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Celkem 592 100+ rozhodnutí
všech soudů
Nejrychlejší cesta ke správným
argumentům
ASPI Průvodce
• Rešerše na 3 kliknutí

ASPI Praktický manuál k ZOK
• Unikátní analýza judikatury
pro korporátní praxi

Jak získám přístup k ASPI?
Potřebuji jen platné a účinné předpisy
• Do svého internetového prohlížeče zadám adresu www.aspi.cz
• Mám k dispozici kompletní předpisy ČR od roku 1918 v platném a účinném znění
• Bezplatná služba

Potřebuji předpisy ve všech časových zněních a sbírkovou judikaturu
• Do svého internetového prohlížeče zadám adresu www.aspi.cz
• Vytvořím si bezplatný účet (Registrace)
• Mám k dispozici kompletní předpisy ČR od roku 1918 ve všech časových zněních, s možností
porovnáním textů
• Získám přístup k judikatuře publikované ve sbírkách ÚS, NS a NSS
• Mohu si nastavit upozornění na změny předpisů (emailová notifikace)
• K dispozici vkládání vlastních poznámek a odkazů přímo do textu předpisů
• Export a ukládání dokumentů
• Vše bezplatně

Potřebuji předpisy, kompletní judikaturu, výkladovou literaturu
a praktické nástroje ASPI

Doporučujeme profesionálům

Cenově zvýhodněné balíčky literatury
• V katalogu ASPI si zvolím cenově zvýhodněný balíček výkladové literatury (str. 3)
• Vyberu si doplňkové právní obory (str. 4 – 21)
• Zvolím si potřebné nástroje ASPI (str. 22 – 39)
• Cenovou nabídku získám od svého obchodního poradce (info.aspi.cz), nebo napíšu na
obchod@wolterskluwer.com

Sestavím si knihovnu výkladové literatury dle vlastních potřeb
• V katalogu ASPI si vyberu potřebné právní obory (str. 4 – 21)
• Zvolím si potřebné nástroje ASPI (str. 22 – 39)
• Cenovou nabídku získám od svého obchodního poradce (info.aspi.cz), nebo napíšu na
obchod@wolterskluwer.com

Aktuální informace o předplatném a aktuální nabídce ASPI naleznete na info.aspi.cz
Katalog ASPI 2022

Jak získám přístup k ASPI?
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ASPI Právní informační systém
S ASPI Právním informačním systémem získáte
Předpisy ČR, SR a EU

Zpravodajství ČTK

 Kompletní Sbírky zákonů ČR a SR od roku 1918 ve všech
časových zněních s možností porovnání textů

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

 Nařízení pražské a krajských hygienických stanic
 Věstníky krajů

Bibliografie

 Věstníky vlády
 Více než 95 700 předpisů
 Vyhledávání v předpisech pomocí EuroVoc a CELEX
v českém jazyce s odkazem na cizojazyčná znění

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

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

Usnesení vlády ČR
 Kompletní od roku 1991 ve všech časových zněních
 Více než 34 400 usnesení

Předpisy měst a obcí ČR
 Předpisy více než 1 700 obcí ČR v aktuálním
i historickém znění

Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR
 Přehled a znění všech uzavíraných veřejnoprávních
smluv obcí ČR
 Více než 25 050 smluv

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

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

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

 Kompletní bibliografie z daňové, účetní a právní oblasti

Základní literatura – články a jiné dokumenty
 Důvodové zprávy
 Stanoviska SMO ČR, KANCL, ČNB, ÚOOÚ, ÚOHS, NSZ
 Věstníky NKÚ, MŽP, MZe, orgánů státní správy
 Sborníky Veřejného ochránce práv
 Finanční zpravodaj, Cenový věstník
 Periodika a jiné publikace
Archiv právních časopisů Wolters Kluwer
 Acta MUP
 Acta Universitatis Carolinae ludirida
 Ad notam
 Aplikace práva
 Bulletin advokacie
 Bulletin Centra pro lidská práva a demokracie
 Bulletin Komory daňových poradců
 Bulletin NS Oddělení analytiky a srovnávacího práva
 Časopis pro právní vědu a praxi
 Časopis zdravotnického práva a bioetiky
Dokumenty Ministerstva Životního prostředí
European Studies – The Review of European Law,
Economics and Politics
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
 Forenzní vědy, právo a kriminalistika
 Informační listy ÚOHS
Iurium Scriptum
 Komorní listy
Metodické pokyny Ministerstva vnitra ČR
Právněhistorické studie
 Právní labyrint
 Právnické listy
 Právo a bezpečnost
 Právo21
 Revue pro právo a technologie
 Soudce
 Správní právo
Státní veterinární správa – aktuality
Státní zemědělská a potravinářská inspekce – aktuality
 The Lawyer Quarterly
Zpravodaj Jednoty českých právníků
 Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí
a krajů
 právní newslettery advokátních kanceláří
 Vybrané monografie z nakladatelství Leges, Linde,
Masarykova univerzita, Wolters Kluwer
(více než 500 titulů)
zařazujeme v roce 2022

zařazeno v roce 2021

Všem předplatitelům ASPI ZDARMA poskytujeme
 komentáře k zákonům č. 185, 191, 209 a 210/2020 Sb. – Lex Covid
 komentář zákona č. 240/2000 Sb. – Krizový zákon

Měsíční náklady: 833 Kč
Roční předplatné ASPI Právní informační systém: 9 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Bezplatně při objednávce cenově zvýhodněného balíčku ASPI 2022.
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ASPI lze rozšířit o právní obory s průběžně aktualizovanou výkladovou literaturu a praktické nástroje.
Vyberte si z nabídky cenově zvýhodněného předplatného ASPI 2022 a praktických nástrojů uvedených na stranách 4 – 39.

Katalog ASPI 2022

ASPI Právní informační systém

ASPI 2022 – cenově zvýhodněné předplatné
Právní obory obsahují průběžně aktualizovanou výkladovou literaturu (komentáře, články z časopisů, právní publikace
a komentované vzory smluv a podání).
Využijte Garanci doplňování nových publikací po dobu 36 měsíců u ASPI Expert.
Průběžné doplňování nových titulů z produkce Wolters Kluwer (komentáře a ostatní právní publikace) v období let 2022 – 2024.
Rozšiřování se vztahuje na právní obory uvedené v předplatném Expert.
Součástí vybraných právních oborů je ASPI Průvodce.
Praktický nástroj, který vás provede příslušnou problematikou. V několika krocích získáte veškeré dostupné informace
k danému tématu či agendě (předpis, komentář, judikaturu, články, právní publikace, vzory a další nástroje).

ASPI Standard

ASPI Profesionál

ASPI Expert

• Podnikový právník

• Samostatný advokát

• Daňový poradce

• Advokátní kancelář

• Advokátní kancelář
se širokou oblastí činnosti

• Právní poradce

• Právní oddělení korporací

• Korporace s účastí
ve veřejných zakázkách

str.

str.

str.

2

str.

9

ASPI Právní informační systém
Občanské právo hmotné a procesní

2

str.

9

ASPI Právní informační systém
Občanské právo hmotné a procesní

2

str.

9

Garance 36 měsíců
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Duševní vlastnictví a mediální právo

Počet komentářů: 178

Počet komentářů: 214

Počet komentářů: 255

Měsíční cena pro 1 uživatele:
2 666 Kč (při roční fakturaci)

Měsíční cena pro 1 uživatele:
2 999 Kč (při roční fakturaci)

Měsíční cena pro 1 uživatele:
3 333 Kč (při roční fakturaci)

Roční cena pro 1 uživatele

Roční cena pro 1 uživatele

Roční cena pro 1 uživatele

31 990 Kč (bez DPH)

35 990 Kč (bez DPH)

39 990 Kč (bez DPH)

ASPI Standard

ASPI Profesionál

ASPI Expert

Vybrané řešení si lze rozšířit o další volitelné právní obory, praktické nástroje a časopisů uvedených na stranách 4 – 39.
Při volbě cenově zvýhodněného předplatného získáte bezplatně Právní informační systém ASPI (předpisy, judikatura, základní
literatura – obsah viz str. 2).
Katalog ASPI 2022

ASPI 2022 – cenově zvýhodněné předplatné
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Právní obory
Daně a poplatky včetně Průvodce
Součástí je ASPI Průvodce Daně

Celkový počet komentářů: 20

Komentáře k předpisům
Celní zákon (242/2016 Sb.) – Praktický komentář – P. Polák / F. Hájek / J. Hošťálek / L. Hrbek / J. Jarešová
 Daňový řád (280/2009 Sb.) – J. Baxa / O. Dráb / L. Kaniová / P. Lavický / A. Schillerová / K. Šimek / M. Žišková
 Daňový řád (280/2009 Sb.) – Nakladatelství Leges – L. Matyášová / M. E. Grossová
Daňový řád (280/2009 Sb.) – Praktický komentář – T. Rozehnal
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku (321/2016 Sb.) – O. Trubač
 Zákon o Celní správě České republiky (17/2012 Sb.) – J. Jarešová
Zákon o cenách (526/1990 Sb.) – T. Naiser / M. Janečková / D. Svobodová
Zákon o dani silniční (16/1993 Sb.) – Z. Tesařová
Zákon o dani z hazardních her (187/2016 Sb.) – R. Boháč / H. Krasulová
Zákon o dani z nemovitých věcí (338/1992 Sb.) – M. Novotná / P. Koubovský
Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.) – T. Brandejs / M. Drábová / M. Dušek / O. Holubová / M. Tomíček
 Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.) – O. Dráb / P. Beránek / S. Finardi / J. Hlaváč / M. Hronová / L. Janoušek/ B. Krížová /
D. Martincová / Z. Morávek
Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (523/1992 Sb.) – R. Neužil / V. Šefl
 Zákon o evidenci tržeb (112/2016 Sb.) – S. Kouba / D. Hrabětová / M. Patzenhauer
Zákon o Finanční správě ČR (456/2011 Sb.) – L. Krupičková / O. Trubač
Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejích zákonů (č. 164/2013 Sb.) – M. Tuláček
Zákon o oceňování majetku (151/1997 Sb.) – P. Polák / F. Kačaba / F. Poborský / P. Ort / P. Jonák
Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (593/1992 Sb.) – M. Děrgel
Zákon o spotřebních daních (353/2003 Sb.) – B. Kotenová / M. Tomíček / P. Petrová
Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (340/2013 Sb.) – E. Zemanová / V. Toman

Komentované vzory smluv a podání – Daně a poplatky
Články a jiné dokumenty





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

ASPI Navigátor
ASPI Navigátor Transferové ceny – K. Klapuchová / M. Jelínek
Grafické zobrazení procesního postupu s výkladem

Meritum
Daň silniční 2022 – 2009 – M. Radvan
Daň z nabytí nemovitých věcí 2022 – 2014 – M. Radvan
Daň z nemovitých věcí 2022 – 2014 – M. Radvan
Daň z přidané hodnoty 2022 – 2009 – Z. Hušáková
Daň z příjmů 2022 – 2009 – I. Brychta / J. Vychopeň
Daňový řád (správa daní) 2022 – 2009 – L. Hrstková Dubšeková
Ekologické daně 2022 – 2009 – R. Pelka
Spotřební daně 2022 – 2009 – B. Kotenová

Monografie Zařazené v roce 2022 a 2021. Kompletní seznam zařazených monografií na info.aspi.cz.
Bytové domy, zdroj příjmů i povinností, 2. vydání – S. Kropáčková / T. Podškubka
Cizinci a daně, 6. vydání – M. Vyškovská
Covid – 19 v účetních a daňových souvislostech – J. Vychopeň
Daň z přidané hodnoty 2022. Úplné znění zákona o DPH od 1. 1. 2022 s pedagogickými pomůckami včetně komentářů a grafů –
Z. Kuneš
Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu – D. Králová / L. Nováková
Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury – T. Jaroš
Daně a účetnictví OSVČ – Nakladatelství Grada – J. Molín
Daně v podnikání – Nakladatelství VOX – A. Vančurová / H. Zídková
Daňová evidence podnikatelů 2021 – Nakladatelství Grada – J. Dušek
Daňová evidence podnikatelů 2022 – Nakladatelství Grada – J. Dušek / J. Sedláček
Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. rozšířené vydání – J. Hakalová / Y. Pšenková /
Š. Kryšková
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Zařazujeme v roce 2022

Katalog ASPI 2022

Zařazeno v roce 2020 a 2021

Průběžná aktualizace titulu

Právní obory

Daně a poplatky včetně Průvodce

(pokračování)

Monografie (pokračování)
Daňové zákony 2021 – Nakladatelství Grada – H. Marková
Daňové zákony 2022 – Nakladatelství Grada – H. Marková
Daňový systém 2022 – A. Vančurová a kolektiv
DPH 2021 – Nakladatelství Grada – Z. Kuneš / P. Polanská
DPH 2021 – zákon s přehledy – Nakladatelství Grada – J. Dušek
DPH 2022 – výklad s příklady – Nakladatelství Grada – Z. Kuneš / P. Polanská / S. Galočík / O. Paikert
DPH 2022 – zákon s přehledy – Nakladatelství Grada – J. Dušek
DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody – Nakladatelství Grada – M. Sádovský
Fyzické osoby a daň z příjmů – I. Macháček
Mezinárodní výměna informací – J. Dobrowski / G. Buchtová
Opatření proti vyhýbání se zdanění: ovládané zahraniční společnnosti – P. Šmirausová
Směrnice DAC 6 v přehledech – Nakladatelství Grada – J. Dušek
Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022 – I. Brychta / M. Hajšmanová / P. Kameník
Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů – Nakladatelství Grada – Z. Kuneš / P. Polanská
Zaměstnanecké benefity a daně, 6. vydání – I. Macháček
Zdanění osobních příjmů, 3. vydání – A. Vančurová

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 791 Kč

Roční cena právního oboru Daně a poplatky: 9 490 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Doprava
Celkový počet komentářů: 12

Komentáře k předpisům
 Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI). Sdělení Ministerstva zahraničních věcí
(32/2006 Sb. m. s.) – J. Lojda
Montrealská úmluva – Mezinárodní letecká přeprava – Nakladatelství VOX – P. Sedláček
Úmluva CMR (11/1975 Sb.) – Praktický komentář – V. Roubal / R. Novák
Úmluva CMR (11/1975 Sb.). Mezinárodní silniční nákladní doprava – Nakladatelství VOX – P. Sedláček
Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a Předpisy CIM (Přípojek B k Úmluvě COTIF). Vyhláška ministra zahraničních věcí
(8/1985 Sb. ve znění dodatku 49/2006 Sb., v aktuálním znění, viz sdělení 65/2015 Sb.) – J. Lojda
Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (CMR). Vyhláška ministra zahraničních věcí (11/1975 Sb.) – J. Lojda
Zákon o dráhách (266/1994 Sb.) – J. Lojda
Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (56/2001 Sb.) – M. Tichý / M. Šoc
Zákon o silničním provozu (361/2000 Sb.) – D. Novopacký / P. Vetešník / K. Bezděkovský
 Zákon o silničním provozu (361/2000 Sb.) – P. Bušta / J. Kněžínek / A. Seidl
 Zákon o vnitrozemské plavbě (114/1995 Sb.) – J. Lojda
 Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (247/2000 Sb.) – P. Bušta / J. Kněžínek

Články a jiné dokumenty
Právo v přepravě a zasilatelství

Vybraná judikatura – Doprava
Monografie Zařazené v roce 2022 a 2021. Kompletní seznam zařazených monografií na info.aspi.cz.
City logistika – P. Kolář / M. Mervart / R. Novák
Sbírka právních předpisů v mezinárodní přepravě – Nakladatelství VOX – Sedláček, Vaca & spol., advokátní kancelář, s. r. o.
Dopravní aplikace sdílené ekonomiky a jejich veřejnoprávní regulace – Nakladatelství Leges - M. Krupa

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 291 Kč

Roční cena právního oboru Doprava: 3 490 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Průběžná aktualizace titulu

Právní obory

Právní obory
Duševní vlastnictví a mediální právo
Nově obsahuje mediální právo

Celkový počet komentářů: 34

Komentáře k předpisům
 Autorský zákon (121/2000 Sb.) – I. Holcová / V. Křesťanová a kolektiv
Autorský zákon (121/2000 Sb.) – Nakladatelství Leges – R. Polčák / P. Koukal / R. Leška / M. Myška / J. Hrabánek
 Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (133/1980 Sb.) – I. Holcová a kolektiv
 Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací (192/1964 Sb.) –
I. Holcová a kolektiv
 Nařízení o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu (2017/1128/EU) – I. Holcová
a kolektiv
 Nařízení o přeshraniční výměně formátově přístupných rozmnoženin některých děl a jiných předmětů chráněných autorským
právem a právy s ním souvisejícími mezi Unií a třetími zeměmi ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením
nebo osob s jinými poruchami čtení (2017/1563/EU) – I. Holcová a kolektiv
 Směrnice kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (2011/77/EU) –
I. Holcová a kolektiv
 Směrnice o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (2006/116/ES) – I. Holcová a kolektiv
 Směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví (2004/48/ES) – I. Holcová a kolektiv
 Směrnice o elektronickém obchodování (2000/31/ES) – I. Holcová a kolektiv
 Směrnice o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (2001/29/ES) –
I. Holcová a kolektiv
 Směrnice o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití
hudebních děl online na vnitřním trhu (2014/26/EU) – I. Holcová a kolektiv
 Směrnice o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání
a kabelovém přenosu (93/83/EHS) – I. Holcová a kolektiv
 Směrnice o některých povolených způsobech užití některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním
souvisejícími ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení a o změně směrnice
2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (2017/1564/EU) –
I. Holcová a kolektiv
 Směrnice o některých povolených způsobech užití osiřelých děl (2012/28/EU) – I. Holcová a kolektiv
 Směrnice o právní ochraně databází (96/9/ES) – I. Holcová a kolektiv
 Směrnice o právní ochraně počítačových programů (2009/24/ES) – I. Holcová a kolektiv
 Směrnice o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla (2001/84/ES) – I . Holcová a kolektiv
 Směrnice o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem
(2006/115/ES) – I. Holcová a kolektiv
 Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (Ženeva 1996) (33/2002 Sb. m.s. ) – I. Holcová a kolektiv
 Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (Ženeva 1996)
(48/2002 Sb. m. s.) – I. Holcová a kolektiv
Tiskový zákon (46/2000 Sb.) – A. Rozehnal
 Vyhláška, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn
(488/2006 Sb.) – I. Holcová a kolektiv
 Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (132/2010 Sb.) – A. Rozehnal
 Zákon o České televizi (483/1991 Sb.) – A. Rozehnal
 Zákon o Českém rozhlasu (484/1991 Sb.) – A. Rozehnal
Zákon o neperiodických publikacích (37/1995 Sb.) – A. Rozehnal
 Zákon o ochraně průmyslových vzorů (207/2000 Sb.) – P. Koukal / M. Černý / R. Charvát
 Zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.) – P. Koukal / R. Charvát / S. Hejdová / M. Černý
 Zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.) – Praktický komentář – E. Peřinová / K. Pomaizlová / M. Loučka a kolektiv
 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (231/2001 Sb.) – A. Rozehnal
 Zákon o regulaci reklamy (40/1995 Sb.) – A. Rozehnal
 Zákon o Státním fondu kultury (239/1992 Sb.) – I . Holcová a kolektiv
 Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o ochraně obchodního tajemství (221/2006 Sb.) – I. Holcová a kolektiv

