k zákonu č. 29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách
Komentář k zákonu č. 349/1999 Sb. Zákon o Veřejném ochránci práv
Komentář k zákonu č. 359/1992 Sb. - Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech
Komentář k zákonu č.154/2000 Sb. Plemenářský zákon
Komentář k zákonu č.164/2001 Sb.- Lázeňský zákon
Komentář k zákonu č.200/1994 Sb. - Zákon o zeměměřictví
Komentář k zákonu č.240/2000 Sb. - Krizový zákon
Komentář k zákonu č.321/2004 Sb.- Zákon o vinohradnictví a vinařství
Komentář k zákonu č.449/2001 Sb. - Zákon o myslivosti
Komentář k zákonu č.503/2012 Sb. - Zákon o státním pozemkovém úřadu
Komentář k zákonu č.99/2004Sb.- Zákon o rybářství
Komentář k zákonům č.256/2001 Sb. a č.122/2004 Sb.- Zákon o pohřebnictví, Zákon o válečných hrobech
Monografie Linde - Vstup cizince na území státu
Monografie Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby
Monografie Právní aspekty hazardních her
Monografie Průvodce testovými otázkami ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz
Monografie Smlouvy o rozvoji území obcí. Když je investor za humny. Právo prakticky
Monografie Teorie a praxe veřejných služeb
Monografie Výkonnost a její měření ve veřejném sektoru

Stavebnictví 2021

Komentář k zákonu č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Praktický komentář
Komentář k zákonu č. 20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči. Praktický komentář
Komentář k zákonu č.183/2006 Sb. - Stavební zákon (2 komentáře Wolters Kluwer a Leges)
Komentář k zákonu č.20/1987 Sb.- Zákon o státní památkové péči
Komentář k zákonu č.360/1992 Sb. - Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Meritum Stavební právo, vzory žádostí, rozhodnutí a jiných úkonu podle stavebního zákona 2012
Monografie Stavební smluvní právo
Monografie Grada Stavební zákon s komentářem pro praxi
Monografie Smluvní podmínky FIDIC, 2. vydání
Monografie Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace
Monografie Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo - Právo prakticky
Slovník Grada Anglicko-český a česko- anglický. Architektura a stavitelství
Učebnice Smluvní vztahy výstavbových projektů
Vybraná judikatura ve věcech stavebního práva
Vzory smluv a podání Památková péče
Vzory smluv a podání Stavební řízení

Školství 2021
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Časopis Řízení školy - Speciál pro střední školy
Časopis Speciál pro mateřské školy
Časopis Řízení školy - Speciál pro školní družiny
Časopis Řízení školy - Speciál pro školní jídelny
Časopis Řízení školy - Speciál pro ZUŠ
Časopis Řízení školy a Školní poradenství v praxi
Časopis Školní poradenství v praxi
Časopis Učitelský měsíčník
Komentář k zákonu č. 179/2006 Sb. Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Komentář k zákonu č.109/2002 Sb. - Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné péče
Komentář k zákonu č.247/2014 Sb. - Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Komentář k zákonu č.561/2004 Sb. - Školský zákon
Komentář k zákonu č.563/2004 Sb. - Zákon o pedagogických pracovnících
Meritum Pedagogická intervence u žáků ZŠ 2010
Meritum Řízení školy 2009
Meritum Výchovné poradenství 2009
Monografie 55 úvah o českém školství aneb Mým kapitánům
Monografie Jak úspěšně řídit mateřskou školu, 3. vydání
Monografie Kompetence řídících pracovníků ve školství
Monografie Pedagogický proces a jeho řízení, 2., aktualizované vydání
Monografie Personalistika v řízení školy
Monografie Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů
Monografie Právo pro ředitele škol v kostce
Monografie Proměna mateřské školy v učící se organizaci
Monografie Přípravné třídy
Monografie Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství
Monografie Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství, 2. vydání
Monografie Správní řád
Monografie Vedení lidí ve školách a školských zařízeních
Monografie Zástupce ředitele aneb Život mezi mlýnskými kameny, 2., aktualizované vydání
Monografie Zpracování osobních údajů školami
Vybraná judikatura z oblasti školství

