Číslo nabídky: CN-26515-2021

Řešení – knihovny širší obsah 2022 – VISK – 8A

Toto řešení bude v roce 2022, obsahovat tyto specializace :
•

Daně a poplatky

•

Pracovní právo a sociální zabezpečení II

•

Občanské právo hmotné a procesní II

•

Správní právo - obecné předpisy

•

Stavebnictví

•

Živnostenské právo (součástí specializace Správní právo – obecné předpisy)

•

Životní prostředí

•

Spotřebitelské právo (součástí specializace Občanské právo)
Každá specializace, obsahuje komentáře, monografie, vzory. Detailní obsah specializací, naleznete níže na straně 2 až 13

Dále pak bude toto řešení bohatší o webovou licenci systému ASPI včetně průvodců:
Pracovní právo https://info.aspi.cz/o-aspi/nastroje-aspi/aspi-pruvodce/aspi-pruvodce-pracovni-pravo/
Všechny relevantní a aktuální informace z pracovněprávní agendy na pár kliknutí na 1 místě
Z uživatelských průzkumů od vás víme, že:
•

potřebujete rychle najít relevantní informace ve velkém množství obsahu

•

hledáte pomoc v nových či méně obvyklých pracovních situacích

•

připravujete argumentaci pro váš konkrétní případ – judikaturu, vzorové postupy a návody

Daně https://info.aspi.cz/o-aspi/nastroje-aspi/aspi-pruvodce/aspi-pruvodce-dane/
Přehledně zpracovaná navigace daňovou problematikou – daňovým řádem, DPH, daněmi z příjmů fyzických osob a
právnických osob
Maximálně 3 kliknutí a máte výsledek v jednom dokumentu – konkrétní paragraf předpisu, komentář, judikatura, vzory,
postupy, články…
Všechny informace jsou aktualizované a průběžně doplňované

Covid-19 https://info.aspi.cz/o-aspi/nastroje-aspi/aspi-pruvodce/pruvodce-covid-19/

Kompletní právní informace ke COVID – 19 přehledně uspořádána podle témat na jednom místě.
•

Krizové řízení
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•

Náhrada škody

•

Zdravotnictví

•

Sociální zabezpečení

•

IZS a Policie ČR

•

Předpisy, články, komentáře, vzory a judikatura – vše na jednom místě.

•

Maximálně pár kliknutí a v jednom dokumentu získáte aktuální předpisy, články, komentáře, vzory a judikatura k hledanému
tématu.

•

Obsah je průběžně aktualizovaný a doplňovaný.

Detailní obsah řešení knihovny širší obsah 2022 – VISK-8A
ASPI Právní informační systém
S ASPI Právním informačním systémem získáte spolehlivý zdroj průběžně aktualizovaných informací. Zejména předpisů ČR,
SR, EU, judikatury ČR a SDEU, usnesení vlády a další informace.

Předpisy ČR, SR a EU
 Kompletní sbírky zákonů ČR a SR od roku 1918 ve všech časových zněních s možností porovnání textů  Více
než 93 100 předpisů
 Vyhledávání v předpisech pomocí EuroVoc a CELEX v českém jazyce s odkazem na cizojazyčná znění

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

Usnesení vlády ČR
 Kompletní od roku 1991 ve všech časových zněních
 Více než 31 400 usnesení

Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR
 Kompletní přehled a znění všech uzavíraných veřejnoprávních smluv obcí ČR
 Více než 23 520 smluv
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Literatura








Důvodové zprávy
Stanoviska SMO ČR, KANCL, ČNB, ÚOOÚ, ÚOHS, NSZ
Věstníky NKÚ, MŽP, MZe, krajů, vlády, orgánů státní správy
Sborníky Veřejného ochránce práv
Finanční zpravodaj, Cenový věstník
Právní newslettery advokátních kanceláří (11)
Časopisy (22 – Acta MUP / Acta Universitatis Carolinae ludirida / Ad notam / Aplikace práva / Bulletin advokacie /
Bulletin Centra pro lidská práva a technologie /
Bulletin Komory daňových poradců /
Bulletin NS Oddělení
analytiky a srovnávacího práva / Časopis pro právní vědu a praxi / Časopis zdravotnického práva a bioetiky / Forenzní
vědy, právo a kriminalistika / Informační listy ÚOHS / Komorní listy / Právní labyrint / Právnické listy / Právo a
bezpečnost / Právo21 / Revue pro právo a technologie / Soudce / Správní právo / The Lawyer Quarterly / Zprávy
Ministerstva financí)
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
Právněhistorické studie
Státní veterinární správa – aktuality
Státní zemědělská a potravinářská inspekce – aktuality