Komentované vzory smluv a podání – Duševní vlastnictví
Články a jiné dokumenty
Průmyslové vlastnictví
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Průběžná aktualizace titulu

Právní obory

Duševní vlastnictví a mediální právo

(pokračování)

Monografie Zařazené v roce 2022 a 2021. Kompletní seznam zařazených monografií na info.aspi.cz.
Autorské právo v otázkách a odpovědích – Nakladatelství Grada – T. Dobřichovský / P. Žikovská
Autorské právo v rozhlasovém vysílání – Nakladatelství Leges – M. Beneš
Odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů a jeho přiměřenost – právní a ekonomické aspekty – P. Svačina / M. Boháček /
R. Bačárová / B. Rýdlová
Ochrana průmyslového vlastnictví v afrických zemích s důrazem na práva na označení – E. Adlerová /M. Machů
Výjimky a omezení autorského práva v prostředí digitálních sítí – M. Myška

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 333 Kč

Roční cena právního oboru Duševní vlastnictví a mediální právo: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Elektronické komunikace a IT
Celkový počet komentářů: 6

Komentáře k předpisům
 Nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení
směrnice 199/93/ES (910/2014/EU) – Nařízení eIDAS – T. Lechner
Zákon o elektronické identifikaci (250/2017 Sb.) – T. Lechner
 Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.) – Nakladatelství Linde – P. Mates / T. Nielsen / Z. Vaníček
 Zákon o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.) – Z. Chudomelová / Š. Němečková / M. Beran / V. Jadrný / J. Novák
 Zákon o kybernetické bezpečnosti (181/2014 Sb.) – M. Maisner / B. Vlachová
Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (297/2016 Sb.) – T. Lechner

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

Monografie Zařazené v roce 2022 a 2021. Kompletní seznam zařazených monografií na info.aspi.cz.
Dark Web: Sex, drogy a bitcoiny – Nakladatelství Grada – D. Stroukal
Umělá inteligence & právo – L. Kolaříková /F. Horák

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 249 Kč

Roční cena právního oboru Elektronické komunikace a IT: 2 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Energetika
Celkový počet komentářů: 2

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

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 208 Kč

Roční cena právního oboru Energetika: 2 490 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Průběžná aktualizace titulu

Právní obory

Právní obory
Finanční právo – banky
Celkový počet komentářů: 6

Komentáře k předpisům
 Zákon o bankách (21/1992 Sb.) – P. Liška / K. Dřevínek / Š. Elek / P. Kotáb / T. Rýdl
Zákon o bankovní identitě (49/2020 Sb.) – M. Perháčová / Š. Veselský
 Zákon o České národní bance (6/1993 Sb.) – T. Rýdl / J. Barák / L. Saňa / P. Výborný
 Zákon o investičních společnostech a investičních fondech (240/2013 Sb.) – J. Šovar a kolektiv
 Zákon o platebním styku (370/2017 Sb.) – J. Beran / T. Nýdrle / D. Strnadel
 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.) – A. Králík a kolektiv

Vybraná judikatura – Finanční právo – Kapitálový trh
Monografie Zařazené v roce 2022 a 2021. Kompletní seznam zařazených monografií na info.aspi.cz.

Akciové investice – Nakladatelství Grada – D. Gladiš
Dokumentární akreditiv v praxi – Nakladatelství Grada – P. Andrle
Finance: od teorie k realitě – Nakladatelství Grada – J. Černohorský
Finance podniku: Komplexní pojetí – Nakladatelství Grada – M. Vochozka a kolektiv
Finanční analýza – 7. aktualizované vydání – Nakladatelství Grada – P. Růčková
Investice – Nová strategie – Nakladatelství Grada – P. Kohout
Metody komplexního hodnocení podniku – Nakladatelství Grada – M. Vochozka
Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie – II. díl (vývoj v letech 2015-2019) – T. Fecák
Využití umělých neuronových sítí při ocenění podniku pomocí vhodné výnosové metody – Nakladatelství Grada – M. Vochozka
Využití umělých neuronových sítí při řízení hodnoty pro vlastníky jako hlavního cíle podniku – Nakladatelství Grada – M. Vochozka

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 333 Kč

Roční cena právního oboru Finanční právo – banky: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Horní právo
Celkový počet komentářů: 4

Komentáře k předpisům





Horní zákon (44/1988 Sb.) – O. Vícha
Zákon o geologických pracích (62/1988 Sb.) – Nakladatelství Leges – O. Vícha
Zákon o geologických pracích (62/1988 Sb.) – O. Vícha
Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (61/1988 Sb.) – O. Vícha

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 166 Kč

Roční cena právního oboru Horní právo: 1 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Insolvence včetně Průvodce
Součástí je ASPI Průvodce Insolvence

Celkový počet komentářů: 3

Komentáře k předpisům

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

Komentované vzory smluv a podání – Insolvence
Vybraná judikatura – Insolvence (sestaveno JUDr. Františkem Kučerou)
Monografie Zařazené v roce 2022 a 2021. Kompletní seznam zařazených monografií na info.aspi.cz.

Insolvence prakticky. Oddlužení. 2. vydání. – J. Kozák / R. Čujan / K. Hašová / A. Sigmund / P. Veselý / L. Zrůst
Insolvenční řízení v praxi – Nakladatelství Grada – T. Moravec
Odporovatelnost v insolvenčním právu – L. Hrůša

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 249 Kč

Roční cena právního oboru Insolvence včetně Průvodce: 2 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Právní obory

Občanské právo hmotné a procesní
Nově obsahuje spotřebitelské právo a rozhodčí řízení

Celkový počet komentářů: 49

Komentáře k předpisům

 Exekuční řád (120/2001 Sb.) – Praktický komentář – P. Lavický a kolektiv
 Exekuční řád (120/2001 Sb.) – S. Molák a kolektiv
 Katastrální vyhláška (357/2013 Sb.) – Praktický komentář – D. Šustrová / J. Holý / M. Raška
Katastrální zákon (256/2013 Sb.) – E. Barešová / I. Bláhová / P. Doubek / B. Janeček / L. Nedvídek / P. Souček
 Katastrální zákon (256/2013 Sb.) – Praktický komentář – D. Šustrová / P. Borovička / J. Holý
 Nařízení o evropském řízení o drobných nárocích (861/2007/ES) – P. Lavický a kolektiv
 Nařízení o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (864/2007/ES) – N. Rozehnalová / K. Csach / Ľ. Gregová
Širicová / T. Kyselovská / I. Rohová / D. Sehnálek / J. Valdhans
 Nařízení o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (593/2008/ES) – N. Rozehnalová / K. Csach / Ľ. Gregová Širicová /
T. Kyselovská / I. Rohová / D. Sehnálek / J. Valdhans
 Nařízení o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí „Brusel I” (44/2001/ES) – M. Kasíková / P. Šuk
 Nařízení o uznávání rozhodnutí ve věcech manželských „Brusel II bis” (2201/2003/ES) – M. Zavadilová
Nařízení Vlády České republiky o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (366/2013 Sb.) –
Praktický komentář – V. Filip / D. Hebort
 Notářský řád (358/1992 Sb.) – Praktický komentář – J. Kožiak / D. Vláčil / R. Ruban
 Nový katastrální zákon – poznámkové vydání s vybranou judikaturou (256/2013 Sb.) – Nakladatelství Linde – P. Janků / P. Vrcha /
D. Šustrová
 Občanský soudní řád (99/1963 Sb.) – Nakladatelství Wolters Kluwer – L. David / F. Ištvánek / N. Javůrková / M. Kasíková / P. Lavický
a kolektiv
 Občanský soudní řád (99/1963 Sb.) – Praktický komentář – P. Lavický a kolektiv
 Občanský soudní řád (99/1963 Sb.) – Soudcovský komentář (původně Nakladatelství HBT) – J. Jirsa a kolektiv
 Občanský zákoník (40/1964 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.) – J. Fiala / M. Kindl a kolektiv
Občanský zákoník (89/2012 Sb.) – J. Švestka / J. Dvořák / J. Fiala a kolektiv
Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (HK01/2012) – M. Maisner / V. Trapl
 Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (New York) (74/1959 Sb.) – Ľ. Mičinský / M. Olík a kolektiv
 Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (160/1991 Sb.)
Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (160/1991 Sb.) – Nakladatelství Leges – M. Malacka / S. Halla / M. Hrnčiříková
Zákon, kterým se mění občanský soudní řád, exekuční řád a některé další zákony (veřejné milostivé léto) (286/2021 Sb.) – M. Štika
 Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (119/2001 Sb.) – Praktický komentář –
P. Lavický a kolektiv
Zákon o evidenci skutečných majitelů (37/2021 Sb.). Praktický komentář – M. Bastlová / A. Vašková
Zákon o chráněném účtu (38/2021 Sb.) – M. Štika
 Zákon o mediaci (202/2012 Sb.) – Nakladatelství Leges – J. Grygar
 Zákon o mediaci (202/2012 Sb.) – T. Horáček / M. Olík / M. Svatoš
Zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.) – M. Pauknerová / N. Rozehnalová / M. Zavadilová a kolektiv
 Zákon o mezinárodním právu soukromém (91/2012 Sb.) – Nakladatelství Leges – P. Dobiáš / M. Hálová / Z. Kovařík a kolektiv
Zákon o náhradním výživném (588/2020 Sb.) – E. Janková / G. Obermannová
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků (102/2001 Sb.) – N. Klabusayová
Zákon o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.) – B. Vítová
Zákon o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů (67/2013 Sb.) – Praktický komentář – V. Filip / D. Hebort
 Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před mezinárodními soudy (186/2011 Sb.) – J. Grygar
Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (216/1994 Sb.) – M. Olík / M. Maisner / R. Pokorný / P. Málek / M. Janoušek
 Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (216/1994 Sb.) – Nakladatelství Linde – L. Lisse
 Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů (131/2002 Sb.) – Praktický komentář – P. Lavický a kolektiv
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999 Sb.) – M. Macela a kolektiv
Zákon o soudních poplatcích (549/1991 Sb.) – J. Večeřa
Zákon o spotřebitelském úvěru (145/2010 Sb.) (zrušeno 257/2016 Sb.) – L. Vacek
Zákon o technických požadavcích na výrobky (22/1997 Sb.) – N. Klabusayová
Zákon o veřejných dražbách (26/2000 Sb.) – Praktický komentář – R. Valešová / J. Hradil
 Zákon o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.) – J. Čáp / P. Schödelbauerová
 Zákon o zvláštních řízeních soudních – komentář s důvodovou zprávou a judikaturou (292/2013 Sb.) – Nakladatelství Leges –
A. Macková / L. Muzikář a kolektiv
 Zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.) – Praktický komentář – P. Lavický a kolektiv
 Zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.) – Soudcovský komentář (původně Nakladatelství HBT) – J. Jirsa a kolektiv
Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.) – J. Kotásek
Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.) – komentář šekové části – Nakladatelství Leges – R. Chalupa

Komentované vzory smluv a podání – Rozhodčí řízení
Zařazujeme v roce 2022
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Zařazeno v roce 2020 a 2021
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Průběžná aktualizace titulu

Právní obory

Právní obory
Občanské právo hmotné a procesní

(pokračování)

Články a jiné dokumenty





Judikatura Evropského soudního dvora
Jurisprudence (recenzovaný časopis)
Obchodní právo
Právo a rodina
Rodinné listy
Soukromé právo (dříve Rekodifikace a praxe)
Časopis vybraná judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva (dříve Soudní judikatura z oblasti občanského,
obchodního a pracovního práva)

Vybraná judikatura – Občanské právo hmotné a procesní
Vybraná judikatura – Rozhodčí řízení
ASPI Navigátor

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

Speciální databáze

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

Meritum

Obchodní závazky 2021 – P. Liška / K. Marek / M. Janků / K. Dřevínek / Š. Elek / D. Patěk

Monografie Zařazené v roce 2022 a 2021. Kompletní seznam zařazených monografií na info.aspi.cz.
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Alokace rizik v obchodních smlouvách – Nakladatelství Grada – D. Houska
Dědické právo. Praktická příručka – Nakladatelství Leges – M. Sešina / L. Muzikář
Dokazování – J. Jirsa / K. Havlíček
Ekonomická analýza deliktního práva – M. Sztefek
Fiducie a svěřenský fond – V. Lederer
Insolvenční řízení v kontextu mezinárodního práva soukromého – J. Brodec
Jak bydlet a podnikat v nájmu – Nakladatelství Grada – L. Veselá
Kontroverze práva, zdraví a rodiny – Nakladatelství Leges – I. Telec
Listina v kontextu společenských změn – J. Kudrna
Lyžařské právo ve Švýcarsku – Právní úprava a judikatura – Nakladatelství Leges – L. Janků
Mediace v praxi optikou empirického výzkumu – L. Holá / M. Urbanová a kolektiv
Mediace ve spotřebitelských sporech – Nakladatelství Leges – B. Vítová / M. Etlíková
Nahlížení do spisu – Nakladatelství Leges – P. Mates / P. Černý / T. Lechner / P. Skalka
Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu – A. Janoušková
Náhradní mateřství v českém právu a související otázky – J. Sivák
Nájemní a družstevní bydlení – Nakladatelství Leges – S. Křeček
Nekalé obchodní praktiky – B. Vítová / M. Etlíková
Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře – Nakladatelství Leges –
D. Ondrejová / D. Sehnálek
Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva – B. Vítová
Oceňování nemovitostí v praxi – Nakladatelství Leges – P. Ort
Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů – Nakladatelství Leges – P. Mates a kolektiv
Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů – Právo prakticky – J. Pokorná / E. Večerková / T. Levická /
J. Dudová
Online soudnictví v ČR – Z. Loebl / P. Loutocký / M. Maisner / M. Matějka / R. Polčák / M. Urbániková
Pozemkové vlastnictví – H. Adamová / A. Brim / P. Coufalík / E. Dobrovolná / J. Hanák / A. Pekařová
Právo proti nekalé soutěži – D. Patěk
Prodlení s plněním nepeněžitého dluhu a jeho následky – A. Bányaiová
Předběžná opatření v civilním sporném řízení – Nakladatelstv Leges – V. Kučera
Rovné odměňování mužů a žen v profesionálním sportu – Nakladatelství Leges – D. Linhartová
Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora – Právo prakticky – 2. vydání – R. Brzobohatý /
T. Hanajová / T. Horáček / L. Poláková / V. Portešová
Sazby odměny vybírané kolektivními správci – Nakladatelstv Leges – T. Vojtíšková
Soudní exekuce – 2. vydání – J. Wolfová / M. Štika
Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka – V. Filip
Svěřenské fondy – Nakladatelství Grada – E. Hrušková / J. S. Turnbull
Šíření pravdivých údajů o podnikatelích jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti – D. Ondrejová / K. Římanová /
T. Zvoníček
Zařazujeme v roce 2022

Katalog ASPI 2022

Zařazeno v roce 2020 a 2021

Průběžná aktualizace titulu

Právní obory

Občanské právo hmotné a procesní

(pokračování)

Monografie (pokračování)

The Concept of Juristic Person – K. Beran
Veřejné užívání a jeho předmět – A. Mácha
Zápisy práv do katastru nemovitostí, 2. vydání – J. Pavelec
Zastoupení. Specifika a context – M. Sedláček
Změna okolností ve smluvním právu – V. Pilík / P. Dobiáš / M. Sedláček a kolektiv

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 1 124 Kč

Roční cena právního oboru Občanské právo hmotné a procesní: 13 490 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Ochrana osobních údajů (GDPR) včetně Průvodce
Součástí je ASPI Průvodce Ochrana osobních údajů

Celkový počet komentářů: 3

Komentáře k předpisům

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (2016/679/EU) – Praktický komentář – M. Nulíček / J. Donát / F. Nonnemann /
B. Lichnovský / J.Tomíšek / K. Kovaříková
 Zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) (zrušeno 101/2000 Sb.) – D. Novák
 Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.) – M. Nulíček / J. Donát / B. Lichnovský / F. Nonnemann / P. Habarta / K. Kašpárková

Články a jiné dokumenty

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
 Věstník a stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů
 Sdělení, metodické pokyny a další dokumenty z rozhodovací činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Komentované vzory smluv a podání – Ochrana osobních údajů (GDPR)
Komentované vzory smluv a podání – Ochrana osobních údajů (GDPR) – veřejná správa
Vybraná judikatura – Ochrana osobních údajů (GDPR)
ASPI Navigátor
 ASPI Navigátor – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – PRK Partners
Grafické zobrazení procesního předpisu s výkladem
 ASPI Navigátor – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) – veřejná správa – PRK Partners
Grafické zobrazení procesního předpisu s výkladem

Monografie Zařazené v roce 2022 a 2021. Kompletní seznam zařazených monografií na info.aspi.cz.

