
AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO ROK 2023:
daňový balíček (zvýšení limitu pro registraci k DPH  

na 2 000 000 Kč, zvýšení hranice příjmů ze samostatné činnosti  
pro vstup do paušálního režimu daně a zavedení 3 jeho pásem odvoze-

ných od výše a charakteru příjmů poplatníka), dílčí změny kontrolního 
hlášení, nové slevy na pojistném na sociální zabezpečení u zkráce-
ných úvazků, navýšení hranice příjmu pro povinnou účast na nemo-

cenském pojištění, výrazné změny v oblasti pracovnělékařských slu-
žeb (dobrovolné pracovnělékařské prohlídky u první a částečně i druhé 

kategorie, zjednodušení poradenství a dohledu poskytovatele pracov-
nělékařských služeb), rozšíření počtu subjektů s datovými schránkami 

(povinnost mít a aktivně používat datovou schránku) a další.
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odborných publikací 
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ABECEDA ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 2023 5571

19. aktualizované vydání
kolektiv autorů

Nové, aktualizované vydání této populární publikace zachycuje základní 
účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přes-
tože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná význam-
ná legislativní změna, obsahuje publikace řadu informací, které vycházejí 
z dlouhodobé praxe autorů. V jednotlivých kapitolách jsou popsány platné 
zásady i používané účetní metody doplněné příklady z praxe. Vzhledem k ob-
dobí, ve kterém se nacházíme (covid-19 a invaze na Ukrajinu), je zdůrazněna 
i zásada nepřetržitého fungování účetní jednotky a její vliv jak na vedení 
účetnictví, tak i na správné sestavení účetní závěrky. 

Čtenář zde může nalézt také úpravy účetních postupů v případech, kdy 
účetnictví reaguje na  změny daňových zákonů, a  to nejen pro rok  2023, 
ale vzhledem k datu vydání této publikace i na změny daňových zákonů 
v roce 2022, jako např. upozornění na významnou novelu daně silniční nebo 
speciálního zákona upravujícího daňovou problematiku darů.

2/2023, kroužková, cca 450 stran, cca 790 Kč

CIZÍ MĚNY A KURZOVÉ ROZDÍLY 5879
– výklad a řešené příklady

8. aktualizované vydání
Petr Beránek

Tato praktická kniha zpracovává problematiku účetních případů, ve kterých 
se vyskytují cizí měny, a to od těch nejjednodušších (pokladní příjmy a výdaje 
a platby pohledávek) až po ty méně časté a složitější (např. nákupy a prodeje 
pohledávek v cizích měnách). 

Přehledně vysvětluje, kdy je nutné užít kurzy ze  zákona o  účetnictví, 
a ve kterých případech (např. vyúčtování pracovní cesty nebo stanovení výše 
daňové povinnosti DPH) je nutné užít kurz jiný. Na více než 130 příkladech 
jsou názorně ukázány nejen správné možnosti zaúčtování, ale tam, kde je to 
možné, jsou rozebrány i různé varianty účtování s podrobným komentářem. 

Platí i pro rok 2023, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané 
aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

9/2020, brožovaná, 296 stran, 419 Kč

ÚČETNICTVÍ

EDICE  
ÚČETNICTVÍ
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CESTOVNÍ NÁHRADY V 321 PŘÍKLADECH 2023 2957

13. aktualizované vydání
Karel Janoušek

Autor v této publikaci komentuje zásady a postupy při poskytování cestov-
ních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v  podnikatelské sféře 
i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků. Uvádí:
• řadu praktických příkladů týkajících se sjednání nebo zjištění pravidel-

ného pracoviště, 
• použití kurzů k přepočtům cizích měn při zjištění výše nároku zaměst-

nance na cestovní náhrady,
• vypořádání nároku zaměstnance a  zaúčtování příslušných nákladů 

v účetnictví,
• dopad nové povinnosti zaokrouhlovat hotovostní platby na Slovensku 

na 5 eurocentů,
• poskytování cestovních náhrad při výkonu práce doma a z domova (home 

office), při přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance 
i v jiných složitějších případech, jako např. použití letadel v zahraničí. 
Komentář je ve věcném členění a obsahuje nejen řešení vycházející z plat-

ných právních předpisů, ale i doporučený postup, když právní předpisy řešení 
příslušného zvláštního nebo složitějšího případu neuvádějí, přičemž je vždy 
uvedeno zdůvodnění příslušných postupů.