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

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

Technické normy ČSN
 Bibliografické informace o technických normách přímo v ASPI
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Příloha č.1 s popisem obsahu knihovny výkladové literatury ASPI a dalšího obsahu předplatného
Další specializace a aplikace
Daně a poplatky 2021
Časopis Daňová a hospodářská kartotéka
Časopis Finanční, Daňový a Účetní bulletin
DAUČ - daně (časopis Daně a právo v praxi)
DAUČ - daně (dříve Daňový expert)
Komentář k zákonu č. 242/2016 Sb. Celní zákon. Praktický komentář
Komentář k zákonu č. 280/2009 Sb. Daňový řád. Praktický komentář.
Komentář k zákonu č. 353/2003 Sb.- Zákon o spotřebních daních
Komentář k zákonu č.112/2016 Sb. - Zákon o evidenci tržeb
Komentář k zákonu č.16/1993 Sb.- Zákon o dani silniční
Komentář k zákonu č.187/2016 Sb. - Zákon o dani z hazardních her
Komentář k zákonu č.235/2004 Sb.- Zákon o dani z přidané hodnoty
Komentář k zákonu č.280/2009 Sb. - Daňový řád
Komentář k zákonu č.280/2009 Sb.- Daňový řád
Komentář k zákonu č.338/1992 Sb. - Zákon o dani z nemovitých věcí
Komentář k zákonu č.340/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Komentář k zákonu č.456/2011 Sb.- Zákon o finanční správě ČR
Komentář k zákonu č.523/1992 Sb. - Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR
Komentář k zákonu č.586/1992 Sb. - Zákon o daních z příjmů
Komentář k zákonu č.593/1992 Sb. - Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Komentář Zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů (č. 164/2013 Sb.). Komentář.
Komentář Zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku (č. 321/2016 Sb.). Komentář.
MERITUM - Daň z přidané hodnoty 2009 až 2021
MERITUM - Daň z příjmů 2009 - 2021
MERITUM - Ekologické Daně 2009 - 2021
MERITUM - Majetkové daně z nabytí nemovité věci, z nemovité věci, daň silniční 2014 - 2021
MERITUM - Spotřební daně 2009 - 2020
Meritum Daňový řád (správa daní) 2009 až 2021
Monografie - Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí (včetně 1. vydání)
Monografie 3D Data, Daně Digitálně aneb ajťákem i proti své vůli
Monografie Automobil v podnikání
Monografie Cizinci a daně, 5. aktualizované vydání
Monografie COVID-19 v účetních a daňových souvislostech
Monografie Další oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně, 2. rozšířené vydání
Monografie Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury
Monografie Daně a účetnictví v cestovním ruchu
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Monografie Daňová evidence. Teorie a praxe, 2 vydání
Monografie Daňová politika v Evropské unii
Monografie Daňové příjmy veřejných rozpočtů v ČR
Monografie Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru EU
Monografie Fyzické osoby a daň z příjmů
Monografie Grada - INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání
Monografie Grada - Daňové zákony 2016
Monografie Grada - DPH 2016 - zákon s přehledy
Monografie Grada Co by měl vědět příjemce dotace
Monografie Grada Daně z příjmů 2012 Monografie
Grada Daně z příjmů 2013 Monografie Grada Daně
z příjmů 2014
Monografie Grada Daně z příjmů 2015
Monografie Grada Daně z příjmů 2016, 2017, 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky
Monografie Grada Daňová evidence podnikatelů 2012 Monografie
Grada Daňová evidence podnikatelů 2013 Monografie Grada
Daňová evidence podnikatelů 2014
Monografie Grada Daňová evidence podnikatelů 2015 Monografie
Grada Daňová evidence podnikatelů 2016 Monografie Grada
Daňová evidence podnikatelů 2017
Monografie Grada Daňová evidence podnikatelů 2018 - 2021
Monografie Grada Daňové zákony 2011 Monografie
Grada Daňové zákony 2012 Monografie Grada
Daňové zákony 2013 Monografie Grada Daňové
zákony 2014 Monografie Grada Daňové zákony
2015 Monografie Grada Daňové zákony 2017
Monografie Grada Daňové zákony 2018 - 2021
Monografie Grada DPH 2012
Monografie Grada DPH 2012 - zákon s přehledy
Monografie Grada DPH 2013
Monografie Grada DPH 2013 - zákon s přehledy
Monografie Grada DPH 2014
Monografie Grada DPH 2014 - zákon s přehledy
Monografie Grada DPH 2015 - výklad s příklady
Monografie Grada DPH 2015 - zákon s přehledy
Monografie GRADA DPH 2016 - výklad s příklady
Monografie Grada DPH 2018 - 2021 zákon s přehledy
Monografie Grada DPH 2018, 2019 - výklad s příklady
Monografie Grada DPH a účtování
Monografie Grada DPH a účtování, 7. a 8. aktualizované vydání