GDPR a žádost podle stošestky – A. Frýbová
Ochrana osobních údajů v kontextu judikatury Soudního dvora EU, výkladových pokynů a stanovisek – A. Pokorná / H. Dvořáková
Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů – J. Denemark

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 333 Kč

Roční cena právního oboru Ochrana osobních údajů (GDPR) včetně Průvodce: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Pojišťovnictví
Celkový počet komentářů: 4

Komentáře k předpisům

Zákon o distribuci pojištění a zajištění (170/2018 Sb.) – L. Jemelka / T. Chudý /O. Kočová / D. Komárková
 Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (168/1999 Sb.) – K. Kazdová / P. Kazda
 Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (168/1999 Sb.) – P. Bušta / V. Přikryl
 Zákon o pojišťovnictví (277/2009 Sb.) – V. Přikryl / J. Čechová

Komentované vzory smluv a podání – Pojišťovnictví
Články a jiné dokumenty
 Pojistné rozpravy
 Pojistný obzor

Monografie Zařazené v roce 2022 a 2021. Kompletní seznam zařazených monografií na info.aspi.cz.
Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 166 Kč

Roční cena právního oboru Pojišťovnictví: 1 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Zařazujeme v roce 2022
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Průběžná aktualizace titulu

Právní obory

Právní obory
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení včetně Průvodce
Součástí je ASPI Průvodce Pracovní právo

Celkový počet komentářů: 30

Komentáře k předpisům



















Nařízení vlády České republiky okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci (590/2006 Sb.) – M. Košnar
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích (591/2006 Sb.) – J. Vala
Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti (592/2006 Sb.) – J. Vala
Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (101/2005 Sb.) – J. Vala
Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů (375/2017 Sb.) – J. Vala
Vyhláška Ministerstva financí ČR o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího
stupně a výši a způsobu úhrady nákladu řízení před rozhodcem (114/1991 Sb.) – P. Tröster / P. Knebl
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o zprostředkovatelích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně (16/1991 Sb.) –
P. Tröster / P. Knebl
Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb – FKSP (114/2002 Sb) – Z. Morávek / P. Krausová
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi (389/2011 Sb.) – Praktický komentář – P. Beck /
I. Grunerová / M. Pavelková
Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích (180/2015 Sb.) – P. Motyčková
Zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technický zařízení (250/2021 Sb.) – L. Kyselová
Zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.) – R. Lang / V. Voříšek
Zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.) – J. Stádník / P. Kieler / M. Štefko
Zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.) – P. Tröster / P. Knebl
Zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.) – Praktický komentář. – J. Pichrt a kolektiv
Zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.) – J. Přib / Š. Chotěborská / K. Cimlerová
Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (118/2000 Sb.) – P. Seidl
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (582/1991 Sb.) – Praktický komentář – V. Voříšek a kolektiv
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (589/1992 Sb.) – K. Cimlerová / Š. Chotěborská
Zákon o pomoci v hmotné nouzi (111/2006 Sb.) – Praktický komentář – P. Beck / I. Grunerová / M. Pavelková
Zákon o prevenci závažných havárií (224/2015 Sb.) – J. Vala
Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (174/1968 Sb.) – J. Stádník / P. Kieler / M. Štefko
Zákon o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb.) – M. Koščík / J. Blatný / J. Král / F. Křepelka / J. Stránský
Zákon o zahraniční službě (150/2017 Sb.) – M. Smolek / P. Válek / J. Kněžínek / P. Gajdušek / E. Riedlová / I. Chmielová Dalajková /
B. Kahle / M. Zukal
Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (309/2006 Sb.) – J. Stádník a kolektiv
Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.) – J. Stádník a kolektiv
Zákon o životním a existenčním minimu (110/2006 Sb.) – Praktický komentář – P. Beck / I. Grunerová / M. Pavelková
Zákoník práce (262/2006 Sb.) – P. Hůrka / N. Randlová / J. Doležílek / D. Roučková / M. Vysokajová / S. Doudová / M. Košnar / V. Horna
Zákoník práce (262/2006 Sb.) – Praktický komentář – J. Pichrt a kolektiv
Zákoník práce (262/2006 Sb.) – Nakladatelství Leges – A. Kottnauer / R. Gogová / K. Gritzerová / J. Hochman / H. Úlehlová

Komentované vzory smluv a podání – Pracovní právo a sociální zabezpečení
Články a jiné dokumenty

 Bezpečnost a hygiena práce
 Personální a sociálněprávní kartotéka (PSK)
 Práce a mzda

Vybraná judikatura – Pracovní právo a sociální zabezpečení
Monografie Zařazené v roce 2022 a 2021. Kompletní seznam zařazených monografií na info.aspi.cz.

Balancování na hraně work-life balance a transparentnosti – J. Pichrt / J. Tomšej
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci aneb o čem je součásná BOZP, 3. rozšířené vydání – T. Neugebauer
Diskriminace na pracovišti – Nakladatelství Grada – J. Tomšej
Náhrada újmy vzniklé pracovním úrazem či nemocí z povolání – K. Demová / M. Vysokajová
Ochrana osobosti v pracovněprávních vztazích – Nakladatelství Leges – J. Zahradníček
Proměny odměny – J. Pichrt / J. Tomšej
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů – Nakladatelství Leges – L. Jouzová
Whistleblowing – minulost, přítomnost, budoucnost – J. Pichrt / J. Morávek
Whistleblowing a (nejen) transpoziční legislativa – J. Pichrt / J. Morávek
Zákaz diskriminace z pracovněprávních vztahů – Nakladatelství Leges – E. Šimečková
Zákoník práce 2021 – s výkladem – Nakladatelství Grada – J. Tomšej
Zákoník práce v praxi – Nakladatelství Grada – J. Tomšej
Zákoník práce v praxi – 4. vydání – komplexní průvodce řešením problémů – Nakladatelství Grada – J. Tomšej

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 683 Kč

Roční cena právního oboru Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení včetně Průvodce: 8 190 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Průběžná aktualizace titulu

Právní obory

Právo obchodních korporací včetně Průvodce
Součástí je ASPI Průvodce Právo obchodních korporací

Celkový počet komentářů: 7

Komentáře k předpisům

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

Komentované vzory smluv a podání – Právo obchodních korporací
Vybraná judikatura – Právo obchodních korporací
Monografie Zařazené v roce 2022 a 2021. Kompletní seznam zařazených monografií na info.aspi.cz.

Corporate governance společností s účastí státu – B. Havel / K. Csach (eds.)
Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám – J. Flídr
Fiduciární povinnosti orgánů společnosti na pomezí korporátního, insolvenčního a trestního práva – B. Havel / L. Žitňanská
Nová společnost s ručením omezeným – 4. aktualizované vydání – Nakladatelství Grada – L. Nosková / M. Pravdová
Obchodní podmínky v mezinárodním obchodních vztazích B2B – Nakladatelství Leges – M. Selucká / L. Veselá
Obchodní společnosti pohledem Corporate governance – Nakladatelství Grada – T. Moravec / L. Andreisová
Právo obchodních korporací – Casebook – R. Ruban
Prozařování OECD principů corporate governance do národních kodexů dobré správy obchodních korporací – B. Havel / I. Štenglová
Smluvní režim výkonu funkce – B. Havel / K. Csach / L. Žitňanská
Zastoupení podnikatele – K. Eichlerová
Zrušení a zánik obchodních korporací s likvidací – J. Pokorná / I. Fučík / M. Janovec / J. Pešičková / E. Tomášková

Přeložená legislativa – anglický jazyk

 Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) – Commercial Code

Přeložená legislativa – německý jazyk

 Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) – Handelsgesetzbuch

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 666 Kč

Roční cena právního oboru Právo obchodních korporací včetně Průvodce: 7 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Správní právo – obecné předpisy
Nově obsahuje živnostenské právo

Celkový počet komentářů: 24

Komentáře k předpisům

 Kontrolní řád (255/2012 Sb.) – O. Dvorská
 Kontrolní řád (255/2012 Sb.) – Praktický komentář – J. Jelínková
Nařízení o obsahových náplních jednotlivých živností (278/2008 Sb.) – P. Kameník / M. Hrabánková / M. Orlová
 Soudní řád správní (150/2002 Sb.) – Nakladatelství Leges – L. Potěšil / V. Šimíček
 Soudní řád správní (150/2002 Sb.) – Z. Kühn / T. Kocourek / P. Mikeš / K. Černín / F. Dienstbier / O. Kadlec / K. Beran
Správní řád (500/2004 Sb.) – Praktický komentář – Z. Fiala / K. Frumarová / M. Škurek / P. Vetešník / E. Horzinková / V. Novotný /
L. Scheu
Správní řád s poznámkami a judikaturou (500/2004 Sb.) – Nakladatelství Leges – P. Průcha
 Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou (500/2004 Sb.) – J. Hrabák
 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (219/2000 Sb.) – O. Závodský / M. Svoboda
Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu (166/1993 Sb.) – T. Koucká Hőfferová / M. Kala / J. Krůta / F. Púry / R. Suchánek
Zákon o některých přestupcích (251/2016 Sb.) – Praktický komentář – J. Strakoš
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) – D. Bohadlo / J. Brož / S. Kadečka / P. Průcha / F. Rigel / V. Šťastný
 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) – Nakladatelství Leges – M. Ondrušová / R. Ondruš / P. Vytopil
Zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci (82/1998 Sb.) – F. Ištvánek / P. Simon / F. Korbel
Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.) – J. Dvořák / J. Chrobák
Zákon o správních poplatcích (634/2004 Sb.) – L. Potěšil / I. Pařízková
Zákon o státní službě (234/2014 Sb.) – J. Pichrt / J. Kaucký / M. Kopecký
 Zákon o střetu zájmů (159/2006 Sb.) – Praktický komentář – P. Pospíšil / V. Těžký / M. Jantoš
Zákon o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.) – Praktický komentář – J. Jelínková / M. Tuháček
Zařazujeme v roce 2022
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Průběžná aktualizace titulu

Právní obory

Právní obory
Správní právo – obecné předpisy

(pokračování)

Komentáře k předpisům (pokračování)

 Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.) – Praktický komentář – J. Hanák / D. Židek
Zákon o živnostenských úřadech (570/1991 Sb.) – P. Kameník / M. Hrabánková / M. Orlová
Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) – P. Kameník / M. Hrabánková / M. Orlová
Živnostenský zákon (455/1991 Sb.) – Praktický komentář – E. Horzinková / V. Urban
Živnostenský zákon a předpisy související, s komentářem a judikaturou (455/1991 Sb.) – Nakladatelství Linde – E. Horzinková /
V. Urban

Vybraná judikatura – Správní právo – obecné předpisy
ASPI Navigátor

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

Meritum

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

Monografie Zařazené v roce 2022 a 2021. Kompletní seznam zařazených monografií na info.aspi.cz.

Majetek státu v teorii a praxi – Nakladatelstv Leges – P. Havlan / D. Sochorová a kolektiv
Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení – Nakladatelství Leges – P. Mates / M. Kopecký
Praktický průvodce státní službou – Nakladatelství Grada – Š. Homfray a kolektiv
Rozhodování o věcech veřejných – J. Stejskal
Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení – T. Grygar / K. Fumarová / O. Horák / M. Masarik

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 499 Kč

Roční cena právního oboru Správní právo – obecné předpisy: 5 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Správní právo – samospráva
Celkový počet komentářů: 19

Komentáře k předpisům












Zákon o hlavním městě Praze (131/2000 Sb.) – M. Děvěrová / T. Havel / R. Mařík / M. Jordán
Zákon o krajích (129/2000 Sb.) – R. Cogan
Zákon o místních poplatcích (565/1990 Sb.) – V. Těžký / M. Jantoš / K. Siuda
Zákon o místním referendu (22/2004 Sb.) – M. Kopecký
Zákon o obcích (128/2000 Sb.) – Praktický komentář – A. Kovářová
Zákon o obcích (128/2000 Sb.) – Nakladatelství Leges – Z. Koudelka / P. Průcha / J. Zwyrtek Hamplová
Zákon o obcích (128/2000 Sb.) – M. Kopecký / P. Průcha / P. Havlan / J. Janeček
Zákon o obecní policii (553/1991 Sb.) – P. Šebesta
Zákon o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.) – M. Černínová / K. Černín / M. Tichý
Zákon o právu petičním (85/1990 Sb.) – L. Jemelka / J. Břeň
Zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.) – L. Jemelka / J. Břeň
Zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.) – Praktický komentář – K. Jamborová / J. Potměšil
Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (250/2000 Sb.) – F. Rigel a kolektiv
Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků (35/2021 Sb.) – M. Kopecký / P. Průcha / P. Havlan / J. Janeček
Zákon o sdružování občanů (83/1990 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.) – L. Jemelka / J. Břeň
Zákon o sociálních službách (108/2006 Sb.) – E. Janečková / P. Mach
Zákon o úřednících územních samosprávných celků (312/2002 Sb.) – K. Pondělíčková / V. Šťastný
Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících (194/2010 Sb.) – D. Kovalčíková / J. Štandera
Zákon o vodovodech a kanalizacích (274/2001 Sb.) – P. Rubeš

Komentované vzory smluv a podání – Správní právo – samospráva
Vybraná judikatura – Správní právo – samospráva
Monografie Zařazené v roce 2022 a 2021. Kompletní seznam zařazených monografií na info.aspi.cz.

Financování měst, obcí a regionů. Teorie a praxe – Nakladatelství Grada – R. Provazníková
Jak úspěšně řídit obec a region – Nakladatelství Grada – M. Pavlík
Obec a investor nad územním plánem – Změny regulace, náhrady za zamřené investice a veřejná infrastruktura – V. Zahumenská /
D. Zahumenský
Průvodce majetkoprávními problémy obcí s dopadem do katastru nemovitostí se vzory a ukázkami – P. Bachura
Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí – V. Prokop / J. Stejskal

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 416 Kč

Roční cena právního oboru Správní právo – samospráva: 4 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Zařazeno v roce 2020 a 2021

Průběžná aktualizace titulu

Právní obory

Správní právo – zvláštní předpisy
Nově obsahuje církevní právo

Celkový počet komentářů: 28

Komentáře k předpisům
 Knihovní zákon (257/2001 Sb.) – T. Danielisová
 Krizový zákon (240/2000 Sb.) – J. Vaníček / O. Vodehnal
 Lázeňský zákon (164/2001 Sb.) – J. Staněk
 Plemenářský zákon (154/2000 Sb.) – M. Hůlová
Veterinární zákon (166/1999 Sb.) – M. Skřivánková / J. Vebrová / J. Váňa / M. Morkus / M. Bařtipán / T. Sýkora / J. Kašpar / J. Zezulčík /
A. Jáklová / T. Jírů
Zákon o cestovních dokladech (329/1999 Sb.) – Praktický komentář – M. Hejduk
Zákon o církvích a náboženských společnostech (3/2002 Sb.) – A. Chocholáč
 Zákon na ochranu zvířat proti týrání (246/1992 Sb.) – M. Hůlová
 Zákon o azylu (325/1999 Sb.) – D. Kosař / P. Molek / V. Honusková / M. Jurman / H. Lupačová
Zákon o azylu (325/1999 Sb.) – Praktický komentář – V. Votočková / N. Chmelíčková
 Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (428/2012 Sb.) – P. Jäger / A. Chocholáč
 Zákon o myslivosti (449/2001 Sb.) – B. Petr a kolektiv
Zákon o podpoře sportu (115/2001 Sb.) – Praktický komentář – D. Kohout / D. Viduna David
Zákon o pohřebnictví (256/2001 Sb.) – P. Vetešník / E. Vetešníková / J. Šejvl
Zákon o poštovních službách (29/2000 Sb.) – L. Buzek
Zákon o realitním zprostředkování (39/2020 Sb.) – J. Kříž / J. Porod / J. Horník
Zákon o realitním zprostředkování (39/2020 Sb.) – Nakladatelství Leges – M. Selucká / M. Losenický / L. Matoušek /J. Mlýnková
Zákon o realitním zprostředkování (39/2020 Sb.) – Praktický komentář – Nakladatelství Leges – L. Slanina / M. Pazdera T. Grygar
Zákon o rybářství (zákon č. 99/2004 Sb. a prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb.) – A. Šíma
 Zákon o Státním pozemkovém úřadu (503/2012 Sb.) – J. Hanák / J. Tkáčiková
Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu (256/2000 Sb.) – D. Vlasák
Zákon o válečných hrobech a pietních místech (122/2004 Sb.) – P. Vetešník / E. Vetešníková / J. Šejvl
 Zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.) – A. Chamráthová / L. Hlouch / A. Kliková / T. Svoboda
Zákon o veřejných výzkumných institutích (341/2005 Sb.) – J. Matejka / J. Bárta / B. Havel
 Zákon o vinohradnictví a vinařství (321/2004 Sb.) – T. Rada / J. Tkáčiková / O. Kunc
 Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (359/1992 Sb.) – E. Barešová
 Zákon o zeměměřictví (200/1994 Sb.) – M. Müller / E. Barešová
 Zákon o zoologických zahradách (162/2003 Sb.) – M. Hůlová

Kodexy církevního práva
 Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
 Codex Iuris Canonici

Vybraná judikatura – Církve
Monografie Zařazené v roce 2022 a 2021. Kompletní seznam zařazených monografií na info.aspi.cz.
Překryv působnosti veřejného ochránce práv a státního zastupitelství v oblasti kontroly detenčních zařízení – A. Chamráthová
Richterová
Zbrojní průkaz. Průvodce testovými otázkami, 2. aktualizované vydání – J. Dvořák

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 416 Kč

Roční cena právního oboru Správní právo – zvláštní předpisy: 4 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Průběžná aktualizace titulu

Právní obory

Právní obory
Stavebnictví
Celkový počet komentářů: 7

Komentáře k předpisům






Liniové stavby (416/2009 Sb.) – Nakladatelství Leges – J. Truneček
Stavební zákon (183/2006 Sb.) – Nakladatelství Leges – P. Průcha / H. Gregorová a kolektiv
Stavební zákon (183/2006 Sb.) – Praktický komentář – E. Vávrová / K. Černín / V. Doležalová / P. Humlíčková / M. Knecht / D. Konečná /
V. Zahumenská
Stavební zákon (183/2006 Sb.) – S. Malý
Zákon o státní památkové péči (20/1987 Sb.) – J. Varhaník / S. Malý
Zákon o státní památkové péči (20/1987 Sb.) – Praktický komentář – M. Zídek / M. Tupý / J. Klusoň
Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (360/1992 Sb.) – J. Plos

Komentované vzory smluv a podání – Stavebnictví
Vybraná judikatura – Stavebnictví
Monografie Zařazené v roce 2022 a 2021. Kompletní seznam zařazených monografií na info.aspi.cz.
 Smluvní podmínky FIDIC, 2. vydání – L. Klee
 Slovník pojmů IFRS, 3. vydání – J. Strouhal
Stavební smluvní právo, 2. vydání – L. Klee
 Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace – J. Benák / V. Zahumenská
 Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo – Právo prakticky – A. Bányaiová

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 333 Kč

Roční cena právního oboru Stavebnictví: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Stavovské předpisy pro advokáty a soudce
Nově obsahuje Stavovské předpisy pro soudce

Celkový počet komentářů: 5

Komentáře k předpisům
 Etický kodex advokáta (usnesení Představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku) – D. Kovářová / T. Sokol
 Vyhláška o advokátním tarifu (177/1996 Sb.) – D. Kovářová / S. Balík ml. / L. Diblíková / B. Klein / R. Němec / H. Tichá / P. Vrábliková /
M. Žižlavský / K. Havlíček
Zákon o advokacii a stavovské předpisy (85/1996 Sb.) – D. Kovářová / K. Havlíček/ R. Němec / T. Sokol / J. Syka / D. Uhlíř / M. Žižlavský
Zákon o soudech a soudcích (6/2002 Sb.) – J. Grygar
 Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství (121/2008 Sb.) – J. Grygar

Články a jiné dokumenty
 Bulletin advokacie
 Soudce

Vybraná judikatura – Stavovské předpisy pro soudnictví
Monografie Zařazené v roce 2022 a 2021. Kompletní seznam zařazených monografií na info.aspi.cz.
Advokát a jeho klient – D. Kovářová
Judicial Law Making and Judicial Interpretation in Central European Countrie – P. Ondřejek
Nezávislost soudní moci – Nakladatelství Leges – V. Šimíček a kolektiv
Shrnutí předpisů o advokacii. 2. vydání – M. Pelikán
Stres a (syndrom) vyhoření u soudců – Nakladatelství Leges – P. Vrcha

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 166 Kč

Roční cena právního oboru Stavovské předpisy pro advokáty a soudce: 1 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Průběžná aktualizace titulu