Účetnictví 2021

Monografie Účetní předpisy pro pojišťovny
DAUČ - neziskový sektor (dříve UNES)
DAUČ - otázky a odpovědi z praxe (dříve Otázky a odpovědi v praxi)
DAUČ - účetnictví (dříve Účetnictví v praxi)
DAUČ - zemědělství (dříve Účetnictví, daně a právo v zemědělství)
Komentář k zákonu a vyhlášce č.563/1991 Sb, FZ01/2003, Účetní standardy č.701-710, vyhláška k provedení zákona č.410/2009 Sb.,
č.500/2002 Sb. a č. 325/2015 Sb.
Komentář k zákonu č.93/2009 Sb.- Zákon o auditorech
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Komentář Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků (č. 270/2010 Sb.).
MERITUM - Příspěvkové organizace 2006-2019, Sdružení bez právní subjektivity 2008-2011
MERITUM - Účetnictví podnikatelů Účetní souvztažnosti 2007 - 2020 a Účetnictví podnikatelů 2007 - 2021
Monografie Nevýdělečné organizace v praxi
Monografie - GRADA Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2012
Monografie - Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. 3. aktualizované vydání
Monografie Antifraud systém a riziko účetních chyb a podvodů. Nástroje efektivního rozhodování uživatelů účetních výkazů
Monografie Auditing pro manažery
Monografie Daně v účetnictví
Monografie Grada - Vyhněte se chybám v účetnictví 2015
Monografie Grada Inventarizace v praxi
Monografie Grada Jak se vyhnout chybám v účetnictví
Monografie Grada Leasing v praxi
Monografie Grada Manažerské účetnictví
Monografie Grada Manažerské účetnictví a controlling
Monografie Grada Metody komplexního hodnocení podniku, 2. vydání
Monografie Grada Mzdové účetnictví 2013 - praktický průvodce
Monografie Grada Mzdové účetnictví 2014 - praktický průvodce
Monografie Grada Mzdové účetnictví 2015 - praktický průvodce
Monografie Grada Mzdové účetnictví 2016 - praktický průvodce
Monografie Grada Mzdové účetnictví 2017 - praktický průvodce
Monografie Grada Mzdové účetnictví 2018 - 2021 praktický průvodce
Monografie Grada Podvojné účetnictví 2013
Monografie Grada Podvojné účetnictví 2015
Monografie Grada Podvojné účetnictví 2016
Monografie Grada Podvojné účetnictví 2017 - 2021
Monografie Grada Praktické účetní případy 2013
Monografie Grada Praktické účetní případy 2014
Monografie Grada Praktické účetní případy 2015
Monografie Grada Účetní operace kapitálových společností
Monografie Grada Účetní případy pro praxi 2021
Monografie Grada Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech
Monografie Grada Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech 2015
Monografie Grada Účetnictví a finanční řízení
Monografie Grada Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013
Monografie Grada Účetnictví pro úplné začátečníky 2013
Monografie Grada Účetnictví pro úplné začátečníky 2014
Monografie Grada Účetnictví pro úplné začátečníky 2015
Monografie Grada Účetnictví pro úplné začátečníky 2017 - 2021
Monografie Grada Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu
Monografie Grada Zásoby
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Monografie Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek
Monografie Kreativní účetnictví a účetní podvody
Monografie Linde - Zánik závazků započtením
Monografie Nejčastější chyby a omyly účetních
Monografie Neptejte se účetních, jak řídit náklady. 2. vydání
Monografie Nevýdělečné organizace v teorii
Monografie Nevýdělečné organizace v teorii, 2. aktualizované vydání
Monografie Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 3. vydání
Monografie Slovník pojmů IFRS, 3. vydání
Monografie Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství
Monografie Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 3. aktualizované vyd.
Monografie Účetnictví v obchodní činnosti
Monografie VOX IFRS – interpretace a aplikace v podnikové praxi
Monografie VOX Komplikované účetní případy a jejich daňové dopady, 3. aktualizované a doplněné vydání
Monografie VOX Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů v příkladech
Monografie VOX Leasingy podle IFRS
Monografie Základní principy a postupy v účetnictví
Monografie Základy účetnictví, 2. vydání
Slovník Lexikon účetních pojmů (česko-anglicko-německý)

Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže 2021

ASPI Navigátor Veřejné zakázky (podle zákona č.134/2016 a č.137/2006 Sb.)
ASPI Průvodce Veřejné zakázky (jen pro ASPI NG)
Časopis - Veřejné zakázky (pouze archiv 2016-2018)
Komentář k zákonu č. 134/2016 Sb. a č.137/2006 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek
Komentář k zákonu č. 262/2017 Sb. Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže
Komentář k zákonu č.143/2001 Sb. - Zákon o ochraně hospodářské soutěže
Komentář k zákonu č.340/2015 - Zákon o registru smluv
Monografie Elektronické zadávání veřejných zakázek
Monografie Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Praktická příručka nejen pro dodavatele.
Monografie Průvodce zadáváním veřejných zakázek - Právo prakticky
Monografie Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950 – 2015
Monografie Veřejné zakázky stručně a prakticky (dle zákona č.134/2016 Sb.)
Vybraná judikatura Veřejné zakázky
Vzory smluv a podání Veřejné zakázky (AK Rowan Legal)

Životní prostředí 2021

Komentář k zákonu č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Praktický komentář
Komentář k zákonu č. 123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí. Praktický komentář
Komentář k zákonu č. 167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
Komentář k zákonu č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
Komentář k zákonu č. 246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
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Komentář k zákonu č. 289/1995 Sb.- Lesní zákon
Komentář k zákonu č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech. Praktický komentář
Komentář k zákonu č. 542/2020 Sb. Zákon o výrobcích s ukončenou životností. Praktický komentář
Komentář k zákonu č.100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
Komentář k zákonu č.100/2004 Sb. - Zákon o obchodování s ohroženými druhy
Komentář k zákonu č.114/1992 Sb. - Zákon o ochraně přírody a krajiny
Komentář k zákonu č.282/1991 Sb. - Zákon o České inspekci životního prostředí
Komentář k zákonu č.350/2011 Sb. - Chemický zákon
Komentář k zákonu č.477/2001 Sb. - Zákon o obalech
Monografie Grada Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí
Monografie Grada Právní vztahy k dřevinám
Monografie Grada Právní vztahy k dřevinám, 2. vydání
Monografie Grada Právo životního prostředí
Monografie Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva
Monografie Právo na informace o životním prostředí ve středoevropském kontextu
Vybraná judikatura ve věcech životního prostředí

Aplikace a další autorský obsah balíčku ASPI Průvodce Samospráva 2021

ASPI Průvodce Samospráva (jen pro ASPI NG)

Další specializace a aplikace

Insolvence 2021

ASPI Průvodce Insolvence (jen pro ASPI NG)
Komentář k zákonu č. 182/2006 Sb. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), Nakladatelství Leges
Komentář k zákonu č.182/2006 Sb. - Insolvenční zákon a Nařízení 32000R1346 o úpadkovém řízení
Komentář k zákonu č.312/2006 Sb. - Zákon o insolvenčních správcích
Monografie Grada Insolvenční řízení v praxi
Monografie Insolvence prakticky - Právo prakticky
Monografie Insolvenční právo
Monografie Insolvenční řízení v kontextu mezinárodního práva soukromého
Monografie Insolvenční správce
Monografie Linde - Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele, 3. aktualizované vydání
Monografie Odporovatelnost v insolvenčním právu
Monografie Správa a vymáhání pohledávek v praxi
Monografie Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem
Vybraná judikatura Konkurs a vyrovnání
Vybraná judikatura ve věcech insolvenčního řízení (Judr. F. Kučera)
Vzory smluv a podání Insolvenční právo

Kalkulačky ASPI Klasické

Kalkulačky ASPI ČR
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Příloha č. 2 Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s. (11. 11. 2021). 