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Monografie Grada DPH u prodeje zboží přes elektronické obchody
Monografie Grada Elektronická evidence tržeb v přehledech 2. a 3. aktualizované vydání Monografie Grada Kapitálové společnosti daně, účetnictví, právo
Monografie Grada Odložená daň z příjmů
Monografie Grada Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů
Monografie Grada Zatřiďování majetku a služeb
Monografie Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie
Monografie Linde - Daňová kontrola z pohledu daňového řádu
Monografie Mezinárodní daňové vztahy
Monografie Mezinárodní výměna informací
Monografie Mezinárodní zdanění příjmů
Monografie Mezinárodní zdanění příjmů. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o dani z příjmů.
Monografie Movitý majetek v podnikání
Monografie Nemovité věci v podnikání 4. vydání
Monografie Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení - po třetí
Monografie Osvobození od DPH - vybrané oblasti
Monografie Perspektivy harmonizace daní z příjmů v Evropské unii
Monografie Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty
Monografie První zkušenosti s EET - elektronickou evidencí tržeb
Monografie Rozhodování ve věcech veřejných
Monografie Řešené otázky ke zdanění fyzických osob 2014
Monografie Systém principů daňového práva
Monografie Tabulky a informace pro daně a podnikání 2016
Monografie Tabulky a informace pro daně a podnikání 2018, 2017, 2016
Monografie Transferové ceny. Unikátní komplexní zpracování problematiky. Praktické pojetí formou případových studií
Monografie Účetní a daňové případy řešené v s.r.o. 7. vydání
Monografie VOX Daně v podnikání
Monografie Zaměstnanecké benefity a daně 5. vydání
Monografie Zdanění osobních příjmů
Monografie Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019
Vybraná judikatura Daňové právo
Vzory smluv a podání Daňové právo
Pracovní právo a sociální zabezpečení II 2021
Monografie Grada Personalistika pro manažery a personalisty
ASPI Průvodce Pracovní právo (jen pro ASPI NG)
Časopis Personální a sociálně právní kartotéka
Časopis Bezpečnost a hygiena práce
Časopis Práce a mzda
Komentář k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení Vlády České republiky požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích
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Komentář k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. Nařízení Vlády České republiky podmínky akreditace a provádění zkoušek z odborné
způsobilosti
Komentář k vyhlášce č.180/2015 Sb. - Vyhláška o zakázaných pracích na pracovištích
Komentář k vyhlášce č.389/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
Komentář k zákonu č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády, požadavky pracovní prostředí
Komentář k zákonu č. 150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě
Komentář k zákonu č. 262/2006 Sb.- Zákoník Práce
Komentář k zákonu č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Komentář k zákonu č.11/2002 Sb.Nařízení vlády, bezpečnostní značky, zavedení signálů
Komentář k zákonu č.111/2006 Sb., č. 110/2006 Sb. - Zákon o pomoci v hmotné nouzi a související předpisy (praktický komentář)
Komentář k zákonu č.118/2000 Sb. - Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Komentář k zákonu č.187/2006 Sb.- Zákon o nemocenském pojištění
Komentář k zákonu č.2/1991 Sb. - Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář.
Komentář k zákonu č.2/1991 Sb.- Zákon o kolektivním vyjednávání, vyhlášek č.16/1991 Sb. a č.114/1991 Sb.
Komentář k zákonu č.251/2005 Sb. a č.174/1968 Sb.- Zákon o inspekci práce (2 vydání) a Zákon o státním odborném dozoru nad
bezpečností práce
Komentář k zákonu č.262/2006 Sb. - Zákoník práce
Komentář k zákonu č.375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
Komentář k zákonu č.397/2012 Sb.- Zákon o pojistném na důchodové spoření
Komentář k zákonu č.435/2004 Sb.- Zákon o zaměstnanosti
Komentář k zákonu č.582/1991 Sb. - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Komentář k zákonu č.589/1992 Sb. - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
Komentář k zákonům č.110/2006 Sb. a č.389/2011 Sb - Zákon o životním a existenčním minimu
MERITUM - Mzdy 2007 - 2021, Personalistika a Mzdy od A do Z 2007 - 2016
Monografie Pracuje, pracuješ, pracujeme ...
Monografie Age management
Monografie Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích Monografie
Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?
Monografie BOZP v kostce
Monografie Evropské mezinárodní právo soukromé v kontextu pracovního práva
Monografie Exekuční srážky ze mzdy a jiných příjmů
Monografie Grada Diskriminace na pracovišti
Monografie Grada Jak skončit pracovní poměr
Monografie Grada Kdy do důchodu a za kolik
Monografie Grada Pracovní právo pro neprávníky
Monografie Grada Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony
Monografie Grada Zákoník práce 2011 s výkladem
Monografie Grada Zákoník práce 2012 s výkladem
Monografie Grada Zákoník práce 2012 v praxi - komplexní průvodce
Monografie Grada Zákoník práce 2013 s výkladem
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Monografie Grada Zákoník práce 2013 v praxi - komplexní průvodce Monografie
Grada Zákoník práce 2014 v praxi - komplexní průvodce
Monografie Grada Zákoník práce 2021 s výkladem
Monografie Grada Zákoník práce v praxi
Monografie Grada Zdraví a nemoc zaměstnance
Monografie Leges Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích
Monografie Leges Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Monografie Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce
Monografie Ochrana osobních údajů v pracovně-právních vztazích
Monografie Ochrana osobních údajů v pracovním právu
Monografie Organization, well-being and productivity in employment law: current issues
Monografie Personalistka 6. vydání
Monografie Pracovnělékařské služby, 2. vydání
Monografie Pracovní právo v praxi. Základní pracovněprávní vztahy a rekodifikace
Monografie Pracovník v Evropské unii
Monografie Proměny odměny
Monografie Přechod práv a povinností a hromadné propouštění Monografie
Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?
Monografie Sdílená ekonomika a delikty
Monografie Sdílená ekonomika tři roky poté
Monografie Skončení pracovního poměru
Monografie Služební vztahy a výkon závislé práce
Monografie Sociální právo a politika EU
Monografie Systémy řízení BOZP
Monografie Školení bezpečnosti práce, požární ochrany a motivační školení k prevenci rizik., 2. vydání
Monografie Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo
Monografie Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi, 3. vydání
Monografie Výkladová stanoviska AKV k pracovnímu právu
Monografie Výkladová stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů
Monografie Whistleblowing – minulost, přítomnost, budoucnost
Monografie Zaměstnanecké participativní modely
Monografie Zaměstnávání cizinců v České republice
Vybraná judikatura ve věcech pracovněprávních: náhrada škody; vznik, změny a skončení pracovního poměru
Vybraná judikatura ve věcech sociálního zabezpečení
Vybraná judikatura ve věcech zákona o zaměstnanosti
Vzory smluv a podání Pracovní právo
Občanské právo hmotné a procesní II 2021
Monografie Vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů
ASPI Navigátor Katastr nemovitostí (podle zákona č. 256/2013 Sb.)
Časopis Obchodní právo
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Časopis Právo a rodina
Časopis Rodinné listy
Časopis Soukromé právo (dříve Rekodifikace a praxe)
Komentář k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
Komentář k Mezinárodní právo soukromé 91/2012 Sb. (2 komentáře Wolters Kluwer a Leges)
Komentář k nařízení 593/2008/ES. Nařízení o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)
Komentář k nařízení 864/2007/ES. Nařízení o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II)
Komentář k vyhlášce č. 357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
Komentář k zákonu č. 120/2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
Komentář k zákonu č. 186/2011 Sb. - Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před mezinárodními soudy
Komentář k zákonu č. 256/2013 Sb. - Katastrální zákon
Komentář k zákonu č. 256/2013 Sb. - Katastrální zákon (poznámkový komentář, nakladatelství Linde)
Komentář k zákonu č. 26/2000 Sb. - Zákon o veřejných dražbách
Komentář k zákonu č. 292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních
Komentář k zákonu č. 292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních (soudcovský komentář - kniha III.). 3. vyd.
Komentář k zákonu č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád, 1. část (soudcovský komentář - kniha I.). 3. vyd.
Komentář k zákonu č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád, 2. část (soudcovský komentář - kniha II.). 3. vyd.