1/2023, brožovaná, 432 stran, 589 Kč

HOSPODAŘENÍ A VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 2346 
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

– v ukázkách a příkladech
1. vydání
Jaroslava Svobodová

Publikace je zaměřena na dvě oblasti, a to na:
• hospodaření příspěvkových organizací rozlišených na státní příspěvkové 

organizace a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem jsou územní 
samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí,

• vedení účetnictví příspěvkových organizací. 
Výklad v  první oblasti vychází z  právních předpisů týkajících se hos-

podaření příspěvkových organizací, tj.  zákona č. 218/2000 Sb. a zákona 
č. 250/2000 Sb. V oblasti vedení účetnictví se autorka zaměřuje na výklad 
účetních metod včetně jednotlivých ukázek. Publikace obsahuje velké množ-
ství názorných příkladů postupů účtování příspěvkových organizací. 

Platí i pro rok 2023, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané 
aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

3/2021, brožovaná, 376 stran, 419 Kč

ÚČETNICTVÍ
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INVENTARIZACE 2398 
– praktický průvodce

8. aktualizované vydání
Jaroslava Svobodová

Publikace je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a  kontrolním 
pracovníkům vybraných účetních jednotek, tj. organizačních složek státu, 
územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů 
a regionálních rad regionů soudržnosti a dobrovolných svazků obcí.

Jsou zde popsány jednotlivé fáze inventarizace majetku, závazků, jiných 
aktiv, jiných pasiv a skutečností zaúčtovaných v knize podrozvahových účtů 
tak, jak na sebe navazují, aby čtenář přesně věděl, jakým způsobem má být 
inventarizace prováděna a jak má účetní jednotka postupovat (např. při pří-
pravě a organizačním zajištění inventarizace, stanovení předmětu inventari-
zace, vlastního průběhu inventarizace včetně provádění jednotlivých inventur, 
zjištění inventarizačních rozdílů).

Kniha podrobně charakterizuje základní pojmy a rovněž obsahuje názorné 
příklady a je doplněna o CD, které obsahuje nezávazné vzory účetních zázna-
mů souvisejících s inventarizací majetků a závazků. 

Platí i pro rok 2023, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané 
aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

2/2018, brožovaná + CD, 480 stran, 519 Kč

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ 5798

4. aktualizované vydání
Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková

Již 4. aktualizované vydání této oblíbené publikace čtenáře seznámí s princi-
py správného vedení jednoduchého účetnictví, s účtováním v soustavě jedno-
duchého účetnictví, otevíráním a uzavíráním účetních knih, účetními zápisy, 
účetními doklady, oceněním, odpisováním majetku, mzdami a odměnami 
či inventarizací.

Publikace je doplněna o základní informace daňových zákonů (zákon o da-
ních z příjmů, daň z nabytí nemovitých věcí, silniční daň atd.). Nově je v knize 
zařazena kapitola o povinnostech organizací podle zákona o účetnictví a zá-
kona o veřejných rejstřících, jež se týká zveřejňování účetních závěrek, a dále 
kapitola s aktuálními dotazy z praxe. 

Platí i pro rok 2023, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané 
aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

4/2020, brožovaná, 264 stran, 319 Kč

ÚČETNICTVÍ
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LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ 5698

6. aktualizované vydání
kolektiv autorů

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením 
života právnické osoby. Tato publikace se komplexně věnuje problematice 
likvidace obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených občanským 
zákoníkem, ale rovněž praktickou stránkou věci z pohledu likvidátora a dále 
i problematikou účetní a daňovou. 