Právní obory

Školství
Celkový počet komentářů: 5

Komentáře k předpisům
 Školský zákon (561/2004 Sb.) – P. Katzová
 Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (179/2006 Sb.) – J. Fiala
 Zákon o pedagogických pracovnících (563/2004 Sb.) – H. Poláková
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (247/2014 Sb.) – Praktický komentář – V. Pilík / M. Kostková / M. Ventluková
Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních (109/2002 Sb.) – A. Křístek

Články a jiné dokumenty





Řízení školy
Speciál pro MŠ
Speciál pro střední školy
Speciál pro školní družiny

 Speciál pro školní jídelny
 Speciál pro ZUŠ
 Školní poradenství v praxi
Učitelský měsíčník

Vybraná judikatura – Školství
Monografie Zařazené v roce 2022 a 2021. Kompletní seznam zařazených monografií na info.aspi.cz.
Efektivní porady. Jak si poradit s poradou nejen ve školství – I. Trojanová / Z. Svobodová
Úspěch pro každého žáka – S. Pýchová
Základní vzdělávání prakticky – M. Puškinová a kolektiv

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 249 Kč

Roční cena právního oboru Školství: 2 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Trestní právo
Celkový počet komentářů: 12

Komentáře k předpisům

Etický kodex státního zastupitelství (7 SPR 269/2017) – Nejvyšší státní zastupitelství
 Trestní řád (141/1961 Sb.) – A. Draštík / J. Fenyk a kolektiv
Trestní zákoník (40/2009 Sb.) – A. Draštík a kolektiv
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (104/2013 Sb.) – M. Kubíček / P. Polák / H. Huclová
Zákon o návykových látkách (167/1998 Sb.) – J. Mahdalíčková
Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (253/2008 Sb.) – J. Béreš /
M. Katolická
 Zákon o obětech trestných činů (45/2013 Sb.) – T. Durdík / L. Háková / L. Čírtková / P. Vitoušová
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (218/2003 Sb.) – E. Brucknerová / M. Hrušáková
 Zákon o státním zastupitelství (283/1993 Sb.) – J. Lata / J. Pavlík / J. Zezulová
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (418/2011 Sb.) – J. Fenyk / L. Smejkal / I. Bílá
 Zákon o výkonu zabezpečovací detence (129/2008 Sb.) – V. Kalvodová / J. Kuchta / P. Škvain
 Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení (279/2003 Sb.) – Praktický komentář – L. Trešlová / I. Škrobák

Komentované vzory smluv a podání – Trestní právo
Články a jiné dokumenty

 Státní zastupitelství (recenzovaný časopis)
 Trestní právo (recenzovaný časopis)

Vybraná judikatura – Trestní právo
Monografie Zařazené v roce 2022 a 2021. Kompletní seznam zařazených monografií na info.aspi.cz.
20 případů státního zástupce na okrese – A. Rosůlek
Extradice v mezinárodním právu. Formální aspekty – H. Huclová
Formální důkazní břemeno státního zástupce v trestním řízení – A. Pudilová
Pohledávky z trestných činů – J. Zrůbeck
Vazba v trestním řízení – Nakladatelství Leges – I. Galovcová
Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy – M. Richter
Zločin mučení a lidská práva – M. Matiaško

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 749 Kč

Roční cena právního oboru Trestní právo: 8 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Zařazujeme v roce 2022
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Průběžná aktualizace titulu

Právní obory

Právní obory
Účetnictví
Celkový počet komentářů: 9

Komentáře k předpisům
České účetní standardy č. 701–710 pro některé vybrané účetní jednotky – Praktický komentář – H. Březinová
České účetní standardy pro podnikatele (FZ01/2003) – H. Březinová
Vyhláška 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví – M. Müllerová
Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky (410/2009 Sb.) – Praktický komentář – H. Březinová
Vyhláška k provedení zákona o účetnictví pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví (500/2002 Sb.) – H. Březinová
Zákon o auditorech (93/2009 Sb.) – V. Králíček
Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) – H. Březinová
Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.) – Praktický komentář (pro vybrané účetní jednotky) – H. Březinová
Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků (270/2010 Sb.) – M. Svoboda

Články a jiné dokumenty





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

Meritum
Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů 2022 – 2014 – J. Strouhal
Účetnictví podnikatelů 2022 – 2007 – I. Pilařová / J. Strouhal / M. Bulla a kolektiv

Monografie Zařazené v roce 2022 a 2021. Kompletní seznam zařazených monografií na info.aspi.cz.
Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem, 4. vydání – L. Müllerová / V. Králíček
Daně v účetnictví, 3. vydání – J. Skálová
Finanční účetnictví podnikatelského sektoru – pohled teorie a praxe – B. Andrlík / L. Formanová / V. Bastlová / K. Dvořáková
Finanční účetnictví pro manažery s netradičně pojatými případovými studiemi – I. Stejskalová
IFRS – interpretace a aplikace v podnikové praxi – Nakladatelství VOX – L. Krupová
Komplikované účetní případy a jejich daňové dopady, 3. aktualizované a doplněné vydání – Nakladatelství VOX – P. Kout / T. Líbal
Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů v příkladech – Nakladatelství VOX – R. Loja / R. Jonáš
Leasingy podle IFRS – Nakladatelství VOX – L. Krupová
Manažerské účetnictví, metody a nástroje, 3. upravené vydání – J. Fibírová / L. Šoljaková / P. Petera / J. Wagner
Mzdové účetnictví 2021 – Nakladatelství Grada – V. Vybíhal a kolektiv
Mzdové účetnictví 2022 – Nakladatelství Grada – V. Vybíhal a kolektiv
Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání – L. Dvořáková
Neptejte se účetních, jak řídit náklady. 2. vydání – T. Nekvapil
Podvojné účetnictví 2021 – Nakladatelství Grada – J. Skálová
Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání – J. Vychopeň
Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví – Nástroje efektivního řízení a hodnocení rizik v účetnictví –
Z. Drábková
Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání – H. Březinová
Účetní případy pro praxi 2021 – Nakladatelství Grada – V. Hruška
Účetní případy pro praxi 2022 – Nakladatelství Grada – V. Hruška
Účetnictví pro úplné začátečníky 2021 – Nakladatelství Grada – P. Novotný
Účetnictví v obchodní činnosti – M. Vlčková / J. Kouřilová / J. Rybová / H. Hlaváčková
Základní principy a postupy v účetnictví – M. Vlčková
Základy účetnictví, 3. aktualizované vydání – D. Dvořáková

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 291 Kč

Roční cena právního oboru Účetnictví: 3 490 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Průběžná aktualizace titulu

Právní obory

Ústavní právo
Celkový počet komentářů: 19

Komentáře k předpisům
Antidiskriminační zákon (198/2009 Sb.). Praktický komentář – J. Tomšej
Antidiskriminační zákon (198/2009 Sb.) – J. Šamánek / J. Kvasnicová a kolektiv
Jednací řád Poslanecké sněmovny (90/2195 Sb.) – J. Syllová / M. Kavěna / E. Tetourová / J. Němec / J. Francová
Kompetenční zákon (2/1969 Sb.) – J. Kněžínek
 Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.) – E. Wagnerová / V. Šimíček / T. Langášek / I. Pospíšil a kolektiv
Opční protokol o zapojování dětí do ozbrojeného konfliktu (45/2003 Sb. m. s.) – Š. Dušková / A. Hofschneiderová / K. Kouřilová
Opční protokol týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie (74/2013 Sb. m. s. ) – Š. Dušková / A. Hofschneiderová /
K. Kouřilová
Opční protokol zavádějící postup předkládání oznámení Výboru OSN pro práva dítěte (28/2016 Sb. m. s. ) – Š. Dušková /
A. Hofschneiderová / K. Kouřilová
 Stykový zákon (300/2017 Sb.) – J. Kněžínek / T. Řezníček
 Úmluva o právech dítěte (104/1991 Sb.) – Š. Dušková / A. Hofschneiderová / K. Kouřilová / M. Matiaško
 Ústava České republiky (1/1993 Sb.) – Nakladatelství Linde – V. Šimíček / J. Filip / P. Molek/ L. Bahýľová / M. Podhrázný / R. Suchánek /
L. Vyhnánek
 Ústava České republiky (1/1993 Sb.) – P. Rychetský a kolektiv
 Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.) – M. Mareš / D. Novák
 Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (110/1998 Sb.) – P. Rychetský a kolektiv
 Zákon o právech příslušníků národnostních menšin (273/2001 Sb) – D. Kryska / J. Větrovský
 Zákon o protiprávnosti komunistického režimu (198/1993 Sb.) – K. Šimáčková a kolektiv
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (424/1991 Sb.) – J. Kysela / M. Kokeš
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (424/1991 Sb.) – Nakladatelství Leges – S. Pšenička
 Zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.) – I. Pospíšil / T. Langášek / T. Herc

Články a jiné dokumenty
Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva

Vybraná judikatura – Ústavní právo
Monografie Zařazené v roce 2022 a 2021. Kompletní seznam zařazených monografií na info.aspi.cz.
Dovolání s akcentem na ústavněprávní konformitu – A. Stanislav
Imunita a neodpovědnost členů parlamentu – J. Kudrna
Jaroslav Krejčí – Protektorátní premiér a předseda Ústavního soudu – Nakladatelství Leges – Z. Koudelka
Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona – M. Šmíd
Ústavní mantinely pro státní politiku – Nakladatelstv Leges – J. Wintr / M. Antoš
Ústavní právo srovnávací – K. Klíma
Ústavní stížnost – nakladatelství Leges – V. Šimíček
Vybrané otázky práva mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení – J. Ondřej
Tajemství v českém právním řádu – Nakladatelství Leges – A. Banyaiová / J. Benda / D. Kovářová / P. Mates / S. Přibyl/ J. Tuláček
a kolektiv

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 249 Kč

Roční cena právního oboru Ústavní právo: 2 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Průběžná aktualizace titulu

Právní obory

Právní obory
Veřejné sbory
Celkový počet komentářů: 9

Komentáře k předpisům
Zákon o Bezpečnostní informační službě (154/1994 Sb.) – L. Pokorný / J. Chrobák / M. Fliegel
Zákon o integrovaném záchranném systému (239/2000 Sb.) – A. Zpěvák
Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR (14/2021 Sb.) – J. Dvořák /
D. Hejč
Zákon o Policii České republiky (273/2008 Sb.) – M. Šteinbach / R. Šlesinger / M. Zimmermann / M. Bílek / K. Hlaváčová
 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (361/2003 Sb.) – Praktický komentář – J. Chrobák / J. Kulhánek /
A. Blahut / S. Vodička
Zákon o vojácích z povolání (221/1999 Sb.) – L. Skoruša / J. Daněk a kolektiv
Zákon o Vojenském zpravodajství (289/2005 Sb.) – L. Pokorný / J. Chrobák / M. Fliegel
 Zákon o zbraních (119/2002 Sb.) – J. Teryngel / A. Kreml
Zákon o zpravodajských službách (153/1994 Sb.) – L. Pokorný / J. Chrobák / M. Fliegel

Články a jiné dokumenty
 Forenzní vědy, právo a kriminalistika
 Právo a bezpečnost

Monografie Zařazené v roce 2022 a 2021. Kompletní seznam zařazených monografií na info.aspi.cz.
České vězeňství – J. Drápal
Prevence kriminality – D. Zámek / J. Firstová

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 333 Kč

Roční cena právního oboru Veřejné sbory: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže včetně Průvodce
Součástí je ASPI Průvodce Veřejné zakázky

Celkový počet komentářů: 7

Komentáře k předpisům
 Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže (262/2017 Sb.) – R. Kramařík / M. Štefek / K. Svoboda / J. Valdhans / M. Petr
 Zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.) – D. Raus / A. Oršulová
Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (273/1996 Sb.) – P. Jedlička
Zákon o registru smluv (340/2015 Sb.) – V. Podešva / L. Sommer / J. Votrubec / M. Flaškár / J. Harnach / J. Měkota / M. Janoušek
 Zákon o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.) (zrušeno 134/2016 Sb.) – V. Podešva / M. Olík / M. Janoušek / J. Stránský
Zákon o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.) – K. Jelínek / V. Dědek / J. Šlesinger / R. Staňo
Zákon o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.) – V. Podešva / L. Sommer / J. Votrubec / M. Flaškár / J. Harnach / J. Měkota /
M. Janoušek

Články a jiné dokumenty
Informační listy ÚOHS

Komentované vzory smluv a podání – Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže
Vybraná judikatura – Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže
ASPI Navigátor
 ASPI Navigátor Zadávání veřejných zakázek (dle zákona 134/2016 Sb. a 137/2006 Sb.) – V. Podešva / L. Sommer / M. Kožár
Grafické zobrazení procesního předpisu s výkladem

Monografie Kompletní seznam zařazených monografií na info.aspi.cz.
Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 333 Kč

Roční cena právního oboru Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže včetně Průvodce: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Průběžná aktualizace titulu

Právní obory

Zdravotnictví a farmacie
Celkový počet komentářů: 11

Komentáře k předpisům
 Úmluva o lidských právech a biomedicíně (96/2001 Sb. m. s.) – J. Benák a kolektiv
 Vyhláška o pracovnělékařských službách (79/2013 Sb.) – Praktický komentář – I. Krýsa
 Vyhláška o zdravotnické dokumentaci (98/2012 Sb.) – Praktický komentář – I. Krýsa
Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním (116/2020 Sb.) – Praktický komentář – B. Vráblová / K. Dvořáková / L. Švarcová
Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.) – I. Krýsa / Z. Krýsová
Zákon o specifických zdravotních službách (373/2011 Sb.) – Praktický komentář – J. Mach / A. Buriánek / D. Záleská / M. Mácha /
B. Vráblová
 Zákon o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb.) – M. Koščík / J. Blatný / J. Král / F. Křepelka / J. Stránský
Zákon o zdravotnické záchranné službě (374/2011 Sb.) – Praktický komentář – D. Mlynářová
Zákon o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (95/2004 Sb) – Praktický komentář – I. Krýsa / Š. Řehák /
Z. Stuchlík
 Zákon o zdravotnických prostředcích (268/2014 Sb.) – J. Král a kolektiv
Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (372/2011 Sb.) – Praktický komentář – J. Mach / A. Buriánek /
D. Záleská / M. Mácha / B. Vráblová

Vybraná judikatura – Zdravotnictví a farmacie
Monografie Zařazené v roce 2022 a 2021. Kompletní seznam zařazených monografií na info.aspi.cz.
Právo na život a biomedicína – J. Valc
Právo v paliativní medicíně – Právo prakticky – B. Vráblová

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 333 Kč

Roční cena právního oboru Zdravotnictví a farmacie: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Životní prostředí
Celkový počet komentářů: 15

Komentáře k předpisům
Chemický zákon (350/2011 Sb.) – O. Jarolím
 Lesní zákon (289/1995 Sb.) – J. Drobník / P. Dvořák
Vyhláška o přípustní úrovni znečišťování a a jejím zjišťování (415/2012 Sb.) – P. Bejčková
Zákon o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa (282/1991 Sb.) – J. Jelínková / N. Buchta
 Zákon o obalech (477/2001 Sb.) – L. Trylč / P. Petržílek
 Zákon o obchodování s ohroženými druhy (100/2004 Sb.) – M. Hůlová
Zákon o odpadech (541/2020 Sb.) – Praktický komentář – Š. Jakl / T. Babáček / J. Beneš / F. Hloušek / Z. Horáček / P. Knebel / L. Trylč
Zákon o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.) – P. Bejčková
Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) – Praktický komentář – J. Jelínková
 Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) – V. Stejskal
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (334/1992 Sb.) – B. Švecová / L. Dvořák
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.) – L. Dvořák
 Zákon o právu na informace o životním prostředí (123/1998 Sb.) – Praktický komentář – J. Jelínková / M. Tuháček
 Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (167/2008 Sb.) – Nakladatelství Leges – O. Vícha / V. Stejskal
Zákon o výrobcích s ukončenou životností (542/2020 Sb.) – Praktický komentář – Š. Jakl / T. Babáček / J. Beneš / F. Hloušek /
Z. Horáček / P. Knebel / L. Trylč

Vybraná judikatura – Životní prostředí
Monografie Zařazené v roce 2022 a 2021. Kompletní seznam zařazených monografií na info.aspi.cz.
Právo na informace o životním prostředí ve středoevrospkém kontextu – O. Vícha / J. Hák

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci: 333 Kč

Roční cena právního oboru Životní prostředí: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Průběžná aktualizace titulu

Právní obory

ASPI Průvodce
Všechny dostupné informace k řešení pracovní situace na 3 kliknutí
• Potřebujete rychle nalézt aktuální a spolehlivé informace ke konkrétní problematice?
• Hledáte možná řešení nových nebo méně obvyklých pracovních situacích?
• Připravujete argumentaci pro správný postup ve vaší agendě?
Výhodou Průvodců je velmi rychlé vyhledání všech dostupných a aktuálních informací k problematice, kterou
právě řešíte. Vše přehledně v jednom konsolidovaném dokumentu.

Přehledná navigace
a rychlý výběr
hledané agendy

Výsledný dokument obsahuje všechny dostupné informace k hledanému tématu – paragraf předpisu,
odborný výklad, judikaturu, články a praktické publikace, vzory a postupy

Aktuální nabídka ASPI Průvodců
• Průvodce, které jsou nedílnou součástí právních oborů
•
•
•
•
•
•

Daně a poplatky včetně Průvodce Daně (str. 4)
Insolvence včetně Průvodce Insolvence (str. 8)
Ochrana osobních údajů (GDPR) včetně Průvodce Ochrana osobních údajů (str. 11)
Pracovní právo včetně Průvodce Pracovní právo (str. 12)
Právo obchodních korporací včetně Průvodce Právo obchodních korporací (str. 13)
Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže včetně Průvodce Veřejné zakázky (str. 20)

• Průvodce Samospráva, který průřezově obsahuje vybrané právní obory a další zdroje
Daně a poplatky / Občanské právo hmotné a procesní / Ochrana osobních údajů (GDPR) / Správní právo – obecné předpisy
včetně živnostenského práva / Správní právo – zvláštní předpisy / Správní právo – samospráva / Stavebnictví / Školství /
Účetnictví / Veřejné zakázky a ochrana hospodářskou soutěže
• Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR
• Předpisy měst a obcí ČR
• Poradna pro obce Advokátní kanceláře KVB – více než 3 150 životních situací (obce)

• Všichni předplatitelé ASPI mají k dispozici Průvodce COVID

22

Více informací a možnost vyzkoušení ASPI Průvodce info.aspi.cz
Katalog ASPI 2022

ASPI Průvodce

Praktický manuál
k zákonu o obchodních korporacích

Volitelný obsah partnerských společností

Text zákona o obchodních korporacích vyvolává mnoho otázek.
Odpovědi na ně zajistí aktuální soudní judikatura.
A právě Praktický manuál vychází z rozhodnutí soudů a je řešen formou jasných a stručných odpovědí.
• Analýza soudních rozhodnutí
• Průběžně aktualizován a rozšiřován na základě nové judikatury a novel ZOK
• Aktuálně více než 1 350 příspěvků od zkušených odborníků na korporátní právo.
Autory jsou jsou Mgr. Ivan Chalupa a Mgr. David Reiterman, kteří obdrželi Autorskou cenu Wolters Kluwer
za rok 2021.
Odpovědi na konkrétní otázky jsou věcnou analýzou relevantních soudních rozhodnutí. Pro tyto odpovědi autoři pečlivě
vybírají jak novou judikaturu Nejvyššího soudu, tak nižších soudů k ZOK (dostupnou exkluzivně v ASPI) a relevantní
použitelnou judikaturu k obchodnímu zákoníku.