Komentář k zákonu č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád, 3. část (soudcovský komentář - kniha IV.). 3. vyd.
Komentář k zákonu č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád, 4. část (soudcovský komentář - kniha V.). 3. vyd.
Komentář k zákonu č.102/2001 Sb. - Zákon o obecné bezpečnosti výrobků
Komentář k zákonu č.120/2001 Sb. - Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a zákonu č.119/2001 Sb. Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
Komentář k zákonu č.131/2002 Sb. - Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů
Komentář k zákonu č.191/1950 Sb.- Zákon směnečný a šekový
Komentář k zákonu č.202/2012 Sb. - Zákon o mediaci (nakladatelství LEGES)
Komentář k zákonu č.202/2012 Sb. - Zákon o mediaci (nakladatelství Wolters Kluwer)
Komentář k zákonu č.22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky
Komentář k zákonu č.292/2013 Sb. - Zákon o zvláštních řízeních soudních
Komentář k zákonu č.358/1992 Sb. - Notářský řád
Komentář k zákonu č.359/1999 Sb. - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
Komentář k zákonu č.549/1991 Sb. - Zákon o soudních poplatcích
Komentář k zákonu č.634/1992 Sb. - Zákon o ochraně spotřebitele
Komentář k zákonu č.89/2012 Sb.- Občanský zákoník
Komentář k zákonu č.99/1963 Sb.- Občanský soudní řád (2. vydání - komentář a praktický komentář) a související předpisy EU - Nařízení o
uznávání rozhodnutí ve věcech manželských (Brusel II bis)(2201/2003/ES), Nařízení o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí (Brusel I)
(44/2001/ES), Nařízení o evropském řízení a drobných nárocích (861/2007/ES),
Komentář k zákonu č.99/1963 Sb.- Občanský soudní řád a č.292/2013Sb.- Zákon o zvláštních řízeních soudních (nakladatelství HBT)
Meritum Občanské právo 2007 a 2012, Byty a právo 2007, Katastr nemovitostí 2006 až 2010, Statusové věci občanů 2009
Monografie Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva
Monografie - Průvodce uzavíráním smluv - Právo prakticky, 3. vydání
Monografie - Zástavní právo, 3. vydání
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Monografie 222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení (nakladatelství Leges)
Monografie Abeceda rodinného práva
Monografie Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání (právo prakticky)
Monografie Bezdůvodné obohacení
Monografie Brněnská normativní civilistika
Monografie Bytové spoluvlastnictví. Komentář k § 1158–1222 nového občanského zákoníku a k zákonu č. 67/2013 Sb.
Monografie Culpa in contrahendo
Monografie Darování a jeho podoby v novém soukromém právu
Monografie Dědické právo podle nového občanského zákoníku
Monografie Dědický status. Právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry
Monografie Dokazování
Monografie Ekonomická analýza deliktního práva
Monografie Exekuce prakticky. I. díl - obecně k řízení - Právo prakticky
Monografie Exekuce prakticky. II. díl - jednotlivé způsoby vedení exekuce - Právo prakticky
Monografie Geometrický plán
Monografie Grada Alokace rizik v obchodních smlouvách
Monografie Grada Dokumentární akreditiv v praxi
Monografie Grada Jak na spolkový rejstřík
Monografie Grada Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt
Monografie Grada Kurz právní sebeobrany
Monografie Grada Mezinárodní obchodní operace
Monografie Grada Nový občanský zákoník - Dědické právo
Monografie Grada Nový občanský zákoník - Náhrada škody
Monografie Grada Nový občanský zákoník - Principy a základní pojmy
Monografie Grada Nový občanský zákoník - Rodinné právo
Monografie Grada Nový občanský zákoník - Smluvní právo
Monografie Grada Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva
Monografie Grada Nový občanský zákoník úplně pro všechny
Monografie Grada Nový občanský zákoník, Dědické právo, 2., aktualizované vydání
Monografie Grada Nový občanský zákoník, Rodinné právo 2., aktualizované vydání
Monografie Grada Praktický průvodce pro neziskové organizace
Monografie Grada Právní minirádce pro život
Monografie Grada Právo pro politology
Monografie Grada Provoz, revize a údržba technických zařízení
Monografie Grada Rádce nájemníka bytu
Monografie Grada Rádce pro členy bytových družstev a vlastníky bytů
Monografie Grada Svěřenské fondy
Monografie Grada Úvod do studia práva
Monografie Grada Zákon o obchodních korporacích s komentářem
Monografie Hledání pravdy v civilním procesu
