Číslo nabídky: CN-03993-2016

Příloha č.1
ASPI základ obsahuje
Předpisy ČR a SR od roku 1918 ve všech časových zněních a předpisy EU. Stejnopis ASPI (sbírky zákonů).
Usnesení vlády od roku 1991 ve všech časových zněních.
Judikatura ČR: Ústavní soud NS, NSS, VS (publikovaná judikatura ve sbírkách), krajské, okresní a obvodní soudy,
SDEU stanoviska Finančního arbitra, Veřejného ochránce práv, správních úřadů (ÚOHS, ÚPV).
Historická judikatura autorů Bohuslav a Vážný.
Základní literatura (důvodové zprávy, resortní předpisy, stanoviska, výklady, sborníky, metodické pokyny, věstníky)
Bibliografie od roku 1900. (anotačně 65 000 odborných článků, vice než 6 600 knižních publikací)
Služba Bisnode: základní informace o firmách.
Periodika (časopisy s archívy vydání): Acta MUP, Aplikace práva, Bulletin advokacie, Časopis pro právní vědu a praxi,
Komorní listy, Časopis zdravotnického práva a bioetiky, Právo a bezpečnost, Revue pro právo a technologie, Soudce,
Správní právo, The Lawyer Quarterly
Právní newslettery významných advokátních kanceláří (Havel & Holásek Partners, PRK Partners, Weinhold Legal,
Schaffer & Partner, Fučík & Partneři)
Komentáře: k zákonu č. 186/2011 Sb. Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení, k zákonu č. 40/1964 Sb.
Občanský zákoník, k zákonu č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, k zákonu č. 72/1994 Sb. Zákon o vlastnictví bytů,
k zákonu č. 91/2010Sb. o podmínkách požární bezpečnosti.
Meritum Doprava, Obchodní právo, Nevýdělečné organizace 2008 až 2011, Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb 2008, Byty a právo, Daňová evidence, Katastr nemovitostí 2006 až 2010, Statusové věci
občanů 2009
Monografie (doplňovány v průběhu roku 2016): Anglicko-český právnický slovník, Aplikace mezinárodního práva
v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe, Církev a stát sborník příspěvků z 19. ročníku konference,
České trestní právo hmotné a procesní v evropském právním prostředí, Česko-polská právní komparatistika 2013,
Data Retention Reloaded: zkušenosti, problémy a aplikační praxe, Doba eura – úspěchy i nezdary společné evropské
měny, Dozorčí rada obchodních společností, Emitent finančního nástroje a vnitřní informace, Europäischer Kontext
der Etwicklung des Privatrechs auf dem Gebiet der Tschechischen Republik, Evropeizace práva v právně teoritickém
kontextu. Výklad základních pojmů, Experti a expertízy, Firemní právo v České republice. Vývoj a srovnání s Německem
a Slovenskem, Glosy k právní argumentaci, Head of State Immunity in International Law, Institut zrušení rozhodčího
nálezu z pohledu ochrany spotřebitele a judikatury soudního dvora Evropské unie, International Criminal Court ,
Internet and Its Influence on Consumer Buying Behaviour in the Czech Republic, K některým vývojovým otázkám
mezinárodního práva soukromého, Kamerové systémy v praxi – právní režim z pohledu ochrany osobních údajů a
ochrany osobnosti , Komentovaná rozhodnutí Soudního dvora EU, Komunitární a české právo proti nekalé soutěži,
Korupce a úplatkářství, Kriminalita páchaná na mládeži – Aktuální jevy a nová právní úprava v České republice,
Kriminalita policistů ČR, Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi, Malá encyklopedie latiny v právu,
6. vydání, Matriční činnost po účinnosti nového občanského zákoníku , Media Law and Intellectual Property Law in
the Czech Republic, Mediální právo ČR a práva k mediálním statkům- česká a anglická verze, Metody investování
kapitálu v mezinárodním právu soukromém, Model práva – Vztah práva a morálky, Nejen pro válečný konflikt (Právní
regulace nebojové činnosti armády v 18.-20. století, Nepřímá diskriminace, Neslučitelnost výkonu funkce soudce s
jinými výkony a činnostmi, Nestátní subjekty v definici uprchlíka, Nové instituty českého civilního procesu, O právu
ústavním, Obchodní firma v novém občanském zákoníku, Obchodní společnosti, Odpovědnost statutárních orgánů
obchodních společností , Odpovědnost v insolvenčním právu, Odpovědnost v právu životního prostředí - současný
stav a perspektivy, Odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění v členských zemích Evropské unie, Ochrana