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

Související
praktické vzory

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

Vyzkoušejte si ASPI Praktický manuál zdarma na info.aspi.cz
Katalog ASPI 2022

Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích
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Srovnávací komentář
k vybraným § občanského zákoníku

Volitelný obsah partnerských společností

Elektronická publikace vyjadřující se k vybraným sporným
výkladovým otázkám občanského zákoníku, zákona
o obchodních korporacích a souvisejících předpisů.
Přináší stanovisko významných autorů, jak v případech aktuálních
sporných výkladů postupovat.
Autoři JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. a doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
působí v advokátní kanceláři PRK Partners.
Srovnávací komentář k vybraným § občanského zákoníku je přehledně členěn podle vybraných
paragrafů OZ.

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO

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

Ve Srovnávacím komentáři naleznete více než 180 průběžně aktualizovaných výkladů k více než 155 paragrafům.
Další výklady jsou zařazovány postupně.
Aktualizace probíhají při posunu právního výkladu uvedených institutů, vzniku nových nebo zániku již uvedených sporných
výkladů.
Roční předplatné Srovnávací komentář k vybraným § občanského zákoníku: 2 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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ASPI Navigátory
Potřebujete se rychle zorientovat ve složitých procesních a jiných právních předpisech?
Chcete si být jistí, že postupujete správně?
Vyzkoušejte unikátní ASPI Navigátory – přehledná grafická zobrazení vybraných procesních předpisů
s výkladem.
Výhody ASPI Navigátor
•
•
•
•

Přehlednost a rychlá orientace v celém procesním předpisu
Sledování aktivit všech zúčastněných stran
Průběžné aktualizace při legislativních změnách
Vytvořený odborníky z jednotlivých oborů

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

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

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

Detailní popis postupu s vazbami na předpisy a související dokumenty

Jednotlivé kroky
příslušného postupu

Možné varianty
průběhu řízení

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

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

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

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

ASPI Navigátor Katastr nemovitostí
Názorně provede základními procesy podle katastrálního zákona a vnitřních předpisů ČÚZK.
Mgr. David Vávra – právník Kanceláře veřejného ochránce práv, kde se dlouhodobě specializuje na problematiku katastru nemovitostí.
Tento Navigátor je nedílnou součástí specializace Občanské právo hmotné a procesní (strana 9).

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

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

ASPI Navigátor Pracovní právo
Krok za krokem provede všemi postupy, se kterými se ve vztazích mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem setkáte. Poskytne
řešení, jak v konkrétní situaci správně postupovat díky propojení na aktuální předpisy, komentáře, judikaturu a vzory.
Mgr. Barbora Suchá – advokátka ve společnosti YE Law Česká republika. Speializuje se na pracovní právo a související
oblasti, věnuje se lektorské a publikační činnosti.
Roční předplatné ASPI Navigátor Pracovní právo: 1 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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ASPI Navigátor Přestupky
Přehledně a komplexně provede zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.). Zpracované jsou postupy
od zahájení řízení z moci úřední, evidenci přestupků, námitkové řízení až po přezkumné řízení.
Zpracoval kolektiv pracovníků advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák pod vedením odborných garantů:
JUDr. Tomáš Sokol – poskytuje právní služby v práva civilního i trestního. Je členem Komise pro rekodifikaci trestního
řádu, zakládajícím členem a prezidentem Unie obhájců ČR, zkušebním komisařem pro trestní právo.
JUDr. Jiří Novák ml. – v rámci své advokátní praxe poskytuje právní služby především v oblasti práva občanského,
obchodního a trestního, zastupuje a obhajuje klienty před soudy ČR.
JUDr. Iva Němcová – věnuje se zejména trestnímu právu se zaměřením na ekonomickou kriminalitu.
Roční předplatné ASPI Navigátor Přestupky: 1 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele

ASPI Navigátor Rozhodčí řízení
Komplexní nástroj, který pomůže k rychlejšímu a efektivnějšímu vyřešení sporů. Spolehlivě provede všemi postupy podle
zákona o rozhodčím řízení a řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
Zpracoval tým partnerů advokátní kanceláře ROWAN LEGAL.
JUDr. Ing. Miloš Olík, LL.M. – rozhodce Rozhodčího soudu HK ČR a AK ČR a několika mezinárodních rozhodčích
soudů (LCIA, HKIAC, VIAC). V Rowan Legal je vedoucím specializace Řešení sporů a ve své praxi se zaměřuje
na investiční spory, mezinárodní obchodní arbitráže a různé formy alternativního řešení.
Mgr. Michal Nulíček, LL.M. – specializuje se na oblast klasického soudního a rozhodčího řízení, i na oblast správního soudnictví, kde
uplatňuje znalosti soutěžního práva a insolvenčního řízení. Je rozhodcem zapsaným v seznamu rozhodců vedeným Ministerstvem
spravedlnosti ČR pro rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv.
Tento Navigátor je nedílnou součástí specializace Občanské právo hmotné a procesní (strana 9).

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

ASPI Navigátor Svobodný přístup k informacím
Názorně provede uživatele procesy podle zákona č. 106/1999 Sb., zejména procesy souvisejícími s podáním žádosti a stížnosti
a postupem při nečinnosti správního orgánu.
Mgr. David Vávra – právník Kanceláře veřejného ochránce práv, který se dlouhodobě specializuje na problematiku zákona o svobodném
přístupu k informacím.
Tento Navigátor je nedílnou součástí specializace Správní právo – obecné předpisy (strana 13).

ASPI Navigátor Transferové ceny
Navigátor provede základními postupy v oblasti transferových cen u společností rozdělených do 3 základních funkcí včetně
doporučení pro výběr metody.
• Distributor
• Výroba
• Služby
Tento Navigátor je nedílnou součástí specializace Daně a poplatky (strana 4)

ASPI Navigátor Trestní řád
Přehlednou a ucelenou formou grafického zobrazení a propojení na aktuální právní předpisy, komentáře, výklady a judikaturu
komplexně seznámí s celým průběhem trestního řízení.
Zpracoval kolektiv pracovníků advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák pod vedením odborných garantů:
JUDr. Tomáš Sokol – poskytuje právní služby v práva civilního i trestního. Je členem Komise pro rekodifikaci trestního
řádu, zakládajícím členem a prezidentem Unie obhájců ČR, zkušebním komisařem pro trestní právo.
JUDr. Jiří Novák ml. – v rámci své advokátní praxe poskytuje právní služby především v oblasti práva občanského,
obchodního a trestního, zastupuje a obhajuje klienty před soudy ČR.
Roční předplatné ASPI Navigátor Trestní řád: 3 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele
Nedílnou součástí předplatného je i Navigátor Trestní odpovědnost právnických osob.
Zařazujeme v roce 2022

Katalog ASPI 2022
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ASPI Navigátor Trestní odpovědnost právnických osob
Spolehlivě provede všemi postupy řízení o kolektivní odpovědnosti za protiprávní jednání v oblasti trestního práva.
Zpracoval kolektiv pracovníků advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák pod vedením odborných garantů
JUDr. Tomáše Sokola a JUDr. Jiřího Nováka ml. Oba garanti jsou společníky advokátní kanceláře Brož & Sokol
& Novák, která získala ocenění Právnická kancelář roku v kategorii Trestní právo 2010–2020.
Tento Navigátor je nedílnou součástí ASPI Navigátor Trestní řád.

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

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

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

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

ASPI Navigátor Životní prostředí
Díky propojení s aktuálními právními předpisy a relevantní judikaturou získá uživatel ucelenou představu nejen o stěžejních
procesech EIA a SEA, ale také o vydávání různých rozhodnutí, závazných stanovisek a stanovisek podle předpisů z oblasti
ochrany přírody a krajiny, ochrany lesa, vod, hornické činnosti, nakládání s odpady a podobně.
Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. – odborný asistent na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva PrF MU a poradce
ve věcech životního prostředí a práva Evropské unie v Oddělení dokumentace a analytiky na NSS.
Mgr. Jakub Hanák, Ph.D. & Ph.D. – odborný asistent na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva PrF MU. Působí také
jako pracovník znaleckého ústavu. Vedle bohaté publikační a jiné vědecké činnosti též přednáší.
Mgr. Jakub Strouhal – doktorand na Katedře práva životního prostředí a pozemkového práva PrF MU a pracuje jako firemní právník.
Roční předplatné ASPI Navigátor Životní prostředí: 2 500 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Zařazeno v roce 2020 a 2021

Katalog ASPI 2022

ASPI Navigátory

Kompletní databáze
Technických norem ČSN

Volitelný obsah partnerských společností

DOPORUČUJEME
Technické normy exkluzivně v ASPI
S technickými normami pracujete tak, jak jste zvyklí přímo v ASPI.
Díky propojení technických norem s ASPI získáte řadu výhod.
• Potřebnou normu snadno vyhledáte podle čísla / názvu / klíčových slov
• Texty norem jsou prakticky provázány s ostatními dokumenty v ASPI (například nařízení vlády ČR, předpisy EU)
• Přímo v detailu každé normy získáte informace o souvisejících předpisech i dalších normách
• V detailu konkrétního dokumentu odkaz do související normy

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

Pro více informací kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer
Katalog ASPI 2022

Kompletní databáze Technických norem ČSN
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Expertní databáze rozhodnutí
ÚOHS ve věci veřejných zakázek

Volitelný obsah partnerských společností

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

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

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

Jste advokát řešící sporné veřejné zakázky?
Vzájemně propojené kauzy řešené ÚOHS a soudní rozhodnutí vám pomohou se zorientovat v případech sporných zakázek.
Související judikatura je propojena s jednotlivými případy. Získáte komplexní přehled o sporné veřejné zakázce v souvislostech.

Konkrétní veřejnou zakázku snadno vyhledáte podle různých kritérií:
•
•
•
•
•

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

Databáze v současné době obsahuje více než 5 250 vybraných kauz (případů), což reprezentuje
více než 7 600 rozhodnutí.
Je pravidelně aktualizována a doplňována o pravomocná rozhodnutí ÚOHS a rozhodnutí KS a NSS.
Roční předplatné Expertní databáze rozhodnutí ÚOHS ve věci veřejných zakázek: 5 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele.
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S nabídkou předplatného vás seznámí obchodní poradce Wolters Kluwer
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Expertní databáze rozhodnutí ÚOHS ve věci veřejných zakázek

Volitelný obsah partnerských společností

Vzory PRK Partners
Specializované komentované vzory od advokátní kanceláře PRK Partners

320

vzorů zpracovaných renomovanou
advokátní kanceláří PRK Partners

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

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

Cena ročního předplatného

• Akciová společnost (40 vzorů)

1 950 Kč

• Nájmy, nemovité věci (33 vzorů)

1 550 Kč

• Postoupení, ukončení závazků (23 vzorů)

900 Kč

• Prodej podílu ve společnosti (15 vzorů)

2 750 Kč

• Společnost s ručením omezeným (41 vzorů)

1 550 Kč

Komentované vzory v anglické a české verzi
• Join-stock company / Akciová společnost (40 vzorů)

5 390 Kč

• Limited liability company / Společnost s ručením omezeným (40 vzorů)

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

Komentované vzory v české verzi Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR (45 vzorů) a Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů – GDPR – Veřejná správa (43 vzory) jsou nedílnou součástí právního oboru Ochrana osobních údajů (str. 11).

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO

S nabídkou předplatného Vzorů PRK Partners vás seznámí obchodní poradce Wolters Kluwer
Katalog ASPI 2022

Vzory PRK Partners
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Přeložená legislativa
Mějte vždy po ruce profesionální překlady právních předpisů
Kvalitní německé a anglické překlady nejvýznamnějších právních předpisů mají v ASPI zajištěny průběžné
aktualizace, po novelizaci příslušných předpisů.
Překlad vzniká ve spolupráci s advokátními kancelářemi, certiﬁkovaným předkladatelským týmem a s korekturou rodilého
mluvčího. Při vzniku textu se dbá především na správnost překladu a v celém textu se používají ustálené výrazy. Po novelizaci
předpisů je překlad aktualizován.
Překladatelská společnost Aspena má s překlady právních textů zkušenosti již od roku 1995 a je držitelem řady certifikátů.
S překlady v ASPI můžete také komfortně dále pracovat - ukládat si je do oblíbených, tisknout nebo ukládat.

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

Průběžná aktualizace titulu

Roční předplatné – cenově výhodný balíček Přeložená legislativa – německý jazyk: 8 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

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

Průběžná aktualizace titulu

Roční předplatné – cenově výhodný balíček Přeložená legislativa – anglický jazyk: 9 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Občanský zákoník (40/1964 Sb.) Civil Code je součástí právního oboru Občanské právo hmotné a procesní II
Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) Commercial Code/Handelsgesetzbuch je součástí právního oboru Právo obchodních korporací
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Přeložená legislativa

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

Souhrnné informace
o změnách v legislativním
procesu zasílané emailem

Detailní popis legislativních změn
vypracovaný právníky
Roční předplatné Monitor legislativního procesu: 2 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele

Monitor legislativního procesu je v nabídce ASPI Nové Generace.
Bližší informace si vyžádejte u obchodního poradce Wolters Kluwer
Katalog ASPI 2022

Monitor legislativního procesu ASPI Nové Generace
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Kalkulačky ASPI
Kalkulačky ASPI výrazně usnadní a zrychlí často používané výpočty ve vaší praxi.
• úroky z prodlení

• soudní poplatky

• cestovní náhrady

• lhůty

• odměna advokáta

• výpočet dovolené

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

Práce s Kalkulačkami je snadná
• Zadávání výpočtů je velice jednoduché a intuitivní. Výpočty se řídí dnem výpočtu, který automaticky nastavují soulad
výpočtu s právním předpisem z této doby.
• Využívat můžete export výpočtů do Wordu, Excelu a možnost tisku. Zadání výpočtů i v rozpracované podobě je možné
uložit a později doplnit.
Výpočty dovolené a Lhůty jsou k dispozici všem uživatelům ASPI.
Roční předplatné Kalkulačky ASPI: 1 000 Kč bez DPH pro 1 uživatele
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Pro více informací kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer
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Kalkulačky ASPI

Volitelný obsah partnerských společností

Ekonomické informace o firmách v ČR
Registr firem, jejich rizikovosti a smluvní údaje pro tvorbu
vašich smluv a dokumentů.
Na jednom místě máte k dispozici aktuální data o všech společnostech v ČR.
Služba Bisnode v ASPI umožňuje:
• zobrazit detailní ekonomické informace a sledovat události
nad společnostmi
• rychle vyhledat kontaktní údaje společností: IČO, DIČ
a statutární orgány
• snadno zjistit základní indikátory zdraví společnosti, včetně
upozornění na případný výskyt tzv. negativní události
(např. vyhlášení konkurzu, zahájení insolvenčního řízení,
nespolehlivost plátce DPH)
• ušetřit čas při tvorbě smluv díky předem naformátovanému
textu „smluvní strany“

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

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

Ekonomické informace o firmách v ČR – detailní ekonomické informace jsou součást
volitelného obsahu partnerských společností.
Služba je v rámci ASPI napojena na databázový informační systém společnosti Bisnode, která je vedoucím
evropským poskytovatelem ekonomických informací.
Bisnode čerpá data v ČR z těchto zdrojů:
Registr ekonomických subjektů, Český statistický úřad, Obchodní rejstřík včetně Sbírky listin, Obchodní věstník, ARES a ARISWEB,
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Insolvenční rejstřík, dlužnické databáze, zpravodajství ČTK,
ekonomický tisk, kapitálový trh (BCPP, RM-S, SCP, ČNB), informace z asociací a profesních sdružení, vlastní průzkumy, internet
a ostatní otevřené zdroje.

Katalog ASPI 2022

Ekonomické informace o firmách v ČR
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Technické řešení ASPI
ASPI Nové Generace
• Dostupné na stránce www.aspi.cz
• Bez instalace programu a aktualizace dat (data udržujeme stále aktuální na serverech ASPI)
• Individuální účty uživatelů umožňují personifikaci služby
• Vlastní poznámky přímo v textu předpisu s plnotextovým vyhledáváním
• Historie zobrazených dokumentů
• Oblíbené dokumenty
• Upozornění na změny předpisů (emailová notifikace)
• Monitoring legislativního procesu (emailová notifikace)
• Po ukončení předplatného služby zůstává účet uživatele aktivní se všemi nastaveními (předpisy, sbírková
judikatura NS, NSS, NS)

• Snadná práce s předpisem a jeho paragrafy
• Všechny související informace v jednom okně
• Obsah předpisu
• Text předpisu s plnotextovým vyhledáváním
• Související literatura (judikatura, komentáře, články, právní publikace a jiné dokumenty)
• Přehled novel v legislativním procesu s detailním popisem změn
• Užitečné funkce přímo u předpisu a paragrafu
• Časové znění předpisu a porovnání časových znění
• Zobrazení / skrytí poznámek
• Zařazení do oblíbených
• Upozornění na změny předpisu / paragrafu
• Odeslání dokumentu
• Tisk dokumentu
• Uložení dokumentu
• Citace z dokumentu dle citační normy (citační klausule)
• Ukládání odkazů dokumentů do programu Praetor

• ASPI Průvodci
• Rychlé a přehledné vyhledávání všech dostupných informací podle agend / pracovních situací
• Rychlá navigace v agendách / pracovních situací
• Konečný konsolidovaný dokument se všemi dostupnými informacemi (předpis, judikatura, literatura, nástroje)
• Průvodci oblastmi Samospráva, Pracovní právo, Insolvence, Veřejné zakázky, Korporátní právo, Daně, Ochrana
osobních údajů, Krizové řízení – COVID

ASPI Cloud
• Klasické ASPI s instalací programu „tenký klient“ ASPI*
• Bez nutnosti aktualizace dat (data udržujeme stále aktuální na serverech ASPI)
• Úspora nákladů na infrastrukturu IT a údržbu dat
* Pro správnou funkci ASPI je třeba program ASPI udržovat aktuální.
Aktuální veze je ke stažení na stránce https://info.aspi.cz/podpora.
Zaregistrujte se na https://info.aspi.cz/podpora, budete vždy informováni emailem o nové verzi programu.
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Technické řešení ASPI

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

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

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

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

Efektivní vymáhání pohledávek
Modul pohledávky
•
•
•
•
•
•

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

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

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

Přehled o vašem byznysu
Jednoduché nastavení reportů, okamžitý přehled o všem,
co potřebujete.