Co Vám nabízíme 

 Předmětem Smlouvy je poskytnutí užívacích práv – licence ke službě právního informačního systému ASPI. Jejím obsahem rozumíme právní 
informační systém ASPI, knihovnu výkladové literatury a nástroje ASPI.  

Informace jsou zajímavé, pokud jsou stále aktuální 

 Aktualizací rozumíme doplnění změn, dodatků a úprav informačního obsahu. Aktualizace dat probíhá denně až týdně. Předmětem aktualizace je 
vždy smluvně sjednaný obsah služby. 
 U technického řešení a licencí typu ASPI Cloud nebo ASPI Nové Generace (online přístup ke službě) není nutné aktualizace ASPI, aktualizaci dat 
provádíme za Vás. V tomto případě musíte být pro práci s ASPI trvale připojeni k síti Internet.  
 V případě technického řešení a licence typu ASPI Cloud je třeba udržovat aktuální verzi programu ASPI-klient. Dostupné aktualizace a možnost 
nastavení upozornění na dostupnou aktualizaci programu naleznete na adrese:
 ASPI s lokální instalací informačních databází (single, K/S) je třeba pravidelně aktualizovat. Pokud tak neučiníte v průběhu 2 měsíců, přístup ke 
službě ASPI se automaticky uzavře. Pro znovu otevření služby prosím kontaktujte pracovníky technické podpory na tel. č. 246 040 111 nebo nám 
napište na  Provoz je zajištěn v pracovní dny od 8 do 17 hod. Znovu otevření služby po jejím zablokování nebo změna technického 
řešení je zpoplatněna dle aktuálního ceníku uvedeném v katalogu ASPI nebo na adrese: info.aspi.cz . 

Pracujeme s autorským obsahem 

 Celý informační obsah služby je chráněn autorskými právy a zákony o duševním vlastnictví. Proto se užívací právo uděluje na základě licenčního 
ujednání pouze k jeho užívání a nelze s ním jinak nakládat. Tisk nebo kopírování dokumentů je určeno výhradně pro potřeby objednatele v rozsahu 
uvedeném ve smlouvě o poskytnutí užívacích práv. Není možné zasahovat do programů, dat nebo databází. Budeme rádi, když použijete citace ze 
zdrojů ASPI. Nicméně je třeba vždy uvést též původní pramen, autora a zdroj informace (ASPI.  
 Poskytnout užívací práva dalším subjektům (např. v rámci holdingu) je možné jen s naším písemným souhlasem. Jakákoliv změna smluvních 
podmínek musí být provedena výhradně na základě̌ písemného dodatku ke smlouvě. Bez písemné dohody s námi není dovoleno užívací právo 
převádět, pronajímat, poskytovat na leasing, půjčovat, nebo prodat jako součást podniku nebo jeho části. Zánikem právnické osoby, které byla udělena 
užívací práva, nepřechází práva a povinnosti na jejího právního nástupce. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy nelze převádět na fyzické osoby. 

Vše něco stojí (o ceně služby) 

 V prvním roce fakturujeme poměrnou část ceny služby do konce kalendářního roku, pokud si ve smlouvě nesjednáme jinak. Službu ASPI 
poskytujeme po celou dobu zaplacené ceny služby. Zaplacenou cenu služby nevracíme. Při opětovném zprovoznění služby ASPI po jejím zablokování 
z důvodu porušení smlouvy je účtován technický poplatek 2.500 Kč splatný před otevřením přístupu ke službě ASPI. 