lidských práv v mezinárodním právu, Ochrana majetku, Ochrana soukromí versus svoboda projevu médií, Podvody v
účetnictví firem. Jak se jim bránit, Pohřebnictví. Právní zajištění piety a důstojnosti lidských pozůstatků a ostatků,
Praktický průvodce mediací podle nové právní úpravy, Právní aspekty e-Governmentu v ČR, Právní aspekty ochrany
veřejného zdraví před environmentálním hlukem, Právní aspekty outsourcingu, Právní aspekty uchovávání provozních
a lokalizačních údajů, Právní úprava domény „eu“, Právní úprava obchodních společností v evropském a českém právu,
Právo sociálního zabezpečení, Průmyslové klastry a jejich vznik v regionech, Předávání osobních údajů do zahraničí
– Česká a evropská právní úprava, otázky a odpovědi, Přenos, doprovod a zohlednění evropského práva českým
právem, Příručka pro zprostředkovatele pojištění – 2. vydání, Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu, Spisová
a archivní služba ve veřejném a soukromém sektoru, Správní řízení v zemích EU - Velká Británie, Francie, Německo,
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Itálie, Stavební zákon a ochrana životního prostředí, Stávka a právo na stávku, Systém zásad soukromého práva,
Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - ano či ne?, Ústavní odpovědnost v ústavním systému Polské
republiky, Vliv Legis Arbitri na uznání a výkon cizího rozhodčího nálezu, Výcvik zaměstnanců - psychologické základy
podnikové odborné přípravy a výcviku, Výhrada svědomí jako součást svobody myšlení, svědomí a náboženského
vyznání, Vynucování právní úpravy nekalé soutěže, Vývoj konstitucionalismu v českých zemích 1. a 2. díl, Základy
práva pro neprávníky, Zásadní judikatura k nájmu a podnájmu nebytových prostor, Závazky ze smluv a jejich právní
režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu), Znalecké posudky dětí pod drobnohledem, Zpracování
průkazu energetické náročnosti budovy.
Advokátní kancelář Premium 2016
Komentář k zákonu č.6/2002 Sb. - Zákon o soudech a soudcích
Komentář k zákonu č.121/2008 Sb. - Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
Časopis Daňová a hospodářská kartotéka
Časopis Personální a sociálně právní kartotéka
Časopis Bezpečnost a hygiena práce
Časopis Daně a právo v praxi
Časopis Daňový expert
Časopis Finanční, Daňový a Účetní bulletin
Časopis Judikatura Evropského soudního dvora - judikatura
Časopis Judikatura Evropského soudního dvora - směrnice EP a Rady
Časopis Jurisprudence
Časopis Konkurzní noviny
Časopis Práce a mzda
Časopis Právo a rodina
Časopis Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva
Časopis Rekodifikace a praxe
Časopis Rodinné listy
Časopis Soudní judikatura
Časopis Státní zastupitelství
Časopis Trestní právo
Komentář k předpisu č.129/2008Sb. - Zákon o výkonu zabezpečovací detence
Komentář k Ústavě ČR (č.1/1993 Sb.)
Komentář k Ústavě ČR (č.1/1993 Sb.) - Ústava ČR (nakladatelství Linde)
Komentář k Vyhlášce č.180/2015 Sb. - Vyhláška o zakázaných pracích na pracovištích
Komentář k zákonu 132/2010 Sb.- Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
Komentář k zákonu č, 325/1999 Sb. - Zákon o azylu
Komentář k zákonu č. 104/2008 Sb.- Zákon o nabídkách převzetí
Komentář k zákonu č. 150/2002 Sb. - Soudní řád správní
Komentář k zákonu č. 183/2006 Sb.- Stavební zákon
Komentář k zákonu č. 262/2006 Sb.- Zákoník Práce
Komentář k zákonu č. 353/2003 Sb.- Zákon o spotřebních daních
Komentář k zákonu č.101/2000 Sb.- Zákon o ochraně osobních údajů
Komentář k zákonu č.104/1991 Sb. - Úmluva o právech dítěte
Komentář k zákonu č.104/2013 Sb. - Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Komentář k zákonu č.111/2006 Sb., č.389/2011 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.120/2001 Sb. - Exekuční řád
Komentář k zákonu č.131/2002 Sb. - Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů
Komentář k zákonu č.159/2006 Sb. - Zákon o střetu zájmů
Komentář k zákonu č.16/1993 Sb.- Zákon o dani silniční
Komentář k zákonu č.164/2001 Sb.- Lázeňský zákon
Komentář k zákonu č.169/1999 Sb. - Zákon o výkonu trestu odnětí svobody