Za účelem podání komplexního pohledu na řešenou problematiku čtenáři 
se na vzniku knihy podílejí osvědčení členové autorského kolektivu sesta-
veného z likvidátora, advokáta, daňového specialisty a auditora. Jedná se 
tak o opravdu ucelený a mnohaoborový pohled na problematiku likvidace 
obchodní korporace. Toto vydání je výrazně aktualizované ve vazbě na účetní 
závěrku. 

Platí i pro rok 2023, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané 
aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

11/2017, brožovaná, 264 stran, 339 Kč

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA  2959
– Průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2023

23. aktualizované vydání
Petr Ryneš

V novém, aktualizovaném vydání jsou okomentovány jednak změny, ke kte-
rým došlo v posledních letech, a jednak změny připravované od 1. 1. 2023. 
V přílohové části publikace jsou obsaženy kompletní účetní a nejdůležitější 
daňové předpisy ve znění platném od 1. 1. 2023.
Výklad je věnován například:
•  vymezení kategorií účetních jednotek (mikro, malé, střední a velké) a sta-

novení jejich účetních povinností, 
• obsahuje i návod a řešení některých problematických oblastí, např. účto-

vání nákladů na výzkum a vývoj, vykazování výnosů, účtování a oceňování 
zásob pořízených vlastní činností, účtování odměn a bonusů vyplácených 
v následujícím období, účtování nároků na nevybranou dovolenou, účto-
vání nároků z pojistných událostí,

• problematiku náhrad a dotací vyplácených v souvislosti s pandemií covid-19, 
• změny limitů pro účtování o dlouhodobém majetku apod.

Velký prostor je vyhrazen rovněž výkladu k účetní závěrce 2022, a to ze-
jména sestavení a obsahu přílohy k účetní závěrce a účetních výkazů rozvahy 
a výkazu zisku a ztráty. Součástí výkladu je vzorový účetní rozvrh s vazbou 
na položky výkazů.

1/2023, brožovaná, cca 1 190 stran, 749 Kč

ÚČETNICTVÍ
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PRAKTICKÝ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM  5891
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

– sbírka souvztažností a praktické souvislé příklady 2023 
3. aktualizované vydání
Karla Maderová Voltnerová

Publikace je věnována účetnictví příspěvkových organizací v  návaznosti 
na zákon o účetnictví, vyhlášku č. 410/2009 Sb. a České účetní standardy. 
Obsahuje sbírku souvztažností, která je členěna podle jednotlivých syntetic-
kých a podrozvahových účtů, a dále účtování souvislých vzorových příkladů, 
které zahrnují např. pořízení, odpisování, vyřazení a prodej dlouhodobého 
majetku, účtování o zásobách a nedokončené výrobě, závazcích a pohle-
dávkách, včetně časového rozlišení, účtování o nákladech a výnosech. Mezi 
příklady nechybí ani specifická oblast příspěvkových organizací, kterou je 
tvorba a použití fondů. 

Doplněny jsou odkazy na související právní předpisy, popř.  jejich struč-
ný výklad. Publikace je praktickou pomůckou pro všechny, kteří se zabývají 
účetnictvím příspěvkových organizací, tj. účetním, hospodářům, ekonomům 
a ředitelům příspěvkových organizací a dále zástupcům zřizovatelů územ-
ních samosprávných celků, kteří se podílejí na zajištění vztahů s jimi zřízený-
mi příspěvkovými organizacemi. Pro svou názornost a praktické příklady je 
vhodná i pro studenty středních a vysokých škol.   

IV. čtvrt./2023, brožovaná, cca 190 stran, cca 400 Kč

ROZPOČTOVÁ SKLADBA 5573 
–  výklad a koncepce rozpočtové skladby

10. aktualizované vydání  
Jiří Paroubek

Publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včet-
ně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba. 

Je určena pro účetní a rozpočtové pracovníky, pracovníky kontrolních útva-
rů, auditory, poradenské organizace, organizace zabývající se zpracováním 
softwaru pro účetnictví, jakož i pracovníky dalších odborných útvarů (finanč-
ních, daňových, plánovacích apod.). Může být přínosem i pro studenty a jiné 
čtenáře zabývající se financemi z teoretického hlediska. 

