Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Šilingrovo náměstí 3 / 4
602 00 Brno
________________________________________________________________________________________
Cenová nabídka (…platná do 4.5.2016):

Varianta 1 – poptávaný autorský obsah (…oblasti práva dle Katalogu ASPI 2016):
- Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé I
- Občanské právo procesní
- Právo obchodních korporací I
- Rodina a děti
- Duševní vlastnictví (…dříve Autorské právo a licence)
- Rozhodčí řízení
- Insolvence I
- Pracovní právo a sociální zabezpečení I
- Trestní právo I
- Soudnictví a vězeňství
- Ústavní právo
- Správní právo – obecné předpisy
- Daně a poplatky I
- Účetnictví I
- Veřejné zakázky I
- Mediální právo
- Školství
- Právní a judikatorní časopisy
- Předpisy měst a obcí ČR
- Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR
_____________________________
-

ASPI navigátor Veřejné zakázky
Usnesení vlády ČR (…nyní součást ASPI základu)
Kalkulačky ČR
Kalkulačky SR
Předpisy SR (…nyní součást ASPI základu)
Anglický překlad: Občanský soudní řád (99/1963 Sb.)
Průvodce rekodifikací soukromého práva (…svým způsobem překonáno komentáři)
Časopis – Právník
Komentář k zákonu o mediaci (…součást specializace Občanské právo procesní)
Komentář k OSŘ (…Havlíček Brain Team, k dispozici komentář WK jak součást specializace OPP)
Monografie GRADA – občanské právo, právo obchodních korporací, pracovní právo, účetní předpisy
a mzdy

(…základní cena „autorského obsahu“ dle výše zvoleného rozsahu: 70 397 Kč)
Předplatné:
1 uživatelský přístup:

2 uživatelské přístupy:

4 uživatelské přístupy:

33 645 Kč / rok

53 832 Kč / rok

65 137 Kč / rok

5 uživatelských přístupů:

6 uživatelských přístupů:

7 uživatelských přístupů:

71 496 Kč / rok

77 720 Kč / rok

84 786 Kč / rok

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Marek Rozsypal, Account Manager (Brno), mobil: 734 765 106, e-mail: rozsypal@aspi.cz, rozsypal@wolterskluwer.cz

Varianta 2 – poptávaný autorský obsah (…oblasti práva dle Katalogu ASPI 2016):
 Advokátní kancelář 2016 Premium (24 990 Kč / rok / 1 uživatelský přístup, str. 52 katalogu)
+ další rozšiřující specializace a aplikace
- Duševní vlastnictví (…dříve Autorské právo a licence)
- Rozhodčí řízení
- Účetnictví II
- Veřejné zakázky II
- Mediální právo
- Školství
- Právní a judikatorní časopisy
- Předpisy měst a obcí ČR
- Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR
_____________________________
-

ASPI navigátor Veřejné zakázky
Usnesení vlády ČR (…nyní součást ASPI základu)
Kalkulačky ČR
Kalkulačky SR
Předpisy SR (…nyní součást ASPI základu)
Anglický překlad: Občanský soudní řád (99/1963 Sb.)
Průvodce rekodifikací soukromého práva (…svým způsobem překonáno komentáři)
Časopis – Právník
Komentář k zákonu o mediaci (…součást specializace Občanské právo procesní)
Komentář k OSŘ (…Havlíček Brain Team, k dispozici komentář WK jak součást specializace OPP)
Monografie GRADA – občanské právo, právo obchodních korporací, pracovní právo, účetní předpisy
a mzdy

(…základní cena licence: 50 528 Kč)
Předplatné:
1 uživatelský přístup:

2 uživatelské přístupy:

4 uživatelské přístupy:

50 528 Kč / rok

80 844 Kč / rok

97 822 Kč / rok

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Společné informace k cenové nabídce, tj. k Variantě 1 a 2:
ASPI základ: 9 990 Kč / rok / 1 uživatelský přístup, poskytnutá sleva 100%, cena po slevě 0 Kč 1)
a) První fakturace předplatného: v roce 2016 2)
b) Předplatné autorského obsahu služby systému ASPI:
- v ceně předplatného jsou automaticky zapracovány „množstevní slevy + mimořádná sleva
obchodníka 5 %“
_______________________________________________________________________________________
Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.
1)

Předmětem kalkulace jsou: „Jen odborný autorský obsah zařazený do jednotlivých oblastí práva, tzv.
specializací a další volitelné tituly, např. aplikace!“ Základ ASPI (…Předpisy, Judikatura, Základní literatura,
Předpisy EU / Judikatura SDEU, Usnesení vlády ČR, Stejnopis ASPI, Právní newslettery, Bibliografie, Služba
Bisnode, Časopisy a další) je za 0 Kč (…běžná cena: 9 990 Kč / rok / 1 uživatelský přístup).

Marek Rozsypal, Account Manager (Brno), mobil: 734 765 106, e-mail: rozsypal@aspi.cz, rozsypal@wolterskluwer.cz

2)

Fakturace poměrné části předplatného je realizována v příslušném měsíci roku 2016 po podpisu smlouvy.
Řádné roční předplatné bude v dalších letech fakturováno v upřednostněném fakturačním měsíci – únoru,
březnu, dubnu, anebo květnu.
V cenové nabídce „Varianta 2“ jsou zařazeny obsahově hodnotnější specializace označené „II.“, ať už jako
součást profesního řešení „Advokátní kancelář 2016 Premium“, anebo samostatně v rozšiřujícím obsahu.
Obě variantní řešení jsou doplněna o tzv. upřesňující výčet obsahu, ve kterém jsou vedle „ASPI základu“
specifikovány jednotlivé tituly autorského obsahu včetně aplikací. V tomto přehledu jsou zapracovány
i přislíbené tituly, o které budou dotčené specializace rozšířeny v průběhu roku 2016 (…standardně jde
o Přílohu č. 1 smlouvy).
K „primární licenci“ nabízíme bezplatně druhou licenci s nastaveným „ASPI základem“ (str. 4 a 5 katalogu),
a to ve Vámi zvoleném počtu uživatelských přístupů.

Marek Rozsypal, Account Manager (Brno), mobil: 734 765 106, e-mail: rozsypal@aspi.cz, rozsypal@wolterskluwer.cz