2
Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, IČ 63077639, DIČ CZ63077639, spol. zapsaná u Měst. soudu v
Praze, obch. Rejstřík oddíl B, vložka 9659, Tel.:+420 246 040 400, obchod@wolterskluwer.cz, www.wolterskluwer.cz

Číslo nabídky: CN-03993-2016

Komentář k zákonu č.177/1996 Sb. - Odměna advokáta, Advokátní tarif
Komentář k zákonu č.182/1993 Sb.- Zákon o Ústavním soudu
Komentář k zákonu č.182/2006 Sb. - Insolvenční zákon
Komentář k zákonu č.187/2006 Sb.- Zákon o nemocenském pojištění
Komentář k zákonu č.191/1950 Sb.- Zákon směnečný a šekový
Komentář k zákonu č.194/2010 Sb.- Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících
Komentář k zákonu č.198/2009 Sb. - Antidiskriminační zákon
Komentář k zákonu č.2/1991 Sb.- Zákon o kolektivním vyjednávání
Komentář k zákonu č.2/1993 Sb. - Listina základních práv a svobod
Komentář k zákonu č.20/1987 Sb.- Zákon o státní památkové péči
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.218/2003 Sb. - Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
Komentář k zákonu č.234/2014 Sb. - Zákon o státní službě
Komentář k zákonu č.235/2004 Sb.- Zákon o dani z přidané hodnoty
Komentář k zákonu č.251/2005 Sb. a č.174/1968 Sb.- Zákon o inspekci práce a Zákon o státním odborném dozoru
nad bezpečností práce
Komentář k zákonu č.273/2001 Sb. - Zákon o právech příslušníků národnostních menšin
Komentář k zákonu č.280/2009 Sb.- Daňový řád
Komentář k zákonu č.292/2013 Sb. - Zákon o zvláštních řízeních soudních
Komentář k zákonu č.304/2013 Sb.- Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Komentář k zákonu č.312/2006 Sb. - Zákon o insolvenčních správcích
Komentář k zákonu č.321/2004 Sb.- Zákon o vinohradnictví a vinařství
Komentář k zákonu č.338/1992 Sb. - Zákon o dani z nemovitých věcí
Komentář k zákonu č.359/1999 Sb. - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
Komentář k zákonu č.360/1992 Sb. - Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných
ve výstavbě
Komentář k zákonu č.397/2012 Sb.- Zákon o pojistném na důchodové spoření
Komentář k zákonu č.40/2009 Sb. - Trestní zákoník
Komentář k zákonu č.418/2011 Sb. - Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Komentář k zákonu č.419/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Komentář k zákonu č.435/2004 Sb.- Zákon o zaměstnanosti
Komentář k zákonu č.456/2011 Sb.- Zákon o finanční správě ČR
Komentář k zákonu č.500/2004 Sb.- Správní řád
Komentář k zákonu č.549/1991 Sb. - Zákon o soudních poplatcích
Komentář k zákonu č.586/1992 Sb. - Zákon o daních z příjmů
Komentář k zákonu č.589/1992 Sb. - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
Komentář k zákonu č.82/1998 Sb. - Zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci
Komentář k zákonu č.89/2012 Sb.- Občanský zákoník
Komentář k zákonu č.90/1995 Sb. - Jednací řád Poslanecké sněmovny
Komentář k zákonu č.90/2012 Sb.- Zákon o obchodních korporacích
Komentář k zákonu č.91/2012 Sb.- Mezinárodní právo soukromé
Komentář k zákonu č.99/1963 Sb.- Občanský soudní řád a č.292/2013Sb.- Zákon o zvláštních řízeních soudních
(nakladatelství HBT)
Komentář k zákonu č.99/1963 Sb.- Občanský soudní řád a související předpisy EU