Platí i pro rok 2023, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané 
aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

2/2022, brožovaná, 640 stran, 629 Kč

ÚČETNICTVÍ



SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ  2966
k účtům směrné účtové osnovy
se vzorovou účtovou osnovou s opravami pro rok 2023

Jaroslav Jindrák

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které 
jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a České účetní 
standardy č. 001 až 023. Řízení a hodnocení vývoje hospodaření organizací 
se neobejde bez využívání účetních ekonomických informací. Právě jejich 
snadnějšímu a kvalitnějšímu získávání by měla napomoci tato publikace. 

Je určena pro auditory, účetní pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, 
poradenských organizací, organizací zabývajících se zpracováním softwaru 
pro účetnictví, jakož i pracovníky dalších odborných útvarů (finančních, da-
ňových, plánovacích apod.).

1/2023, brožovaná, 304 stran, 499 Kč

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 2023 5766
– prakticky včetně účetnictví a daní

13. přepracované vydání
Pavel Běhounek

Tato kniha obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., 
například: 
• rozdělování zisku,
• odměňování společníků a jednatelů, 
• povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví či poskytování půjček společníky. 

Řeší však i  situace objevující se ve  společnostech pouze sporadicky, 
např. majetkové vypořádání společníků, převod či dědění obchodního  podílu.

Aktualizované vydání vychází ze zákona o obchodních korporacích, re-
aguje však nejen na změny daňové legislativy, ale i na novelu zákona o ob-
chodních korporacích od 1. 1. 2021 či zákon o evidenci skutečných majitelů 
(novelizovaný od 1. 10. 2022) a také na aktuální judikaturu. 

2/2023, brožovaná, cca 370 stran, cca 500 Kč

Uvedené údaje o ceně, rozsahu stran a termínu 
vydání jsou u připravovaných knih pouze orientační. 
Konečná verze se může lišit mimo jiné v souvislosti 

se schválením nových legislativních změn.



ÚČTOVÁ OSNOVA, ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY  5889
PRO NĚKTERÉ VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY 2023 

– 384 postupů účtování
15. aktualizované vydání
Jaroslava Svobodová a kolektiv

V publikaci Jaroslavy Svobodové, bývalé metodičky účetnictví Ministerstva 
financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, naleznete:
• aktuální informace z  oblasti účetnictví těchto některých vybraných 

účetních jednotek včetně nezbytného výkladu některých ustanovení práv-
ních předpisů týkajících se uvedené oblasti, tj. zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., vyhlášky č. 383/2009 Sb., vyhlášky 
č. 270/2010 Sb., vyhlášky č. 220/2013 Sb.,

• úplná znění Českých účetních standardů č. 701 až č. 710 pro některé 
vybrané účetní jednotky, 

• velké množství názorných příkladů postupů účtování a ukázek použití 
účetních metod u uvedených účetních jednotek.

2/2023, brožovaná, cca 640 stran, cca 650 Kč

ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA BYTOVÝCH DRUŽSTEV  5890
A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ OD A DO Z

4. aktualizované vydání
Marta Neplechová, Martin Durec

Uvedená řešení účetních a daňových případů vycházejí z právních předpisů 
platných k datu vydání publikace, tj. občanského zákoníku včetně provádě-
cích právních předpisů, zákona o obchodních korporacích, zákona o daních 
z příjmů a dalších souvisejících právních předpisů. 

Publikace obsahuje praktické příklady účtování hospodaření a financování 
obou forem vlastnictví bytů, přípravy a sestavení účetní závěrky a zároveň 
na příkladech také objasňuje řešení z oblasti daňových i odvodových povin-
ností těchto právnických osob. 