Někdy je dobré mlčet 

 Jako smluvní strany jsme se dohodli, že obsah veškerých smluv včetně jejich dodatků bude podléhat obchodnímu tajemství. Zejména pak ujednání 
o smluvních podmínkách, cenách, slevách a dalších smluvních ujednání stran. Povinnost utajení platí i po ukončení smlouvy a pro všechny osoby, 
kterým byly informace poskytnuty. Zpřístupnit informace obchodního tajemství můžeme pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění 
práva a povinností vyplývajících ze smlouvy nebo na základě̌ povinností daných příslušným právním předpisem. Toto ustanovení neplatí v případě 
aplikace zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

Trochu technických parametrů 

Ke službě ASPI můžete přistupovat online (ASPI Cloud a ASPI Nové Generace) nebo offline (Single a Klient/Server). U technického řešení a licence 
typu online je nutné být stále připojen k síti Internet. Vždy používejte poslední verze potřebných programů (program ASPI nebo webový prohlížeč 
Edge, Chrome, Firefox a s nimi kompatibilní) 

Technická řešení a licence typu offline pracují nezávisle na síti Internet, za předpokladu pravidelné aktualizace informačních databází (doporučená 
týdenní online rozdílová aktualizace dat – automatická kontrola aktualizací po spuštění ASPI). ASPI pracuje v prostředí OS Windows 7 a vyšší. Po 
instalaci ASPI, Vás vyzveme k registraci instalace pomocí identifikačního kódu (CIN) a to i při (re)instalaci. Pro zvyšování úrovně a kvality poskytovaných 
služeb jsme Vámi oprávněni zpracovávat a využívat všechny provozní statistiky služby ASPI. 

Trvání smlouvy 

 Smlouva i její případné dodatky se uzavírají na dobu neurčitou s minimální délkou jejího trvání po dohodnutou dobu od jejího uzavření.  Obě smluvní 
strany jsou oprávněny počínaje uplynutím minimální délky trvání smlouvy tuto smlouvu vypovědět s tím, že výpověď musí být doručena druhé smluvní 
straně nejpozději dne 30.11. kalendářního roku a výpovědní doba končí vždy uplynutím dne 31.12. toho kalendářního roku, v němž byla výpověď řádně 
doručena druhé smluvní straně.  
 Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní doby v případě podstatného porušení závazků z ní vyplývajících. V 
takovém případě smlouva zaniká doručením výpovědi druhé smluvní straně, kdy současně zanikají i veškerá užívací práva ke službě ASPI. Za takové 
podstatné porušení smluvních závazků považujeme prodlení se zaplacením ceny služby po dobu delší než 30 dnů, porušení autorských práv nebo 
neoprávněné užívání ASPI. Tímto nejsou dotčena naše práva na úhradu vzniklé škody. Ukončením smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti, která 
se týkají práv duševního vlastnictví.  

I naše odpovědnost má své limity 

     I když je systém ASPI provozován s velkou péčí a důrazem na to, aby plně odpovídal předpokládaným potřebám uživatelů, nemůžeme se zavázat a 
zajistit s ohledem na jeho povahu, že bude zcela bez nedostatků a bude nepřetržitě fungovat bez závad. Rovněž nemůžeme nést zodpovědnost za 
nesprávné použití získaných informací. Odpovědnost za škodu vzniklou porušením povinností naší společností je limitována s ohledem na charakter 
plnění poskytovaného podle smlouvy, VOP a veškeré smluvním stranám dostupné informace v době uzavření smlouvy do výše roční ceny poskytované 
služby. 

Několik dalších informací 

     Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 11. 11. 2021 a nahrazují všechny předešlé VOP a jsou závazné v plném rozsahu za podmínky, že se 
smluvní strany nedohodly písemně jinak ve smlouvě nebo závazné objednávce. Smluvní vztah se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem 
č. 89/2012 Sb. Smluvní strany se dohodly, že všechny případné spory, které by mohly v souvislosti se smlouvou a její realizací vzniknout, budou řešit 
především vzájemnou přátelskou dohodou, smírně a pokud možno mimosoudně. V případě, že se spor nepodaří vyřešit mimosoudně, bude případný 
spor řešit místně příslušný soud poskytovatele.  

Wolters Kluwer ČR, a. s., U nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3, IČ 63077639, DIČ CZ63077639, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, obchodní rejstřík oddíl B, vložka 9659. 