Komentář k zákonům č. 231/2001 Sb., 46/2000 Sb., 132/2010 Sb., 40/1995 Sb., 37/1995 Sb
Komentář zákonů č.256/2001 Sb. a č.122/2004 Sb.- Zákon o pohřebnictví, Zákon o válečných hrobech
Meritum Daň z přidané hodnoty 2009 až 2016
Meritum Daň z příjmů 2009 až 2016
Meritum Daňový řád (správa daní) 2009 až 2016
Meritum Ekologické daně 2009, 2010, 2014, 2016
Meritum Majetkové daně Majetkové daně (z nabytí nemovité věci, z nemovité věci, daň silniční) 2014, 2016
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Meritum Občanské právo 2007 a 2012, Byty a právo 2007, Katastr nemovitostí 2006-2010, Statusové věci občanů
2009
Meritum Obchodní korporace 2015
Meritum Personalistika a Mzdy od A do Z
Meritum Spotřební daně 2009 až 2015
Meritum Správní řád 2006, 2016
Meritum Stavební právo, vzory žádostí, rozhodnutí a jiných úkonu podle stavebního zákona 2012
Monografie Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva
Monografie Pracuje, pracuješ, pracujeme . . .
Monografie Stavební smluvní právo
Monografie - Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?
Monografie - Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva
Monografie - Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty
Monografie 3D Data, Daně Digitálně aneb ajťákem i proti své vůli
Monografie Akciová společnost
Monografie Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích
Monografie Automobil v podnikání
Monografie BOZP v kostce
Monografie Cizinci a daně, 4. akt. vydání
Monografie Corporate Governance
Monografie Culpa in contrahendo
Monografie Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně, 2. rozšířené vydání
Monografie Daňové příjmy veřejných rozpočtů v ČR
Monografie Družstvo v novém soukromém právu a v právní praxi
Monografie Exekuční srážky ze mzdy a jiných příjmů
Monografie Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie
Monografie Insolvenční správce
Monografie Lidská práva v mezinárodní politice
Monografie Lichva: trestný čin a společenský jev
Monografie Linde - Daňová kontrola z pohledu daňového řádu
Monografie Linde - Evropská úmluva o ochraně lidských práv, 1. část Úmluva
Monografie Linde - Evropská úmluva o ochraně lidských práv, 2. část - Protokoly
Monografie Linde - Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele, 3. aktualizované vydání
Monografie Linde - Vstup cizince na území státu
Monografie Listina a její realizace v systému veřejného a soukromého práva
Monografie Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I)
Monografie Mezinárodní zdanění příjmů
Monografie Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti
Monografie Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce
Monografie Nemovité věci v podnikání
Monografie Nové české nadační právo v evropském srovnání
Monografie Nové instituty českého civilního procesu
Monografie Obchodní právo, 5. díl. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku)
Monografie Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení
Monografie Ochrana osobních údajů v aplikační praxi
Monografie Ochrana osobních údajů v pracovně-právních vztazích
Monografie Osvobození od DPH - vybrané oblasti
Monografie Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu.
Monografie Personalistka