Platí i pro rok 2023, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané 
aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

3/2020, brožovaná, 384 stran, 429 Kč

www.anag.cz
• spolehlivé a rychlé internetové knihkupectví

• vaše objednávky expedujeme obratem
• sledujte akční ceny (v našem e-shopu nakoupíte až o 30 % levněji)
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ÚČTOVÁ OSNOVA, ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY, 5526  
POSTUPY ÚČTOVÁNÍ PRO PODNIKATELE 

3. aktualizované vydání
Jana Pilátová

Publikace ve svém 3. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů v oblasti 
účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku 
č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví 
pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 
účetnictví, a zákon o účetnictví včetně komentáře k novinkám, které nastaly 
v průběhu minulých let. 

Platí i pro rok 2023.

2/2021, brožovaná, 416 stran, 399 Kč

VNITŘNÍ SMĚRNICE PRO NĚKTERÉ VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY  2317
–  organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky,  

dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti,  
příspěvkové organizace 

3. aktualizované a rozšířené vydání
Jaroslava Svobodová

Tato praktická příručka obsahuje úplné a aktuální informace, jež je nutné znát 
při vytváření vnitřních směrnic, které vycházejí z novelizovaných ustanovení 
zákonných předpisů vybraných účetních jednotek (zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., vyhlášky č. 383/2009 Sb., vyhlášky 
č. 270/2010 Sb. a vyhlášky č. 220/2013 Sb.) a také z vnitřních potřeb pří-
slušné účetní jednotky.

Obsahuje 37 nezávazných návrhů vnitřních směrnic, včetně plánu inventur, 
které by mohly pomoci vybraným účetním jednotkám při tvorbě vnitřních 
předpisů.

Kniha je doplněna o CD, které obsahuje nezávazné vzory vnitřních směrnic 
v editovatelné podobě, jež jsou pro každého uživatele vynikajícím pomocní-
kem usnadňujícím práci. 

Platí i pro rok 2023.

2/2019, brožovaná + CD, 440 stran, 459 Kč

ÚČETNICTVÍ



VNITŘNÍ SMĚRNICE PRO PODNIKATELE 2023 2967

16. aktualizované vydání
Hana Kovalíková 

Změny pro rok 2023 jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrni-
ce je doplněna krátkým, jasným komentářem. V úvodu jsou vždy přehledně 
vyjmenovány právní předpisy, na základě kterých jsou jednotlivé směrnice 
zpracovány. Opět je u každé směrnice vypracován vzor vnitropodnikové úpra-
vy, podle níž si mohou účetní jednotky své směrnice upravit. Ke každé z nich 
jsou rovněž uvedeny základní a nejčastěji používané předkontace účetních 
operací. 

Na konci knihy jsou doplněny návrhy (vzory) různých účetních dokladů, 
a  to i  interních, které se ke směrnici vztahují. Součástí knihy je program 
ke stažení, který obsahuje databázi všech vnitropodnikových směrnic zmiňo-
vaných v knize, jež jsou připraveny nejen k seznámení se s nimi, ale zejména 
k editaci pro potřeby dané účetní jednotky. Směrnice se mohou v dodaném 
programu upravovat s možností exportu do pdf.

3/2023, brožovaná, cca 470 stran, cca 700 Kč

SEMINÁŘE A KURZY
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ABECEDA DPH 2023 5587

9. aktualizované vydání
Zdeněk Kuneš, Zdeněk Vondrák

Kniha je aktualizována o  všechny změny uvedené v  zákonu o  DPH pro 
rok 2023 a o informace vydávané Generálním finančním ředitelstvím.
Je v ní řešeno:
• jak správně stanovit místo plnění, 
• kdy vzniká povinnost přiznat daň,
• jak a kdy správně vystavit daňový doklad,
• co musí obsahovat a jaké jsou jeho druhy,
• jak správně stanovit základ daně,
• jak postupovat při zaokrouhlování daně, 
• jak provést opravu základu daně například u reklamací,
• jak opravit odpočet daně u příjemce zdanitelného plnění a jak opravit vlast-

ní chyby,
• jak stanovit správnou sazbu daně při dodání zboží nebo poskytnutí služby.

Zvláštní kapitola se zaměřuje i na novou povinnost pro všechny fyzické 
osoby – podnikatele a další subjekty, které budou mít od 1. 1. 2023 povinně 
zřízenu datovou schránku, tedy budou muset s úřady povinně komunikovat 
elektronicky.