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Monografie Instituty českého mezinárodního práva soukromého
Monografie Katastr nemovitostí - Právo prakticky
Monografie Katastrální (a související) judikatura
Monografie Kritika právní odpovědnosti
Monografie Leges Dědické právo. Praktická příručka.
Monografie Leges Nahlížení do spisu
Monografie Mediace v praxi optikou empirického výzkumu
Monografie Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení Řím I, Nařízení Řím II, Nařízení Brusel I)
Monografie Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka
Monografie Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle
autorského zákona
Monografie Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu
Monografie Náhradní péče o dítě v ČR
Monografie Nájemní a družstevní bydlení
Monografie Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti
Monografie Nekalé obchodní praktiky
Monografie Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře
Monografie Nové české nadační právo v evropském srovnání
Monografie Nové mezinárodní dohody na ochranu investic
Monografie Obchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku
Monografie Obchodní podmínky ve vztazích B2C
Monografie Oceňování nemovitostí – moderní metody a přístupy
Monografie Oceňování nemovitostí v praxi
Monografie Oceňování služebností: teorie a praxe - Právo prakticky
Monografie Odůvodnění civilního rozsudku
Monografie Operativní leasing firemních vozidel
Monografie Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu
Monografie Podnikatelský pronájem věcí movitých - Právo prakticky
Monografie Poručenství a jiné formy péče o dítě
Monografie Pozemkové vlastnictví
Monografie Právní a sociální aspekty mediace v České republice
Monografie Právní jednání a procesní úkony. Vzájemné vztahy a nové aspekty.
Monografie Právní subjektivita
Monografie Právní úprava profesionálního sportu v ČR a zahraničí
Monografie Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory Monografie
Právo proti nekalé soutěži
Monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu
Monografie Prodlení s plněním peněžitých dluhů a jeho následky
Monografie Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí - Právo prakticky, 2. vydání
Monografie Předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu v soukromém právu
Monografie Převod nemovitosti od počátku do konce – průvodce (nejen) pro realitní makléře
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Monografie Převodové tabulky pro NOZ a ZOK (nakladatelství Sagit UZ č. 902)
Monografie Příkazní smlouva
Monografie Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva
Monografie Rozvody, rozchody, zánik partnerství
Monografie Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora
Monografie Směnka v soudním řízení
Monografie Smlouvy přípravného druhu - Právo prakticky, 2. vydání
Monografie Soudní exekuce
Monografie Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku. Komentovaný rejstřík judikatury a její užití po rekodifikaci
Monografie Soukromé právo 21. století
Monografie Soukromoprávní ochrana piety zemřelého
Monografie Sousedská práva podle nového občanského zákoníku
Monografie Společenství vlastníků jednotek. Praktická příručka
Monografie Správa cizího majetku - Právo prakticky
Monografie Svěřenské fondy
Monografie Šíření pravdivých údajů o podnikatelích jako nekalá soutěž a/nebo narušení dobré pověsti
Monografie The Concept of Juristic Person
Monografie Věcná břemena a právo stavby v praxi
Monografie Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku
Monografie Vlastnictví bytů
Monografie Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu
Monografie Vyživovací povinnost po rekodifikaci
Monografie Zajištění a utvrzení dluhů v praxi - Právo prakticky
Monografie Zápisy práv do katastru nemovitostí
Monografie Zastoupení. Specifika a kontexty
Monografie Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Komentář k § 1721–2893 OZ
Monografie Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv
Monografie Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby
Monografie Žaloba v civilním řízení, 2. vydání
Přeložená legislativa Občanský zákoník 40/1963 Sb. - anglický překlad (Civil Code)
Slovník právnických pojmů (občanský zákoník)
Vybraná judikatura Občanské právo hmotné
Vybraná judikatura Občanské právo procesní
Vybraná judikatura Směnečné právo
Vybraná judikatura ve věcech bezdůvodného obohacení
Vybraná judikatura ve věcech katastru nemovitostí