Monografie Pohřebnictví. Právní zajištění piety a důstojnosti lidských pozůstatků a ostatků
Monografie Politická práva
Monografie Právní aspekty sebeobrany
Monografie Právní subjektivita
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Monografie Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory
Monografie Právo na spravedlivý proces
Monografie Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci
Monografie Přechod práv a povinností a hromadné propouštění
Monografie Přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev
Monografie Přeměny obchodních korporací
Monografie Převodové tabulky pro NOZ a ZOK (nakladatelství Sagit UZ č. 902)
Monografie Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva
Monografie Rozvody, rozchody, zánik partnerství
Monografie Řešené otázky ke zdanění fyzických osob 2014
Monografie Sociální pohřby
Monografie Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku. Komentovaný rejstřík judikatury a její užití po
rekodifikaci
Monografie Soudnictví v českých zemích v letech 1848-1938
Monografie Společnost s ručením omezeným (po rekodifikaci)
Monografie Správa a vymáhání pohledávek v praxi
Monografie Správní delikty na úseku bezpečnosti silničního provozu
Monografie Správní věda, Teorie veřejné správy
Monografie Stížnost pro porušení zákona ve věcech trestních
Monografie Svěřenské fondy
Monografie Systémy řízení BOZP
Monografie Tabulky a informace pro daně a podnikání 2016
Monografie Trest odnětí svobody a jeho výkon
Monografie Účetní a daňové případy řešené v s.r.o.
Monografie Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích
Monografie Ústavní právo - Casebook
Monografie Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu
Monografie Výkladová stanoviska AKV k pracovnímu právu
Monografie Základní práva
Monografie Zástavní právo v novém občanském zákoníku
Monografie Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo - Právo prakticky
Monografie Zdanění osobních příjmů
Monografie Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2016
Monografie Znalectví
Monografie Zveřejňování obchodních korporací
Přeložená legislativa Občanský zákoník 40/1963 Sb. - anglický překlad (Civil Code)
Přeložená legislativa Obchodní zákoník 513/1991 Sb. - anglický překlad (Commercial Code)
Přeložená legislativa Obchodní zákoník č.513/1991 Sb. - německý překlad (Handelsgesetzbuch)
Slovník právnických pojmů (občanský zákoník)
Soubor rozhodnutí soudů ČR nižších stupňů podle NOZ a ZOK
Vybraná judikatura Daňové právo
Vybraná judikatura Evropský soud pro lidská práva
Vybraná judikatura Konkurs a vyrovnání
Vybraná judikatura Občanské právo hmotné
Vybraná judikatura Občanské právo procesní
Vybraná judikatura Obchodní právo
Vybraná judikatura Směnečné právo
Vybraná judikatura Trestní právo
Vybraná judikatura Ústavní soud 1993 - 2003
Vybraná judikatura ve věcech bezdůvodného obohacení
Vybraná judikatura ve věcech insolvenčního řízení (Judr. F. Kučera)
Vybraná judikatura ve věcech pracovněprávních: náhrada škody; vznik, změny a skončení pracovního poměru
Vybraná judikatura ve věcech státního zastupitelství
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Vzory
Vzory
Vzory
Vzory
Vzory
Vzory
Vzory
Vzory
Vzory
Vzory
Vzory
Vzory
Vzory
Vzory
Vzory
Vzory