2/2023, kroužková, cca 410 stran, cca 890 Kč

DAŇ Z HAZARDNÍCH HER 5679

1. vydání
Vladimír Pelc

Publikace obsahuje zákon o dani z hazardních her s komentářem, změnový 
zákon s vysvětlujícími poznámkami a zákon o hazardních hrách s důvodovou 
zprávou. Zákonem o dani z hazardních her došlo např. ke změně předchozího 
odvodu z loterií a jiných podobných her na daň z hazardních her, k úpravě da-
ňového subjektu i objektu daně a daňových sazeb; změnovým zákonem bylo 
novelizováno dalších devatenáct zákonů. Publikace je určena především pro 
poplatníky daně z hazardních her, jimiž jsou jejich provozovatelé, pro daňové 
specialisty a další zájemce o tuto problematiku.

Platí i pro rok 2023.

10/2016, brožovaná, 320 stran, 499 Kč



DANĚ Z PŘÍJMŮ 5581 
s komentářem

19. aktualizované vydání
PhDr. Vladimír Pelc, JUDr. Vladimír Pelc

Populárně-odborná praktická publikace vychází v novém, aktualizovaném 
a modernizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2024. 
Text knihy zahrnuje:
• aktuální znění zákona o daních z příjmů, 
• aktuální znění zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,
• nové komentáře k nim. 

Podrobný výklad k  jednotlivým ustanovením daňového zákona je dopl-
něn o odkazy na novou judikaturu zejména Nejvyššího správního soudu 
a Ústavního soudu. Kniha je rovněž v judikatuře obou soudů často citována. 

Novinkou je heslovitý seznam pojmů zákona o daních z příjmů včetně 
souvisejících ustanovení tohoto zákona i jiných souvisejících předpisů.

IV. čtvrt./2023, vázaná, cca 840 stran, cca 1 190 Kč

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 5551 
s komentářem

14. aktualizované vydání
Václav Benda, Ladislav Pitner

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promít-
nuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, 
které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu 
s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje přehled 
informací, stanovisek a sdělení GFŘ zveřejněných do data redakční uzávěrky.

Novely zákona o DPH reagují především na přijetí právních předpisů v rám-
ci EU (novela k problematice elektronického obchodu a souvisejících opatření 
účinná k 1. 10. 2021) a zčásti jako obvykle na poznatky z praxe a daňové 
správy a u některých změn je jejich cílem upřesnění některých ustanovení 
v zájmu zjednodušení textu zákona a lepší aplikace v daňové praxi. 

Platí i pro rok 2023, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané 
aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

12/2021, vázaná, 912 stran, 849 Kč

V případě, že dojde k významným legislativním 
změnám v období mezi jednotlivými vydáními 

publikace, vyhledejte její aktualizaci 
na našich webových stránkách 

www.anag.cz



DAŇOVÉ ZÁKONY V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K 1. 1. 2023 2964 
s přehledy a komentáři změn včetně daňového balíčku

Pavel Běhounek

Publikace přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vy-
značením legislativních změn, které nově platí pro rok 2023 nebo platí 
retroaktivně pro rok 2022. Text knihy zahrnuje:
• obsáhlé komentáře k téměř každému zákonu včetně příkladů,
• nový zákon o Ukrajině včetně komentáře ohledně odpisování darů jim 

na pomoc,
• rozsáhlou a komplikovanou novelu zákona o spotřebních daních s více-

ro účinnostmi až do roku 2031 s velice obsáhlou tabulkou s přehledem 
a komentářem,

• rozšíření Všeobecných informací o tabulku minimální a zaručené mzdy 
a novou tabulku ohledně tří pásem pro OSVČ v paušálním režimu.
U jednotlivých daňových zákonů jsou přehledně uvedeny jednotlivé změ-

ny, ke kterým došlo od 1. 1. 2022. Součástí jsou také parametrické změny 
pro rok 2023 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd.