Vzory smluv a podání Exekuce
Vzory smluv a podání Konkursní právo
Vzory smluv a podání Občanské právo
Vzory smluv a podání Občanské právo procesní
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Vzory smluv a podání Rodinné právo
Vzory smluv a podání Směnečné právo
Správní právo - obecné předpisy 2021
ASPI Navigátor - Svobodný přístup k informacím (podle zákona č. 106/1999 Sb.)
Komentář k zákonu č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
Komentář k zákonu č. 150/2002 Sb. - Soudní řád správní
Komentář k zákonu č. 150/2002 Sb. Soudní řád správní
Komentář k zákonu č. 184/2006 Sb. Zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Komentář k zákonu č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Komentář k zákonu č. 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (nakladatelství Leges)
Komentář k zákonu č. 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (nakladatelství Wolters Kluwer)
Komentář k zákonu č. 251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích
Komentář k zákonu č. 412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Komentář k zákonu č. 500/2004 Sb. Správní řád. Praktický komentář
Komentář k zákonu č.159/2006 Sb. - Zákon o střetu zájmů
Komentář k zákonu č.166/1993 Sb. - Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
Komentář k zákonu č.234/2014 Sb. - Zákon o státní službě
Komentář k zákonu č.255/2012 Sb. - Kontrolní řád (2 vydání - komentář a praktický komentář)
Komentář k zákonu č.455/1991 Sb.- Živnostenský zákon (nakladatelství Linde)
Komentář k zákonu č.500/2004 Sb.- Správní řád
Komentář k zákonu č.634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích
Komentář k zákonu č.82/1998 Sb. - Zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci
Komentář k zákonům č.455, 570/1991 Sb. a č.278/2008 Sb. - Živnostenský zákon a Zákon o živnostenských úřadech, Nařízení o
obsahových náplních jednotlivých živností
MERITUM - Správní řád 2016
Monografie Doručování ve správním řízení se zaměřením na elektronické formy komunikace
Monografie Grada Praktický průvodce státní službou
Monografie Grada Průvodce živnostníka právním řádem
Monografie Nakládání s majetkem státu
Monografie Nové přestupkové právo
Monografie Odpovědnost státu za výkon veřejné moci
Monografie Principy dobré správy
Monografie Řádné opravné prostředky ve správním řízení
Monografie Správní delikty na úseku bezpečnosti silničního provozu
Monografie Správní věda, Teorie veřejné správy
Monografie Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení
Vybraná judikatura - Správní právo
Vybraná judikatura ve věcech hospodaření s majetkem České republiky
Vybraná judikatura ve věcech odpovědnosti státu za nesprávný výkon veřejné moci
Vybraná judikatura ve věcech správního trestání
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Vybraná judikatura ve věcech voleb, referend a politických stran
Vybraná judikatura ve věcech živnostenského podnikání
Vzory smluv a podání Přestupkové řízení
Vzory smluv a podání Správní právo
Vzory smluv a podání Živnostenské právo
Stavebnictví 2021
Komentář k zákonu č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Praktický komentář
Komentář k zákonu č. 20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči. Praktický komentář
Komentář k zákonu č.183/2006 Sb. - Stavební zákon (2 komentáře Wolters Kluwer a Leges)
Komentář k zákonu č.20/1987 Sb.- Zákon o státní památkové péči
Komentář k zákonu č.360/1992 Sb. - Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Meritum Stavební právo, vzory žádostí, rozhodnutí a jiných úkonu podle stavebního zákona 2012
Monografie Stavební smluvní právo
Monografie Grada Stavební zákon s komentářem pro praxi
Monografie Smluvní podmínky FIDIC, 2. vydání
Monografie Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace
Monografie Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo - Právo prakticky
Slovník Grada Anglicko-český a česko- anglický. Architektura a stavitelství
Učebnice Smluvní vztahy výstavbových projektů
Vybraná judikatura ve věcech stavebního práva
Vzory smluv a podání Památková péče
Vzory smluv a podání Stavební řízení
Životní prostředí 2021
Komentář k zákonu č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Praktický komentář
Komentář k zákonu č. 123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí. Praktický komentář
Komentář k zákonu č. 167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