Lhůty a time management pod kontrolou
Zobrazení lhůt a termínů s barevným škálováním priorit
a zasíláním avíz emailem. Snadné plánování úkolů a vykazování
činností.

NOVINKA

Modul AML

Snadné splnění evidenční povinnosti.

Ještě větší komfort pro vaše klienty –
Klientská zóna
Snadná a vysoce bezpečná komunikace mezi kanceláří a klienty.
Jednoduchá výměna dokumentů a možnost nahlížení do spisů.
Nově: Rozšíření klientské zóny a API
• API umožňuje napojení vašich ostatních systémů na Praetor

Praetor nabízí mnoho prémiových funkcí.
Více informací na www.praetor-systems.cz nebo kontaktujte obchodního poradce Wolters Kluwer.
Katalog ASPI 2022
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PRAETOR
Advokátní systém pro úspěšné
•
•
•
•
•
•

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

Praetor také používají:
Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák s. r. o., AK Camrda,
Premus, Vychopeň, Vachoušek, Zeman a partneři, ARROWS ETL
Global, Plicka & Partners, advokátní kancelář, s. r. o.

PRAETOR
Daňová firma
Efektivní řízení daňové kanceláře
• Snadná evidence času pro vykazování a fakturaci klientům
• Propojení s programem TAX edit
• Přehledný daňový kalendář
• Notifikační centrum – automaticky posíláte klientům upozornění
na blížící se daňové povinnosti
• Kompletní správa odeslané a přijaté pošty včetně datových zpráv
Praetor také používají:
AD DPE Holding a.s., er.tax s. .o., Ladislav Dvořáček s.r.o., advokátní
a daňová kancelář, daňový poradce Ing. Tomáš Hajdušek

PRAETOR
Firma
Kompletní vedení korporátní agendy
• Přehledné hlídání smluv a lhůt v podniku
• Kompletní správa spisů personálních i smluv
• Compliance – přehledně ve spisech
• Správa pohledávek
• Šablony dokumentů
• Přehledné lhůty a úkoly a řízení
• Sjednocení vnitropodnikové agendy
• Hlídání insolvence a dalších rejstříků
• API umožňující integraci do vnitropodnikového ICT prostředí
• Možnost vytvoření modulu na míru
Praetor také používají:
Tatra banka,a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR,
European Data Project s.r.o., IT Credit, s.r.o.

PRAETOR
Veřejná správa
Vedoucí i pracovníci mají přehled a sjednocenou agendu
• Sjednocení pracovní spisové agendy
• Snadná práce s dokumenty a vytváření vzorů
• Hlídání lhůt s upozorňováním
• Úkolování a sledování vytíženosti a úkolů
• Možné vytvoření individuálních agend v modulu
• Možnost nastavení zastupující osoby
• Podpora konceptů dokumentů ve spisové službě
Praetor také používají:
Statutární město Ostrava
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Rádi vám poradíme s výběrem Praetora na míru.
Informujte se o možnostech prémiových funkcí a speciální úpravách právě pro vás.
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DAUC.cz

DAUČ | Vše pro daňaře a účetní
je odborné online řešení pro daňové specialisty a účetní, které formou ročního předplatného nabízí odborné články, právní
předpisy, pokyny a informace, aktuální daňovou judikaturu a komentáře. V poradně máte možnost získat odpověď od našich
specialistů.

Doporučujeme profesionálům
Verze PREMIUM
Předplatné nabízí nadstandardní informační servis s veškerými potřebnými dokumenty pro spolehlivou odbornou praxi
především pro poradenské firmy, ale i ostatní společnosti s rozsáhlou daňovou či účetní agendou. Spojuje v sobě nejen
odborné příspěvky, ale i kompletní nabídku komentářů, důvodových zpráv a české i evropské judikatury.

Články

Poradna

Legislativa

Odborné články z následujících časopisů včetně navazující legislativy a hlídání aktuálnosti příspěvků:
Daně a právo v praxi, Účetnictví v praxi, Finanční, daňový a účetní bulletin, Účetnictví neziskového sektoru,
Daňový expert / Expertní příspěvky, DHK (Daňová a hospodářská kartotéka), Otázky a odpovědi z praxe
a Účetnictví, daně a právo v zemědělství
V rámci předplatného můžete našim autorům, předním expertům v oboru daní, práva a účetnictví, položit
neomezený počet vlastních odborných dotazů. Máte přístup do kompletní databáze více než 20 000 otázek,
a navíc si můžete vyžádat aktualizaci libovolné z nich.

Spolupracujeme se systémem ASPI Wolters Kluwer ČR. Všechny důležité daňové zákony, nařízení, vyhlášky,
pokyny a informace máte na DAUČ na jednom místě. Včetně funkce porovnání různých časových znění,
vzájemné provázanosti textů a dalších nástrojů pro snadnější práci s předpisy.

Cena ročního předplatného: 13 360 Kč bez DPH

Otestujte si výhody zdarma! Registrujte se na www.dauc.cz
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Seznam zařazených komentářů k předpisům
Název / autor

40

Právní obor

Strana

Antidiskriminační zákon (198/2009 Sb.). Praktický komentář – J. Tomšej

Ústavní právo

19

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

Ústavní právo

19

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

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

Autorský zákon (121/2000 Sb.) – Nakladatelství Leges – R. Polčák / P. Koukal / R. Leška /
M. Myška / J. Hrabánek

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (133/1980 Sb.) – I. Holcová
a kolektiv

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

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

Doprava

5

Celní zákon (242/2016 Sb.) – Praktický komentář – P. Polák / F. Hájek / J. Hošťálek /
L. Hrbek / J. Jarešová

Daně a poplatky včetně
Průvodce

4

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

Účetnictví

18

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

Účetnictví

18

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

Daně a poplatky včetně
Průvodce

4

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

Daně a poplatky včetně
Průvodce

4

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

Daně a poplatky včetně
Průvodce

4

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

Energetika

7

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

Stavovské předpisy
pro advokáty a soudce

16

Etický kodex státního zastupitelství (7 SPR 269/2017) – Nejvyšší státní zastupitelství

Trestní právo

17

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

Horní zákon (44/1988 Sb.) – O. Vícha

Horní právo

8

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

Životní prostředí

21

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

Insolvence včetně Průvodce

8

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

Insolvence včetně Průvodce

8

Jednací řád Poslanecké sněmovny (90/2195 Sb.) – J. Syllová / M. Kavěna / E. Tetourová /
J. Němec / J. Francová

Ústavní právo

19

Katastrální vyhláška (357/2013 Sb.) – Praktický komentář – D. Šustrová / J. Holý /
M. Raška

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Správní právo – zvláštní
předpisy

15

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

Ústavní právo

19

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

Správní právo – obecné
předpisy

13

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

Správní právo – obecné
předpisy

13

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

Správní právo – zvláštní
předpisy

15
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Lázeňský zákon (164/2001 Sb.) – J. Staněk

Správní právo – zvláštní
předpisy

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

Životní prostředí

21

Liniové stavby (416/2009 Sb.) – Nakladatelství Leges – J. Truneček

Stavebnictví

16

15

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

19

Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů
a rozhlasových organizací (192/1964 Sb.) – I. Holcová a kolektiv

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

Nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 199/93/ES (910/2014/EU) – Nařízení
eIDAS – T. Lechner

Elektronické komunikace a IT

7

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Správní právo – obecné
předpisy

13

Nařízení o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) (864/2007/ES) – Občanské právo hmotné
N. Rozehnalová / K. Csach / Ľ. Gregová Širicová / T. Kyselovská / I. Rohová / D. Sehnálek / a procesní
J. Valdhans

9

Nařízení o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (593/2008/ES) –
N. Rozehnalová / K. Csach / Ľ. Gregová Širicová / T. Kyselovská / I. Rohová / D. Sehnálek /
J. Valdhans

Občanské právo hmotné
a procesní

9

Nařízení o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci
vnitřního trhu (2017/1128/EU) – I. Holcová a kolektiv

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

Nařízení o přeshraniční výměně formátově přístupných rozmnoženin některých děl
a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími mezi Unií
a třetími zeměmi ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo
osob s jinými poruchami čtení (2017/1563/EU) – I. Holcová a kolektiv

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

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

9

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

Nařízení Vlády České republiky o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým
spoluvlastnictvím (366/2013 Sb.) – Praktický komentář – V. Filip / D. Hebort

Občanské právo hmotné
a procesní

9

Nařízení vlády České republiky okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek
v práci (590/2006 Sb.) – M. Košnar

Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
na staveništích (591/2006 Sb.) – J. Vala

Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
(592/2006 Sb.) – J. Vala

Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

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

Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

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

Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

9
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Občanský zákoník (40/1964 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.) – J. Fiala / M. Kindl a kolektiv

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

11

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

Právo obchodních korporací
včetně Průvodce

13

Opční protokol o zapojování dětí do ozbrojeného konfliktu (45/2003 Sb. m. s.) –
Š. Dušková / A. Hofschneiderová / K. Kouřilová

Ústavní právo

19

Opční protokol týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie
(74/2013 Sb. m. s. ) – Š. Dušková / A. Hofschneiderová / K. Kouřilová

Ústavní právo

19

Opční protokol zavádějící postup předkládání oznámení Výboru OSN pro práva dítěte
(28/2016 Sb. m. s. ) – Š. Dušková / A. Hofschneiderová / K. Kouřilová

Ústavní právo

19

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

Správní právo – zvláštní
předpisy

15

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

Směrnice kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva
a určitých práv s ním souvisejících (2011/77/EU) – I. Holcová a kolektiv

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

Směrnice o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících
(2006/116/ES) – I. Holcová a kolektiv

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

Směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví (2004/48/ES) – I. Holcová a kolektiv

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

Směrnice o elektronickém obchodování (2000/31/ES) – I. Holcová a kolektiv

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

Směrnice o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících
v informační společnosti (2001/29/ES) – I. Holcová a kolektiv

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

Směrnice o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování Duševní vlastnictví
licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (2014/26/EU) – a mediální právo
I. Holcová a kolektiv

6

Směrnice o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním
souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu (93/83/EHS) – I. Holcová
a kolektiv

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

Směrnice o některých povolených způsobech užití některých děl a jiných předmětů
Duševní vlastnictví
chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími ve prospěch osob nevidomých, a mediální právo
osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení a o změně směrnice
2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících
v informační společnosti (2017/1564/EU) – I. Holcová a kolektiv

6

Směrnice o některých povolených způsobech užití osiřelých děl (2012/28/EU) – I. Holcová Duševní vlastnictví
a kolektiv
a mediální právo

6

Směrnice o právní ochraně databází (96/9/ES) – I. Holcová a kolektiv

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

Směrnice o právní ochraně počítačových programů (2009/24/ES) – I. Holcová a kolektiv

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

Směrnice o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla
(2001/84/ES) – I . Holcová a kolektiv

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

Směrnice o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního
vlastnictví souvisejících s autorským právem (2006/115/ES) – I. Holcová a kolektiv

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (Ženeva 1996)
(33/2002 Sb. m.s. ) – I. Holcová a kolektiv

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců
a o zvukových záznamech (Ženeva 1996) (48/2002 Sb. m. s.) – I. Holcová a kolektiv

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

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

Správní právo – obecné
předpisy

13

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

Správní právo – obecné
předpisy

13
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Správní řád (500/2004 Sb.) – Praktický komentář – Z. Fiala / K. Frumarová / M. Škurek /
P. Vetešník / E. Horzinková / V. Novotný / L. Scheu

Správní právo – obecné
předpisy

13

Správní řád s poznámkami a judikaturou (500/2004 Sb.) – Nakladatelství Leges – P. Průcha Správní právo – obecné
předpisy

13

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

Správní právo – obecné
předpisy

13

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

Stavebnictví

16

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

16

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

Stavebnictví

16

Stykový zákon (300/2017 Sb.) – J. Kněžínek / T. Řezníček

Ústavní právo

19

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

Školství

17

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

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

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

Trestní právo

17

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

Trestní právo

17

Úmluva CMR (11/1975 Sb.) – Praktický komentář – V. Roubal / R. Novák

Doprava

5

Úmluva CMR (11/1975 Sb.). Mezinárodní silniční nákladní doprava – Nakladatelství VOX – Doprava
P. Sedláček

5

Úmluva o lidských právech a biomedicíně (96/2001 Sb. m. s.) – J. Benák a kolektiv

Zdravotnictví a farmacie

21

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

Doprava

5

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

19

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

5

Doprava

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

9

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (160/1991 Sb.) – Nakladatelství
Leges – M. Malacka / S. Halla / M. Hrnčiříková

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

19

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

Ústavní právo

19

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

Ústavní právo

19

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

Ústavní právo

19

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

Správní právo – zvláštní
předpisy

15

Vyhláška, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných Duševní vlastnictví
nosičů záznamů a výše paušálních odměn (488/2006 Sb.) – I. Holcová a kolektiv
a mediální právo

6

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

18

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

Účetnictví

18

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

Účetnictví

18

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

12

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

12
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Vyhláška o advokátním tarifu (177/1996 Sb.) – D. Kovářová / S. Balík ml. / L. Diblíková / Stavovské předpisy
B. Klein / R. Němec / H. Tichá / P. Vrábliková / M. Žižlavský / K. Havlíček
pro advokáty a soudce

16

Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb – FKSP (114/2002 Sb) – Z. Morávek /
P. Krausová

Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků (270/2010 Sb.) – M. Svoboda

Účetnictví

18

Vyhláška o pracovnělékařských službách (79/2013 Sb.) – Praktický komentář – I. Krýsa

Zdravotnictví a farmacie

21

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

Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

Vyhláška o přípustní úrovni znečišťování a a jejím zjišťování (415/2012 Sb.) – P. Bejčková

Životní prostředí

21

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

Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci (98/2012 Sb.) – Praktický komentář – I. Krýsa

Zdravotnictví a farmacie

21

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
(321/2016 Sb.) – O. Trubač

Daně a poplatky včetně
Průvodce

4

Zákon, kterým se mění občanský soudní řád, exekuční řád a některé další zákony
(veřejné milostivé léto) (286/2021 Sb.) – M. Štika

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Správní právo – zvláštní
předpisy

15

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

Stavovské předpisy
pro advokáty a soudce

16

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

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

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

Účetnictví

18

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

15

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

Správní právo – zvláštní
předpisy

15

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

Finanční právo – banky

8

Zákon o bankovní identitě (49/2020 Sb.) – M. Perháčová / Š. Veselský

Finanční právo – banky

8

Zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technický zařízení (250/2021 Sb.) – L. Kyselová Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

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

20

Zákon o Celní správě České republiky (17/2012 Sb.) – J. Jarešová

Daně a poplatky včetně
Průvodce

4

Zákon o cenách (526/1990 Sb.) – T. Naiser / M. Janečková / D. Svobodová

Daně a poplatky včetně
Průvodce

4

Zákon o cestovních dokladech (329/1999 Sb.) – Praktický komentář – M. Hejduk

Správní právo – zvláštní
předpisy

15

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

Správní právo – zvláštní
předpisy

15

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

21

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

Finanční právo – banky

8

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

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

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

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

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

Daně a poplatky včetně
Průvodce

4
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Zákon o dani z hazardních her (187/2016 Sb.) – R. Boháč / H. Krasulová

Daně a poplatky včetně
Průvodce

4

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

Daně a poplatky včetně
Průvodce

4

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

Daně a poplatky včetně
Průvodce

4

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

Daně a poplatky včetně
Průvodce

4

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

Daně a poplatky včetně
Průvodce

4

Zákon o distribuci pojištění a zajištění (170/2018 Sb.) – L. Jemelka / T. Chudý /O. Kočová / Pojišťovnictví
D. Komárková

11

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

Doprava

5

Zákon o důchodovém pojištění (155/1995 Sb.) – R. Lang / V. Voříšek

Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

Zákon o elektronické identifikaci (250/2017 Sb.) – T. Lechner

Elektronické komunikace a IT

7

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

7

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

7

Zákon o evidenci skutečných majitelů (37/2021 Sb.). Praktický komentář – M. Bastlová /
A. Vašková

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Daně a poplatky včetně
Průvodce

4

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

Daně a poplatky včetně
Průvodce

4

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

Horní právo

8

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

Horní právo

8

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

14

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

Horní právo

8

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

Energetika

7

Zákon o chráněném účtu (38/2021 Sb.) – M. Štika

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Insolvence včetně Průvodce

8

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

Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

Zákon o integrovaném záchranném systému (239/2000 Sb.) – A. Zpěvák

Veřejné sbory

20

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

Finanční právo – banky

8

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

Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

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

Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

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

Správní právo – samospráva

14

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

Elektronické komunikace a IT

7

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

15

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

13
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Zákon o mediaci (202/2012 Sb.) – T. Horáček / M. Olík / M. Svatoš

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

17

Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejích zákonů
(č. 164/2013 Sb.) – M. Tuláček

4

Daně a poplatky včetně
Průvodce

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

9

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

9

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

Správní právo – samospráva

14

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

Správní právo – samospráva

14

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

Správní právo – zvláštní
předpisy

15

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

13

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

Veřejné zakázky a ochrana
hospodářské soutěže včetně
Průvodce

20

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním (116/2020 Sb.) – Praktický
komentář – B. Vráblová / K. Dvořáková / L. Švarcová

Zdravotnictví a farmacie

21

Zákon o náhradním výživném (588/2020 Sb.) – E. Janková / G. Obermannová

Občanské právo hmotné
a procesní

9

Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek
nebo bezpečnost ČR (14/2021 Sb.) – J. Dvořák / D. Hejč

Veřejné sbory

20

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

Trestní právo

17

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

Správní právo – obecné
předpisy

13

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

Trestní právo

17

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

Správní právo – obecné
předpisy

13

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

Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

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

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

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

Životní prostředí

21

Zákon o obcích (128/2000 Sb.) – Praktický komentář – A. Kovářová

Správní právo – samospráva

14

Zákon o obcích (128/2000 Sb.) – Nakladatelství Leges – Z. Koudelka / P. Průcha / J. Zwyrtek Správní právo – samospráva
Hamplová

14

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

Správní právo – samospráva

14

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Správní právo – samospráva

14

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

Trestní právo

17

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

Právo obchodních korporací
včetně Průvodce

13

Zákon o obchodování s ohroženými druhy (100/2004 Sb.) – M. Hůlová

Životní prostředí

21

Zákon o oceňování majetku (151/1997 Sb.) – P. Polák / F. Kačaba / F. Poborský / P. Ort /
P. Jonák

Daně a poplatky včetně
Průvodce

4

Zákon o odpadech (541/2020 Sb.) – Praktický komentář – Š. Jakl / T. Babáček / J. Beneš /
F. Hloušek / Z. Horáček / P. Knebel / L. Trylč