smluv
smluv
smluv
smluv
smluv
smluv
smluv
smluv
smluv
smluv
smluv
smluv
smluv
smluv
smluv
smluv

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

podání
podání
podání
podání
podání
podání
podání
podání
podání
podání
podání
podání
podání
podání
podání
podání

Daňové právo
Evropský soud pro lidská práva
Exekuce
Insolvenční právo
Konkurzní právo
Občanské právo procesní
Občanské právo WK (po rekodifikaci)
Obchodní korporace WK (po rekodifikaci)
Pracovní právo
Přestupkové řízení
Rodinné právo WK (po rekodifikaci)
Směnečné právo
Správní právo
Stavební řízení
Trestní právo
Ústavní soud
Roční předplatné: 23.741,- Kč
Duševní vlastnictví 2016

Komentář k zákonu č.207/2000 Sb. - Zákon o ochraně průmyslových vzorů
Komentář k zákonu č.300/2008 Sb. - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Monografie Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla
Monografie Základy izraelského obchodního práva se zaměřením na právo duševního vlastnictví
Monografie Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana
Vzory smluv a podání Autorské právo
Roční předplatné: 903,- Kč
Rozhodčí řízení 2016
ASPI Navigátor Rozhodčí řízení (podle zákona č.216/1994 Sb.)
Komentář k Řádu rozhodčího soudu při HK a AK ČR - HK01/2012
Komentář k Úmluvě o uznání výkonu rozhodčích nálezů (New York)
Komentář k zákonu č.216/1994 Sb. - Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
Komentář k zákonu č.216/1994 Sb. - Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (nakladatelství Linde)
Monografie Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku
Speciální databáze - Soubor nálezů a usnesení Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR
Vzory smluv a podání - Rozhodčí řízení (Syruček; AK Sabotinov&Sabotinova)
Vzory smluv a podání Rozhodčí řízení (Rowan Legal)
Roční předplatné: 2.176,- Kč
Účetnictví II 2016
Časopis Otázky a odpovědi v praxi
Časopis Účetnictví neziskového sektoru
Časopis Účetnictví v praxi
Časopis Účetnictví, daně a právo v zemědělství
Komentář k zákonu a vyhlášce č.563/1991 Sb,č.500/2002 Sb., F201/2003 - Účetní předpisy
Komentář k zákonu č.93/2009 Sb.- Zákon o auditorech
Meritum Účetnictví podnikatelů
Monografie Nevýdělečné organizace v praxi
Monografie Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek
Monografie Linde - Zánik závazků započtením
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Monografie Nevýdělečné organizace v teorii
Monografie Nevýdělečné organizace v teorii, 2., akt. vydání
Monografie Rozumíme účetní závěrce podnikatelů
Monografie Slovník pojmů IFRS, 2. vydání
Monografie Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 3. akt. vyd.
Monografie Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. 2., aktualizované vydání
Slovník Lexikon účetních pojmů (česko-anglicko-německý)
Roční předplatné: 5.491,- Kč
Veřejné zakázky II 2016
ASPI Navigátor Veřejné zakázky (podle zákona č.137/2006 Sb.)
Časopis Veřejné zakázky
Komentář k zákonu č.137/2006 Sb. - Zákon o veřejných zakázkách
Komentář k zákonu č.143/2001 Sb. - Zákon o ochraně hospodářské soutěže
Komentář k zákonu č.340/2015 Zákon o registru smluv (340/2015 Sb.)
Monografie Elektronické zadávání veřejných zakázek
Monografie Veřejné zakázky malého rozsahu - Právo prakticky
Vybraná judikatura Veřejné zakázky
Vzory smluv a podání Veřejné zakázky (AK Rowan Legal)
Roční předplatné: 4.075,- Kč
Školství 2016
Časopis Řízení školy a Školní poradenství v praxi
Komentář k zákonu č.109/2002 Sb. - Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné péče
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 Jak úspěšně řídit mateřskou školu
Monografie Kompetence řídících pracovníků ve školství
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 Správní řád
Monografie Vedení lidí ve školách a školských zařízeních
Monografie Zpracování osobních údajů školami
Vybraná judikatura z oblasti školství
Roční předplatné: 2.841,- Kč
Předpisy měst a obcí ČR
Předpisy
Předpisy
Předpisy
Předpisy
Předpisy
Předpisy