1/2023, brožovaná (A4), 384 stran, 169 Kč

DAŇOVÁ EVIDENCE 5576

13. aktualizované vydání
Jana Pilátová a kolektiv

Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové evidence 
za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Po-
zornost je proto věnována nejen dani z příjmů, ale i dani z přidané hodnoty, 
silniční dani, dani z nemovitých věcí, problematice sociálního a zdravotního 
pojištění osob samostatně výdělečně činných, a to vše i ve vazbě na pravidla 
týkající se podnikatelské činnosti fyzických osob podle občanského zákoníku. 

Kniha obsahuje též srovnání pravidel platných pro daňovou evidenci a pro 
vedení jednoduchého účetnictví a dále také pravidla týkající se přechodu z daňo-
vé evidence na režim paušálních výdajů nebo na vedení podvojného účetnictví. 

Platí i pro rok 2023, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané 
aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

2/2022, brožovaná, 352 stran, 459 Kč
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HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 2023 5578

19. aktualizované vydání
Pavel Prudký, Milan Lošťák

Publikace o hmotném majetku se pro rok 2023 dočkala již 19. vydání, čímž 
objektivně potvrzuje svoji oblibu a vysokou užitnou hodnotu. Je k vidění nejen 
na pultech knihkupectví a v nabídkách prospektů a letáků prodejců odborné 
literatury, ale především v knihovnách a knihovničkách nejrůznějších subjektů, 
ať už jde o daňové poradce a účetní, učitele ekonomických předmětů či řadu 
dalších uživatelů.

Již před dvěma lety došlo ke zvýšení pořizovací ceny u daňově odpiso-
vaného hmotného majetku, k možnosti uplatnit ve vymezených případech 
mimořádné odpisy a k zániku definice ekonomické kategorie „daňově odpi-
sovaný nehmotný majetek“. Daňový balíček na návrh Ministerstva financí 
prodloužil možnost mimořádných odpisů i pro rok 2023. 

Jde pouze o kategorii daňových odpisů, bez vlivu na účetní odpisy. Je 
ale nutné znát také specifika mimořádných odpisů, u nichž je třeba o jejich 
využití například rozhodnout již v roce pořízení příslušného majetku, v případě 
přerušení odpisování příslušná část odpisů propadne bez využití a bez mož-
nosti jejich oddálení, technické zhodnocení majetku nezvyšuje jeho cenu pro 
odpisování a existují i další okolnosti, které jsou v publikaci podrobně řešeny. 

3/2023, brožovaná, cca 360 stran, cca 470 Kč

DPH V TUZEMSKU  5899
– zaměřeno na nemovité věci a výstavbu v praktických příkladech

2. aktualizované vydání
Zdeněk Kuneš

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a na konkrét-
ních příkladech je uvedeno, jak správně uplatnit daň z přidané hodnoty.

Jsou zde vysvětleny také situace, které mohou nastat např. při stanovení 
obratu osoby povinné k dani, která pronajímá nemovité věci nebo poskytu-
je ubytovací službu, při registraci za identifikovanou osobu v případě přijetí 
služby vztahující se k nemovité věci od osoby neusazené v tuzemsku, anebo 
ve kterých případech a jak lze uplatnit nárok na odpočet daně při registraci 
plátce atd. 

Platí i pro rok 2023.

5/2020, brožovaná, 296 stran, 369 Kč

DANĚ
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PROKAZOVÁNÍ PŮVODU MAJETKU A DAŇOVÉ TRESTNÉ ČINY 5647

1. vydání
PhDr. Vladimír Pelc, JUDr. Vladimír Pelc

Téma této publikace je stále velice aktuální: Kniha obsahuje podrobný komen-
tář k jednotlivým ustanovením zákona o daních z příjmů: k výzvě k prokázání 
příjmů, k povinnosti prokázat příjmy, k prokázání příjmů, ke stanovení daně 
podle pomůcek zvláštním způsobem, k penále při stanovení daně podle po-
můcek zvláštním způsobem, k výzvě k podání prohlášení o majetku, k ná-
ležitostem prohlášení o majetku, ke zvláštnímu ustanovení o náležitostech 
prohlášení o majetku atd.