Životní prostředí

21
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Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) – D. Bohadlo / J. Brož / Správní právo – obecné
S. Kadečka / P. Průcha / F. Rigel / V. Šťastný
předpisy

13

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

13

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

Správní právo – obecné
předpisy

13

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

Veřejné zakázky a ochrana
hospodářské soutěže včetně
Průvodce

20

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

Ochrana osobních údajů
(GDPR) včetně Průvodce

11

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

Životní prostředí

21

Zákon o ochraně průmyslových vzorů (207/2000 Sb.) – P. Koukal / M. Černý / R. Charvát

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) – Praktický komentář – J. Jelínková

Životní prostředí

21

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

Životní prostředí

21

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Správní právo – obecné
předpisy

13

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

Zdravotnictví a farmacie

21

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (118/2000 Sb.) – Pracovní právo a právo
P. Seidl
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (334/1992 Sb.) – B. Švecová / L. Dvořák

Životní prostředí

21

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

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

Zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.) – Praktický komentář – E. Peřinová /
K. Pomaizlová / M. Loučka a kolektiv

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

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

Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (179/2006 Sb.) – J. Fiala

Školství

17

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

Školství

17

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

Finanční právo – banky

8

Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (56/2001 Sb.) – M. Tichý / M. Šoc Doprava

5

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

Finanční právo – banky

8

Zákon o podpoře sportu (115/2001 Sb.) – Praktický komentář – D. Kohout / D. Viduna
David

Správní právo – zvláštní
předpisy

15

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

Správní právo – zvláštní
předpisy

15

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení (589/1992 Sb.) – K. Cimlerová / Š. Chotěborská Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

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

Pojišťovnictví

11

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

Pojišťovnictví

11

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

Pojišťovnictví

11

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

Veřejné sbory

20

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

Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

Zákon o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů
(67/2013 Sb.) – Praktický komentář – V. Filip / D. Hebort

Občanské právo hmotné
a procesní

9
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Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (247/2014 Sb.) – Praktický
komentář – V. Pilík / M. Kostková / M. Ventluková

Školství

17

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Životní prostředí

21

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

Správní právo – zvláštní
předpisy

15

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

Správní právo – samospráva

14

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

19

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

Životní prostředí

21

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

Správní právo – samospráva

14

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

Správní právo – samospráva

14

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

Správní právo – samospráva

14

Zákon o prevenci závažných havárií (224/2015 Sb.) – J. Vala

Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

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

Ústavní právo

19

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

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (167/2008 Sb.) – Nakladatelství
Leges – O. Vícha / V. Stejskal

Životní prostředí

21

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

Právo obchodních korporací
včetně Průvodce

13

Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (273/1996 Sb.) – P. Jedlička Veřejné zakázky a ochrana
hospodářské soutěže včetně
Průvodce

20

Zákon o realitním zprostředkování (39/2020 Sb.) – J. Kříž / J. Porod / J. Horník

Správní právo – zvláštní
předpisy

15

Zákon o realitním zprostředkování (39/2020 Sb.) – Nakladatelství Leges – M. Selucká /
M. Losenický / L. Matoušek /J. Mlýnková

Správní právo – zvláštní
předpisy

15

Zákon o realitním zprostředkování (39/2020 Sb.) – Praktický komentář – Nakladatelství
Leges – L. Slanina / M. Pazdera T. Grygar

Správní právo – zvláštní
předpisy

15

Zákon o registru smluv (340/2015 Sb.) – V. Podešva / L. Sommer / J. Votrubec / M. Flaškár / Veřejné zakázky a ochrana
J. Harnach / J. Měkota / M. Janoušek
hospodářské soutěže včetně
Průvodce

20

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

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

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

Daně a poplatky včetně
Průvodce

4

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

9

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

Správní právo – samospráva

14

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

Správní právo – zvláštní
předpisy

15

Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků (35/2021 Sb.) –
M. Kopecký / P. Průcha / P. Havlan / J. Janeček

Správní právo – samospráva

14

Zákon o sdružování občanů (83/1990 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.) – L. Jemelka / J. Břeň

Správní právo – samospráva

14

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

Ústavní právo

19
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Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (424/1991 Sb.) –
Nakladatelství Leges – S. Pšenička

Ústavní právo

19

Zákon o silničním provozu (361/2000 Sb.) – D. Novopacký / P. Vetešník / K. Bezděkovský

Doprava

5

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

Doprava

5

Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (297/2016 Sb.) –
T. Lechner

Elektronické komunikace a IT

7

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

20

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Správní právo – samospráva

14

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

Stavovské předpisy
pro advokáty a soudce

16

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

Trestní právo

17

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

21

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Daně a poplatky včetně
Průvodce

4

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

Správní právo – obecné
předpisy

13

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

Stavebnictví

16

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

Stavebnictví

16

Zákon o státní službě (234/2014 Sb.) – J. Pichrt / J. Kaucký / M. Kopecký

Správní právo – obecné
předpisy

13

Zákon o Státním fondu kultury (239/1992 Sb.) – I . Holcová a kolektiv

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

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

Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

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

Právo obchodních korporací
včetně Průvodce

13

Zákon o Státním pozemkovém úřadu (503/2012 Sb.) – J. Hanák / J. Tkáčiková

Správní právo – zvláštní
předpisy

15

Zákon o státním zastupitelství (283/1993 Sb.) – J. Lata / J. Pavlík / J. Zezulová

Trestní právo

17

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

Správní právo – zvláštní
předpisy

15

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

Správní právo – obecné
předpisy

13

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

Správní právo – obecné
předpisy

13

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Trestní právo

17

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

Účetnictví

18

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

Účetnictví

18

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

Správní právo – samospráva

14

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

Ústavní právo

19
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Zákon o válečných hrobech a pietních místech (122/2004 Sb.) – P. Vetešník /
E. Vetešníková / J. Šejvl

Správní právo – zvláštní
předpisy

15

Zákon o veřejném ochránci práv (349/1999 Sb.) – A. Chamráthová / L. Hlouch / A. Kliková / Správní právo – zvláštní
T. Svoboda
předpisy

15

Zákon o veřejném zdravotním pojištění (48/1997 Sb.) – M. Koščík / J. Blatný / J. Král /
F. Křepelka / J. Stránský

Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce
Zdravotnictví a farmacie

12, 21

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Právo obchodních korporací
včetně Průvodce

13

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

Právo obchodních korporací
včetně Průvodce

13

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících (194/2010 Sb.) – D. Kovalčíková /
J. Štandera

Správní právo – samospráva

14

Zákon o veřejných výzkumných institutích (341/2005 Sb.) – J. Matejka / J. Bárta /
B. Havel

Správní právo – zvláštní
předpisy

15

Zákon o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.) (zrušeno 134/2016 Sb.) – V. Podešva / M. Olík / Veřejné zakázky a ochrana
M. Janoušek / J. Stránský
hospodářské soutěže včetně
Průvodce

20

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

Správní právo – zvláštní
předpisy

15

Zákon o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.) (zrušeno 89/2012 Sb.) – J. Čáp / P. Schödelbauerová Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Doprava

5

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

Správní právo – samospráva

14

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

Veřejné sbory

20

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

Veřejné sbory

20

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

Stavebnictví

16

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

Školství

17

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

Trestní právo

17

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

Trestní právo

17

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o ochraně obchodního tajemství
(221/2006 Sb.) – I. Holcová a kolektiv

Duševní vlastnictví
a mediální právo

6

Zákon o výrobcích s ukončenou životností (542/2020 Sb.) – Praktický komentář – Š. Jakl / Životní prostředí
T. Babáček / J. Beneš / F. Hloušek / Z. Horáček / P. Knebel / L. Trylč

21

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

Stavovské předpisy
pro advokáty a soudce

16

Zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.) – Praktický komentář – J. Hanák / D. Židek

Správní právo – obecné
předpisy

14

Zákon o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.) – K. Jelínek / V. Dědek / J. Šlesinger /
R. Staňo

Veřejné zakázky a ochrana
hospodářské soutěže včetně
Průvodce

20

Zákon o zadávání veřejných zakázek (134/2016 Sb.) – V. Podešva / L. Sommer / J. Votrubec / Veřejné zakázky a ochrana
M. Flaškár / J. Harnach / J. Měkota / M. Janoušek
hospodářské soutěže včetně
Průvodce

20

Zákon o zahraniční službě (150/2017 Sb.) – M. Smolek / P. Válek / J. Kněžínek / P. Gajdušek / Pracovní právo a právo
E. Riedlová / I. Chmielová Dalajková / B. Kahle / M. Zukal
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (309/2006 Sb.) – Pracovní právo a právo
J. Stádník a kolektiv
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12
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Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.) – J. Stádník a kolektiv

Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

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

Veřejné sbory

20

Zákon o zdravotnické záchranné službě (374/2011 Sb.) – Praktický komentář –
D. Mlynářová

Zdravotnictví a farmacie

21

Zákon o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (95/2004 Sb) –
Praktický komentář – I. Krýsa / Š. Řehák / Z. Stuchlík

Zdravotnictví a farmacie

21

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

Zdravotnictví a farmacie

21

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

21

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

Správní právo – zvláštní
předpisy

15

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

Správní právo – zvláštní
předpisy

15

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

Doprava

5

Zákon o zoologických zahradách (162/2003 Sb.) – M. Hůlová

Správní právo – zvláštní
předpisy

15

Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.) – M. Nulíček / J. Donát / B. Lichnovský / Ochrana osobních údajů
F. Nonnemann / P. Habarta / K. Kašpárková
(GDPR) včetně Průvodce

11

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

Veřejné sbory

20

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

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

14

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

Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

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

Občanské právo hmotné
a procesní

9

Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.) – komentář šekové části – Nakladatelství
Leges – R. Chalupa

Občanské právo hmotné
a procesní

9

Zákoník práce (262/2006 Sb.) – P. Hůrka / N. Randlová / J. Doležílek / D. Roučková /
M. Vysokajová / S. Doudová / M. Košnar / V. Horna

Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

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

Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

Zákoník práce (262/2006 Sb.) – Nakladatelství Leges – A. Kottnauer / R. Gogová /
K. Gritzerová / J. Hochman / H. Úlehlová

Pracovní právo a právo
sociálního zabezpečení
včetně Průvodce

12

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

4

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

Správní právo – obecné
předpisy

14

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

Správní právo – obecné
předpisy

14

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

14
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Mezi významné autory Wolters Kluwer patří
Ústavní právo
JUDr. Marek Antoš, Ph.D.
Šéfredaktor časopisu Jurisprudence, spoluautor učebnice Casebook Ústavní právo a Státověda: Stát, jednotlivec, konstitucionalismus
JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.
Náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády, autor komentářů ke kompetenčnímu zákonu a stykovému zákonu, spoluautor
komentáře zákona o silničním provozu
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D.
Vedoucí katedry ústavního práva a politologie PF MU, spoluautor komentáře zákona o azylu a učebnice Casebook Ústavní právo,
držitel ocenění Právník roku 2016 – Občanská a lidská práva, právo ústavní
doc. JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M
Soudce Nejvyššího správního soudu, autor monografií Právo na spravedlivý proces, Politická práva a Základní práva, spoluautor
komentáře k Listině základních práv a svobod a k zákonu o azylu
JUDr. Pavel Rychetský
Předseda Ústavního soudu ČR, vedoucí autorského kolektivu komentáře k Ústavě ČR a ústavnímu zákonu o bezpečnosti ČR
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Soudkyně Evropského soudu pro lidská práva, spoluautorka komentáře k Listině základních práv a svobod a komentáře k zákonu
o protiprávnosti komunistického režimu, editorka knihy Mužské právo: Jsou právní pravidla neutrální?
JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.
Emeritní soudkyně Ústavního soudu a emeritní senátorka Parlamentu České republiky, vedoucí autorského kolektivu komentáře
k Listině základních práv a svobod

Civilní právo
prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
Vyučující na katedře teorie práva PF UK, spoluautor komentáře k občanskému zákoníku, učebnice Občanské právo hmotné a autor
několika monografií
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.
Advokát v advokátní kanceláři PRK Partners, spoluautor knihy Občanské právo pro každého, Soudní judikatura ve světle nového
občanského zákoníku a Srovnávacího komentáře k občanskému zákoníku
JUDr. Zdeněk Ćáp
Ředitel odboru legislativně-právního, Svaz českých a moravských výrobních družstev, spoluautor komentáře občanského zákoníku
a zákona o obchodních korporacích
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Vyučující na katedře obchodního práva PF UK v Praze, spoluautorka komentáře k občanskému zákoníku, vedoucí autorského
kolektivu učebnice Právo obchodních korporací a Obchodní právo: Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele
prof. JUDr. Jan Dědič
Partner v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, vyučující na PF UK v Praze a na VŠE Praha, spoluautor komentáře k zákonu
o obchodních korporacích
Mgr. Tomáš Doležil, Ph.D., LL.M., Eur.
Společník v advokátní kanceláři JŠK, ocenění Právník roku 2014 – Obchodní právo, spoluautor komentáře k zákonu o obchodních
korporacích
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Vedoucí katedry občanského práva PF UK v Praze, vedoucí autorského kolektivu komentáře k občanskému zákoníku a učebnice
Občanské právo hmotné
Doc. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Vyučující na katedře obchodního práva PF UK v Praze, vedoucí autorského kolektivu komentáře k energetickému zákonu
prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš
Autor nového občanského zákoníku, autor knihy Občanské právo pro každého, Of Counsel advokátní kanceláře PRK Partners
doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Vyučující na katedře občanského práva PF UK v Praze, spoluautor komentáře k občanskému zákoníku a učebnice Občanské právo
hmotné
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
Soudce Ústavního soudu, vedoucí autorského kolektivu komentáře k občanskému zákoníku
JUDr. Václav Filip, Ph.D.
General Counsel v ŠKODA AUTO DigiLab s. r. o., spoluautor komentáře k zákonu o obchodních korporacích, autor příručky Společenství
vlastníků jednotek, spoluautor praktického komentáře Správa bytového domu
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Vyučující na katedře občanského práva PF UK v Praze, spoluautor komentáře k občanskému zákoníku a učebnice Občanské právo
hmotné
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JUDr. Jiří Grygar, Ph.D.
Soudce Krajského soudu v Praze, autor komentáře k zákonu o soudech a soudcích a zákonu o vyšších soudních úřednících
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Civilní právo

(pokračování)

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.
Advokát v advokátní kanceláři PRK Partners, spoluautor knihy Občanské právo pro každého a Srovnávacího komentáře k občanskému
zákoníku
doc. PhDr. Lenka Holá, Ph.D.
Vyučující na PF UP v Olomouci, Katedra politologie a společenských věd, odborný garant a supervizor lektorského týmu
akreditovaného výcviku v mediaci, autorka monografií věnujících se mediaci
JUDr. Irena Holcová
Vyučující na Ústavu autorského práva PF UK v Praze, vedoucí autorského kolektivu komentáře k autorskému zákonu, ocenění
Právník roku 2015 – právo duševního vlastnictví
JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.
Soudce, vyučující na katedře občanského práva PF UK v Praze, spoluautor komentáře k občanskému zákoníku, vedoucí autorského
kolektivu monografie Zdravotnické právo
Mgr. Ivan Chalupa
Advokát, spoluautor Praktického manuálu ZOK a komentované judikatury k s. r. o. a a. s.
JUDr. Jaromír Jirsa
Soudce Ústavního soudu, vedoucí autorského kolektivu komentáře k občanskému soudnímu řádu
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M, MBA
Expert na smluvní vztahy v mezinárodních výstavbových projektech, autor knih Stavební smluvní právo, Smluvní podmínky FIDIC
a Smluvní vztahy výstavbových projektů, spoluautor komentáře k občanskému zákoníku
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Vedoucí katedry obchodního práva PF MU v Brně, autor komentáře zákona směnečného a šekového
JUDr. Jan Lasák, LL.M.
Partner v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, vedoucí autorského kolektivu komentáře k zákonu o obchodních korporacích
a komentáře zákona o nabídkách převzetí
doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D.
Vyučující na katedře obchodního práva PF UK v Praze, vedoucí oddělení právní služby České spořitelny, vedoucí autorského kolektivu
komentáře k zákonu o bankách
JUDr. Ing. Miloš Olík, LL.M.
Partner v advokátní kanceláři Rowan Legal a vedoucí specializace Mezinárodní arbitráže, spoluautor komentářů k zákonu
o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů a ASPI Navigátor Rozhodčí řízení, spoluautor komentáře zákona o mediaci
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
Vyučující na katedře obchodního práva PF MU v Brně, advokátka, autorka knihy Průvodce uzavíráním smluv
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Vyučující na katedře obchodního práva PF UK v Praze, vedoucí autorského kolektivu komentáře k zákonu o mezinárodním právu
soukromém
doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.
Advokát, autor monografie Teoretické a legislativní základy cenných papírů, spoluautor komentáře k občanskému zákoníku
doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Vedoucí katedry obchodního práva PF UK v Praze, autor monografie Právo proti nekalé soutěži
prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.
Emeritní soudkyně Tribunálu Soudního dvora EU, vyučující na katedře obchodního práva PF UK v Praze, spoluautorka komentáře
k občanskému zákoníku a vedoucí autorského kolektivu učebnice Právo obchodních korporací a Obchodní právo: Podnikatel,
podnikání, závazky s účastí podnikatele
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
Vyučující externě na katedře finančního práva a národního hospodářství PF MU v Brně, spoluautorka komentáře k zákonu
o obchodních korporacích a k občanskému zákoníku
Mgr. David Reiterman
Advokát, spoluautor Praktického manuálu ZOK a komentované judikatury k s. r. o. a a. s.
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Vyučující na PF MU v Brně, spoluautorka komentáře k zákonu o mezinárodním právu soukromém, nařízení Řím I a Řím II a autorka
několika učebnic
JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
Soudce Nejvyššího soudu, spoluautor komentáře k občanskému zákoníku, autor řady monografií
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Advokát, vyučující na katedře občanského práva PF UK v Praze, spoluautor komentáře k občanskému zákoníku, vedoucí autorského
kolektivu monografie Zdravotnické právo
JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.
Ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, vedoucí autorského kolektivu monografie Katastr
nemovitostí a praktických komentářů katastrálního zákona a katastrální vyhlášky
doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D.
Vyučující na katedře občanského práva PF UP v Olomouci, autorka komentáře k zákonu o ochraně spotřebitele
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Trestní právo
JUDr. Jakub Drápal, M.Phil., Ph.D.
Vyučující na PF UK v Praze, výzkumník Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, spoluautor učebnice Kriminologie a autor monografie
Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele a České vězeňství
JUDr. Antonín Draštík
Soudce Nejvyššího soudu, vedoucí autorského kolektivu komentáře k trestnímu zákoníku a k trestnímu řádu
JUDr. Tomáš Durdík
Soudce Nejvyššího soudu, viceprezident Bílého kruhu bezpečí, spoluautor komentáře k trestnímu zákoníku, trestnímu řádu a zákonu
o obětech trestných činů
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc..
Místopředseda Ústavního soudu, spoluautor komentáře k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
vedoucí autorského kolektivu učebnice Trestní právo procesní a komentáře k trestnímu řádu
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Vyučující na katedře trestního práva a proděkan pro vědu a výzkum na PF MU v Brně, autor monografie Znalecké dokazování
v trestním řízení.
doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Vedoucí katedry trestního práva PF UK v Praze, spoluautor učebnic Trestní právo hmotné, Trestní právo procesní a Kriminologie
JUDr. Jan Lata, Ph.D.
Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, spoluautor komentáře k trestnímu řádu, komentáře zákona o státním
zastupitelství a autor řady článků
JUDr. Ladislav Smejkal
Advokát a partner mezinárodní advokátní kanceláře Dentons, spoluautor zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim.
Ing. Mgr. Jan Strakoš, LL.M.
Vrchní ministerský rada na odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, autor praktického komentáře o některých přestupcích.
JUDr. Igor Stříž
Nejvyšší státní zástupce, spoluautor komentáře k trestnímu řádu a autor řady článků
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
Soudce Ústavního soudu, vedoucí autorského kolektivu učebnice Trestní právo hmotné