obcí
obcí
obcí
obcí
obcí
obcí

-

Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
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Předpisy
Předpisy
Předpisy
Předpisy
Předpisy
Předpisy
Předpisy
Předpisy

obcí
obcí
obcí
obcí
obcí
obcí
obcí
obcí

-

Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Roční předplatné: 2.755,- Kč
Monografie Grada k občanskému a korporátnímu právu (NOZ a ZOK)

Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie

Grada
Grada
Grada
Grada
Grada
Grada
Grada
Grada
Grada

Nová společnost s ručením omezeným
Nový občanský zákoník - Dědické právo
Nový občanský zákoník - Náhrada škody
Nový občanský zákoník - Principy a základní pojmy
Nový občanský zákoník - Rodinné právo
Nový občanský zákoník - Smluvní právo
Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva
Nový občanský zákoník úplně pro všechny
Zákon o obchodních korporacích s komentářem
Roční předplatné: 923,- Kč
Monografie Grada k pracovnímu právu

Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie

Grada
Grada
Grada
Grada
Grada
Grada
Grada
Grada
Grada
Grada

Jak skončit pracovní poměr
Pracovní právo pro neprávníky
Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony
Zákoník práce 2011 s výkladem
Zákoník práce 2012 s výkladem
Zákoník práce 2012 v praxi - komplexní průvodce
Zákoník práce 2013 s výkladem
Zákoník práce 2013 v praxi - komplexní průvodce
Zákoník práce 2014 s výkladem
Zákoník práce 2014 v praxi - komplexní průvodce
Roční předplatné: 744,- Kč
Monografie Grada k účetním předpisům

Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie

Grada
Grada
Grada
Grada
Grada
Grada
Grada
Grada
Grada
Grada
Grada
Grada
Grada
Grada

- Vyhněte se chybám v účetnictví 2015
Inventarizace v praxi
Jak se vyhnout chybám v účetnictví
Leasing v praxi
Manažerské účetnictví
Manažerské účetnictví a controlling
Podvojné účetnictví 2013
Podvojné účetnictví 2015
Praktické účetní případy 2013
Praktické účetní případy 2014
Praktické účetní případy 2015
Účetní operace kapitálových společností
Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech
Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech 2015
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Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie
Monografie

Grada
Grada
Grada
Grada
Grada
Grada
Grada
Grada

Účetnictví
Účetnictví
Účetnictví
Účetnictví
Účetnictví
Účetnictví
Účetnictví
Zásoby

a finanční řízení
podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2012
podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013
pro úplné začátečníky 2013
pro úplné začátečníky 2014
pro úplné začátečníky 2015
pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu
Roční předplatné: 2.460,- Kč
Monografie Grada Mzdy

Monografie
Monografie
Monografie
Monografie

Grada
Grada
Grada
Grada

Kdy do důchodu a za kolik
Mzdové účetnictví 2013
Mzdové účetnictví 2014
Mzdové účetnictví 2015
Roční předplatné: 339,- Kč
Aplikace a další autorský obsah

Aplikace Kalkulačky ČR
Roční předplatné: 950,- Kč
Aplikace Kalkulačky SR
Roční předplatné: 950,- Kč
Časopis Právník
Roční předplatné: 1.026,- Kč
Přeložená legislativa Občanský soudní řád č.99/1963 Sb. - anglický překlad (Civil Procedure Code)
Roční předplatné: 679,- Kč
Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR
Roční předplatné: 475,- Kč
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