Komentář k zákonu č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší
Komentář k zákonu č. 246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
Komentář k zákonu č. 289/1995 Sb.- Lesní zákon
Komentář k zákonu č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech. Praktický komentář
Komentář k zákonu č. 542/2020 Sb. Zákon o výrobcích s ukončenou životností. Praktický komentář
Komentář k zákonu č.100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
Komentář k zákonu č.100/2004 Sb. - Zákon o obchodování s ohroženými druhy
Komentář k zákonu č.114/1992 Sb. - Zákon o ochraně přírody a krajiny
Komentář k zákonu č.282/1991 Sb. - Zákon o České inspekci životního prostředí
Komentář k zákonu č.350/2011 Sb. - Chemický zákon
Komentář k zákonu č.477/2001 Sb. - Zákon o obalech
Monografie Grada Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí
Monografie Grada Právní vztahy k dřevinám
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Monografie Grada Právní vztahy k dřevinám, 2. vydání
Monografie Grada Právo životního prostředí
Monografie Ochrana životního prostředí v procesech veřejného stavebního práva
Monografie Právo na informace o životním prostředí ve středoevropském kontextu
Vybraná judikatura ve věcech životního prostředí
Zdravotnictví a farmacie 2021
Komentář k vyhlášce č. 79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče
Komentář k vyhlášce č. 98/2012 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci
Komentář k zákonu č. 116/2020 Sb. Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
Komentář k zákonu č. 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
Komentář k zákonu č.258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví
Komentář k zákonu č.268/2014 Sb. - Zákon o zdravotnických prostředcích
Komentář k zákonu č.372/2011 Sb. - Zákon o zdravotních službách (praktický komentář)
Komentář k zákonu č.373/2011 Sb - Zákon o specifických zdravotních službách (praktický komentář)
Komentář ke sdělení č. 96/2001 Sb. m. s. Úmluva o lidských právech a biomedicíně
Monografie Právo na ochranu veřejného zdraví (nakladatelství Linde)
Monografie Aspekty ochrany osobnosti lékaře a pacienta
Monografie Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče
Monografie Dokazování v medicínskoprávních sporech
Monografie Farmaceutické právo
Monografie Grada Lege artis v medicíně
Monografie Grada Lékař a pacient v moderní medicíně
Monografie Grada Lékař a právo
Monografie Grada Medicínsko-právní terminologie
Monografie Grada Pochybení a sankce při poskytování chirurgické péče
Monografie Grada Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče
Monografie Grada Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče
Monografie Grada Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče II
Monografie Grada Porodnické soudní kazuistiky
Monografie Grada Posudková činnost v ordinaci lékaře
Monografie Grada Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků
Monografie Grada Právní minimum pro sestry
Monografie Grada Právní předpisy nejen pro hlavní, vrchní, staniční sestry
Monografie Grada Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi
Monografie Grada Soudní lékařství 1. díl
Monografie Grada Soudní lékařství 2. díl
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Monografie Grada Univerzita medicínského práva
Monografie Právo a etika kmenových buněk
Monografie Právo na život a biomedicína
Monografie Právo pro zdravotnické pracovníky
Monografie Právo v paliativní medicíně
Monografie Zdravotnická povolání
Monografie Zdravotnické právo
Monografie Změny v regulaci zdravotnických prostředků. Norma 13485:2016, Nařízení 2017/745 (nakladatelství Porta Medica)
Vybraná judikatura ve věcech zdravotnictví I
Vybraná judikatura ve věcech zdravotnictví II Odpovědnost ve zdravotnictví, Kompendium zdravotnické judikatury I. až IV. díl.
Předpisy měst a obcí ČR
Předpisy obcí - Hlavní město Praha
Předpisy obcí - Jihočeský kraj
Předpisy obcí - Jihomoravský kraj
Předpisy obcí - Karlovarský kraj
Předpisy obcí - kraj Vysočina
Předpisy obcí - Královéhradecký kraj
Předpisy obcí - Liberecký kraj
Předpisy obcí - Moravskoslezský kraj
Předpisy obcí - Olomoucký kraj
Předpisy obcí - Pardubický kraj
Předpisy obcí - Plzeňský kraj
Předpisy obcí - Středočeský kraj
Předpisy obcí - Ústecký kraj
Předpisy obcí - Zlínský kraj
Nabídku vypracoval: Martin Tipta
Dne: 8.9.2021
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