Správní právo
JUDr. Josef Baxa
Soudce Nejvyššího správního soudu, předseda rozšířeného senátu a redakční rady Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu,
vedoucí autorského kolektivu komentáře k daňovému řádu
Mgr. Ing. David Bohadlo
Advokát, vedoucí autorského kolektivu komentáře zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení proti nim
Mgr. Karel Černín, Ph.D.
Soudce Krajského soudu v Brně, autor monografie Principy dobré správy a spoluautor komentáře zákona o pozemních komunikacích
a soudního řádu správního.
doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.
Vyučující na katedře správního práva POLAC v Praze, vedoucí autorského kolektivu praktického komentáře správního řádu.
doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.
Vyučující na katedře správního práva a finančního práva PF UP v Olomouci, spoluautor praktického komentáře správního řádu.
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D.
Vyučující na katedře životního prostředí a pozemkového práva PF MU v Brně, spoluautor praktického komentáře zákona
o vyvlastnění a spoluautor komentáře zákona o Pozemkovém úřadu.
prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Vyučující na katedře správního práva PF UK v Praze a PF ZČU v Plzni, vedoucí autorského kolektivu komentáře zákona o obcích,
spoluautor komentáře služebního zákona
JUDr. Vilém Podešva, LL.M.
Partner v advokátní kanceláři Rowan Legal, přední expert v oblasti práva veřejných zakázek, vedoucí autorského kolektivu komentáře
k zákonu o zadávání veřejných zakázek
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Emeritní soudce Nejvyššího správního soudu, vyučující na katedře správního práva PF MU v Brně, spoluautor komentáře k zákonu
o obcích a zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Advokát, ředitel Ústavu práva na VŠ Karla Engliše, vedoucí autorského kolektivu komentáře zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, spoluautor komentáře zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Soudce Ústavního soudu, vyučující na katedře správního práva a správní vědy PF MU, autor učebnice Obecné správní právo
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JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D.
Asistent soudce Ústavního soudu, vyučující na PF UP v Olomouci, autor komentáře k hornímu zákonu a komentáře zákona
o geologických pracích
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Pracovní právo
JUDr. Petr Bukovjan
Člen kolegia expertů AKV, člen redakční rady časopisu Práce a mzda
prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Náměstek ministra vnitra pro státní službu, vedoucí autorského kolektivu komentáře k zákoníku práce a monografie Pracovní právo
v bodech s příklady
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Vedoucí katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, vedoucí autorského kolektivu komentáře k zákonu o státní
službě a praktického komentáře k zákoníku práce
JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
Partnerka v advokátní kanceláři Randl Partners, spoluautorka komentáře k zákoníku práce

Insolvenční právo
JUDr. Jaroslav Brož MJur
Insolvenční správce se zvláštním povolením a advokát, vedoucí autorského kolektivu komentáře k zákonu o insolvenčních správcích,
spoluautor komentáře insolvenčního zákona
Mgr. Jan Kozák
Vedoucí autorského kolektivu komentáře insolvenčního zákona
JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D.
Advokát, vyučující na Institutu ekonomických studií FSV UK v Praze, autor monografie Insolvenční právo
Mgr. Antonín Stanislav, PhD.
Náměstek člena vlády na Ministerstvu spravedlnosti ČR, spoluautor komentáře k insolvenčnímu zákonu a zákonu o insolvenčních
správcích
JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D.
Insolvenční soudce, soudce Krajského soudu v Českých Budějovicích, ocenění Právník roku 2015 – insolvenční právo, spoluautor
komentáře k insolvenčnímu zákonu
JUDr. Michal Žižlavský
Insolvenční správce a advokát, spoluautor komentáře k insolvenčnímu zákonu

Finanční právo
JUDr. Jiří Beran
Ředitel odboru Finanční trhy II na Ministerstvu financí ČR, spoluautor komentáře k zákonu o platebním styku
JUDr. Tomáš Cuník
Bývalý vedoucí odboru regulace finančního trhu, sekce regulace a mezinárodní spolupráce v ČNB, vedoucí autorského kolektivu
komentáře k zákonu o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
JUDr. Michal Janovec
Odborný asistent na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Katedra finančního práva a národního hospodářství. Vedoucí
autorského kolektivu učebnice Ekonomické základy práva
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Vedoucí katedry Finančního práva PF UK, vedoucí autorského kolektivu monografie Teorie finančního práva a finanční vědy,
předsedkyně Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Mgr. Bc. Aleš Králík, LL.M.
Vedoucí oddělení kapitálového trhu na Ministerstvu financí ČR, vedoucí autorského kolektivu komentáře k zákonu o podnikání
na kapitálovém trhu
JUDr. Luboš Mazanec
Právník Burzy cenných papírů Praha, a.s., autor monografie o Delistingu a jeden z vedoucích autorského kolektivu praktického
komentáře o podnikání na kapitálovém trhu
JUDr. František Vinopal
Autor praktického komentáře zákona o platebním styku

Daně a finance
JUDr. Monika Novotná
Advokátka kanceláře Rödl & Partner a držitelka ocenění Právník roku 2016 – Finanční právo. Spoluautorkou komentáře k dani
z nemovitých věcí
Ing. Ivana Pilařová
Daňová poradkyně a auditorka, která vede vlastní daňovou kancelář. Působí jako také lektorka účetnictví a daní. V roce 2020
se stala vítězem kategorií Daňová osobnost roku v komerční sféře a Nejlepší lektor v daních v soutěži Daňař & daňová firma roku.
Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D
Ředitel Odvolacího finančního ředitelství, externě vyučující daňové právo na Masarykově univerzitě v Brně. Specialista na daňový
proces a daň z přidané hodnoty, autor praktického komentáře k daňovému řádu, Navigátora Daňový řád a garant a spoluautor
Navigátora Daň z přidané hodnoty. Vítěz kategorie Daňová osobnost roku ve státní daňové sféře za rok 2016 v soutěži Daňař
& daňová firma roku.
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Daně a finance

(pokračování)

Mgr. Tomáš Rýdl
Spoluautor komentáře zákona o bankách a vedoucí autorského kolektivu komentáře zákona o ČNB
Ing. Jana Skálová, Ph.D.
Daňová poradkyně, členka Prezidia KDP ČR, vedoucí Redakční rady Bulletinu KDP ČR, zkušební komisařka KDP ČR, partner TPA,
působí rovněž na VŠE, auditorka, autorka knih Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností a Daně v účetnictví.
Mgr. Ing. Jan Šovar
Advokát, vedoucí autorského kolektivu komentáře k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech

Školství
PhDr. Václav Mertin
Dětský psycholog, katedra psychologie FF UK v Praze, autor publikací pro školní poradenské pracovníky, pravidelně publikuje
v časopisech redakce Řízení školy
Ph.Dr. Mgr. Monika Puškinová, Ph. D.
Specialistka na školskou problematiku, autorka odborných publikací, článků pro časopisy redakce Řízení školy a textů pro webovou
aplikaci Řízení školy online

Právo IT
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Prorektor MU v Brně, vedoucí Ústavu práva a technologií MU, vedoucí autorského kolektivu monografie Právo ICT
JUDr. Jakub Harašta
Odborný asistent Ústavu práva a technologií na PF MU, vedoucí autorského kolektivu monografie Citační analýza judikatury
JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Odborný asistent Ústavu práva a technologií PF MU, autor monografie Výjimky a omezení autorského práva v prostředí digitálních
sítí
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons)
Odborný pracovník, forenzní specialista v Centru vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologií, autor
monografie Vymáhání práva pomocí online řešení sporů
JUDr. Andrej Lobotka, Ph.D.
Autor monografie Umělá inteligence z pohledu antidiskriminačního práva a GDPR
JUDr. Lukáš Michna
Autor monografie Programování pro právníky
JUDr. Linda Kolaříková
Advokátka v advokátní kanceláři AK Sedláková, spoluautorka monografie Umělá inteligence & právo
Mgr. Filip Horák
Spoluautor monografie Umělá inteligence & právo
JUDr. Martin Loučka
Advokát se specializací na autorské právo, ochranné známky, software & bezpečnost, smlouvy & business, ochranu osobních údajů.
Vedoucí autorského kolektivu praktického komentáře zákona o ochranných známkách

Zdravotnictví a farmacie
JUDr. Bc. Jakub Král, Ph.D.
Nezávislý odborník na problematiku farmaceutického práva, vedoucí autorského kolektivu komentáře k zákonu o zdravotnických
prostředcích, spoluautor monografie Zdravotnické právo a komentáře k zákonu o veřejném zdravotním pojištění
JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.
Advokátka a vyučující na PF a LF UK v Praze, spoluautorka komentáře k zákonu o náhradě újmy způsobené povinným očkováním,
k zákonu o zdravotních službách a zákonu o specifických zdravotních službách, autorka monografie Právo v závěru života
JUDr. Ivo Krýsa , Ph.D., LL.M.
Soudce Obvodního soudu pro Prahu 2, autor komentáře k vyhlášce o zdravotnické dokumentaci, k vyhlášce o pracovnělékařských
službách a některých druzích posudkové péče, spoluautor komentáře k zákonu o ochraně veřejného zdraví a komentáře k zákonu
o ochraně veřejného zdraví
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
Přednosta Ústavu ochrany a podpory zdraví a vedoucí Právního oddělení na LF MU v Brně, vedoucí autorského kolektivu komentáře
k zákonu o veřejném zdravotním pojištění
JUDr. Jan Mach
Advokát, vedoucí autorského kolektivu praktického komentáře zákona o zdravotních službách a zákona o specifických zdravotních
službách
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Předplatné ASPI 2022

ASPI Standard

Počet
komentářů

ASPI (předpisy, judikatura a základní literatura) (str. 2)

49

Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení včetně Průvodce (str. 12)

30

Garance 36 měsíců

7

Insolvence včetně Průvodce (str. 8)

3

Správní právo – obecné předpisy (str. 13)

24

Stavebnictví (str. 16)

7

Ochrana osobních údajů (GDPR) včetně Průvodce (str. 11)

3

Doprava (str. 5)

12

Daně a poplatky včetně Průvodce (str. 4)

20

Účetnictví (str. 18)

9

Elektronické komunikace a IT (str. 7)

6

Trestní právo (str. 17)

12

Ústavní právo (str. 19)

19

Stavovské předpisy pro advokáty a soudce (str. 16)

5

Veřejné zakázky a ochrana hospodářské soutěže včetně Průvodce (str. 20)

7

Duševní vlastnictví a mediální právo (str. 6)

ASPI Expert

8

Občanské právo hmotné a procesní (str. 9)
Právo obchodních korporací včetně Průvodce (str. 13)

ASPI Profesionál

34

Počet komentářů

178

214

255

Měsíční cena pro 1 uživatele při roční fakturaci

2 666 Kč

2 999 Kč

3 333 Kč

Roční cena pro 1 uživatele

31 990 Kč

35 990 Kč

39 990 Kč

Nevyhovuje vám obsah předdefinovaného balíčku? Kontaktujte svého obchodního zástupce, rádi vám připravíme obsah ASPI podle vašich potřeb.

Další volitelný obsah a nástroje Wolters Kluwer
Právní obory

Počet komentářů

Cena ročního předplatného

Energetika (str. 7)

2

2 490 Kč

Finanční právo – banky (str. 8)

6

3 990 Kč

Horní právo (str. 8)

4

1 990 Kč

Pojišťovnictví (str. 11)

4

1 990 Kč

Správní právo – samospráva (str. 14)

19

4 990 Kč

Správní právo – zvláštní předpisy (str. 15)

28

4 990 Kč

Školství (str. 17)

5

2 990 Kč

Veřejné sbory (str. 20)

9

3 990 Kč

Zdravotnictví a farmacie (str. 21)

11

3 990 Kč

Životní prostředí (str. 21)

15

3 990 Kč

Praktické nástroje
Praktický manuál k zákonu o obchodních korporacích (str. 23)

3 990 Kč

Srovnávací komentář k vybraným § občanského zákoníku (str. 24)

2 990 Kč

Expertní databáze rozhodnutí ÚOHS ve věci veřejných zakázek (str. 30)
ASPI Navigátory (str. 25)
Vzory PRK Partners (str. 31)

5 990 Kč
Aktuální nabídka a ceny viz str. 25 – 28 katalogu
Aktuální nabídka a ceny viz str. 31 katalogu

Kompletní databáze technických norem ČSN (str. 29)

2 000 Kč

Přeložená legislativa – německý jazyk (str. 32)

8 990 Kč

Přeložená legislativa – anglický jazyk (str. 32)

9 990 Kč

Monitor legislativního procesu ASPI Nové Generace (str. 33)

2 990 Kč

Kalkulačky ASPI (str. 34)

1 000 Kč

Ekonomické informace o firmách v ČR (Bisnode) (str. 35)

1 990 Kč

Časopisy
Konkursní noviny

960 Kč

Právník

1 080 Kč

Právní rádce

1 600 Kč

Veškerý obsah katalogu a uvedené ceny jsou platné od 7. 2. 2022. Uvedené ceny jsou bez DPH pro 1 uživatele licence. Vyhrazujeme si právo změn.
Nejedná se o veřejnou nabídku ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Po zablokování přístupu ke službě z důvodů včasného nezaplacení předplatného činí poplatek
za aktivaci služby 2 500 Kč.
Rádi vám připravíme nabídku na míru – kontaktujte nás na obchodnici.aspi.cz

Mezi více než 75 000 uživatelů ASPI patří:
Státní správa
Úřad vlády, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo ﬁnancí, Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zahraničních věcí a ostatní
ústřední orgány státní správy.
Poslanecká sněmovna i Senát.
Dále též celý resort justice (všechny soudy a státní zastupitelství), Policie ČR, Hasičské záchranné sbory, katastrální úřady, ﬁnanční
úřady, správy sociálního zabezpečení a úřady práce, Česká obchodní inspekce, Drážní úřad, Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
Státní energetická inspekce, Česká inspekce životního prostředí, Český báňský úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Nejvyšší kontrolní úřad, Státní veterinární správa, Správa Pražského hradu, Kancelář Veřejného ochránce práv a další instituce a úřady
s celostátní působností.

Samospráva
Krajské úřady včetně Magistrátu hlavního města Prahy, většina statutárních měst, obcí III (obce s rozšířenou působností) a obcí II
(obce s pověřeným obecním úřadem), celkem více než 800 obcí ČR. Svaz měst a obcí ČR.

Advokacie
Česká advokátní komora.
Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba, spol. s.r.o., Kostka spol., BBH, Clifford Chance LLP, CMS Cameron McKenna, Glatzová & Co.,
Havel Partners, JURISTA, Noerr, PRK Partners, Rödl & Partner, Schönherr, Toman & partneři, White & Case, ROWAN LEGAL, Kocián,
Šolc, Balaštík, Brož & Sokol & Novák, Allen & Overy LLP, organizační složka, Deloitte Advisory s.r.o, Dentons Europe CS LLP, organizač.složka, Weinhold Legal, v.o.s., ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář, WOLF THEISS Rechtsanwälte GmbH & Co KG, Skils s.r.o.
advokátní kancelář a více než 1 480 dalších advokátních kanceláří.

Auditorské společnosti a daňové poradenství

Komora auditorů České republiky, Komora daňových poradců České republiky, Deloitte Advisory, PricewaterhouseCoopers ČR, KPMG
Česká republika a více než 150 dalších poradenských ﬁrem.

Banky a pojišťovny
Česká národní banka.
Allianz pojišťovna, CitibankEurope, COMMERZBANK, Česká exportní banka, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna, Česká
spořitelna, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Československá obchodní banka, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, Equa bank,
Expobank, Generali pojišťovna, Hasičská vzájemná pojišťovna, Hypoteční banka, ING Bank, J&T BANKA, Komerční banka, Kooperativa
pojišťovna, Modrá pyramida stavební spořitelna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců, PPF banka, Raiffeisenbank, Stavební
spořitelna České spořitelny, UniCredit bank, UNIQA pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Zdravotní pojišťovna ministerstva
vnitra ČR a dalších více než 75 ﬁnančních společností.

Firmy
Hospodářská komora České republiky.
AHOLD Czech Republic, AGROFERT HOLDING, Arcelor Mittal Ostrava a.s., CET 21, ČEPS, Česká pošta, Česká televize, České dráhy, ČEZ,
DIAMO, Dopravní podnik hl. m. Prahy, EUROVIA, E.ON, Globus, innogy, Nestlé Česko, NET4GAS, ORLEN Unipetrol, a.s., PASSERINVEST
GROUP, O2 Czech Republic, a.s., Philip Morris ČR, Pražská energetika, Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR,
RUBENA, Skanska, ŠKODA AUTO, ŠKODA TRANSPORTATION, T-Mobile, Tesco Stores ČR, Třinecké železárny, UNIPETROL, VÍTKOVICE, a. s.,
Vodafone Czech Republic a dalších více než 1 300 ﬁrem.

Školství
Česká školní inspekce, všechny právnické fakulty a vysoké školy s právní výukou, střední školy (např. obchodní akademie i pro výuku
práva), základní školy pro vlastní řízení.

Zdravotnictví
Krajské hygienické stanice, Zdravotnické záchranné služby, Zdravotní ústavy, SÚKL, fakultní nemocnice a dalších více než 50 zdravotnických zařízení.

Seznamte se s aktuální nabídkou ASPI

Využijte možnost zdarma školení ASPI.

Prozkoumejte info.aspi.cz

Vyberte si z aktuální nabídky školení pro začátečníky
i pokročilé uživatele.

Rádi vám poradíme s výběrem ASPI na míru
Kontaktujte obchodního poradce na obchodnici.aspi.cz

Informace a registrace na skoleni.aspi.cz

Wolters Kluwer ČR, a.s., U nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3
tel.: +420 246 040 400, hotline: + 420 246 040 111, hotline email: servis@aspi.cz
email: obchod@wolterskluwer.cz, info.aspi.cz
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