Kniha objasňuje také změnu trestního řádu v souvislosti s povinností pro-
kazování původu majetku a obsahuje výklad k souvisejícím ustanovením 
trestního řádu, jež se daňových trestných činů týkají.

Platí i pro rok 2023.

3/2017, brožovaná, 264 stran, 399 Kč

PRŮVODCE ZÁKONEM O DANÍCH Z PŘÍJMŮ PRO OSVČ 5532 
a další poplatníky s dílčím základem v § 7

1. vydání
Petr Beránek

Publikace se snaží o ucelený pohled na problematiku daně z příjmů u OSVČ, 
přesněji u osob zdaňujících svůj příjem podle § 7 ZDP.

Velký důraz je věnován novinkám, které přinesl daňový balíček pro rok 2021, 
např. nové koncepci paušální daně a důsledkům přechodu na ni, odpisování 
majetku v období změny příslušných ustanovení či zpětného uplatnění ztráty. 
Veškerá problematika je přitom začleněna do kontextu dalších souvisejících 
zákonů – pohledu DPH, občanského zákoníku, zákoníku práce, živnosten-
ského zákona atd., důraz je kladen i na formální náležitosti, jako je registrace, 
podávání přiznání a dalších podání, hrozby případných sankcí. 

Autor se přitom nevyhýbá nejasným nebo sporným oblastem a dává i čte-
náři prostor pro samostatné posouzení vyjádřením alternativních názorů, a to 
hlavně názorů GFŘ, pokud se odchylují od jiných výkladů zákona.

Kniha postihuje i někdy opomíjené oblasti jako zdanění poplatníka účtují-
cím v hospodářském roce, problematice přechodu mezi jednotlivými způso-
by vykazování (vedení účetnictví, daňové evidence, paušální výdaje, paušální 
daň) nebo daňovým problémům obchodního majetku při jednotlivých způ-
sobech vykazování.

Platí i pro rok 2023, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané 
aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

4/2021, brožovaná, 312 stran, 389 Kč

DANĚ
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ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ 2965
daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

27. aktualizované vydání
Iva Rindová, Jana Rohlíková

Kniha reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za po-
slední rok došlo, zejména vysvětluje způsob jeho provedení. V letošním vydá-
ní publikace bude rozšířena kapitola týkající se uplatnění slevy na manžela 
(manželku).

S ohledem na komplikovanost odpočtu úroků z hypotečního úvěru nebo 
z úvěru ze stavebního spoření je mu v publikaci věnována samostatná část 
odpovědí na dotazy. U zaměstnanců, kterým bylo v prvním pololetí roku 2022 
poskytnuto nízkoemisní vozidlo ke služebním i soukromým účelům, se 
do ročního zúčtování promítne platnost snížení částky příjmů z 1 % vstupní 
ceny vozidla na 0,5 %, a to již od počátku roku 2022. 

Pozornost je věnována nejen změnám, které přinesl zákon o opatřeních 
v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vy-
volaným invazí vojsk Ruské federace, ale i otázce rezidenství a správnému 
zdanění příjmů plynoucích daňovým nerezidentům.

12/2022, brožovaná, 448 stran, 449 Kč

VZORY KORESPONDENCE 5893
podle daňového řádu

3. aktualizované vydání
Pavel Prudký, Milan Lošťák

Vzory s komentáři pomohou poplatníkům daní, účetním i daňovým porad-
cům využít některý z příkladů, které jsou vždy doplněny stručným odkazem 
na příslušný paragraf daňového zákona. Na tuto praktickou část navazuje 
průřezový rozbor příslušných souvisejících pasáží zákona, který objasňuje 
všechny pojmy daňového řízení a jeho jednotlivé fáze i s upozorněním na nej-
různější úskalí, kterým lze při komunikaci s finančním úřadem předejít.

Součástí publikace je odkaz pro stažení editovatelné podoby vzorů uvede-
ných v publikaci, které lze využít jako základ při sestavení příslušného podání 
a doplnit je konkrétními údaji a podrobnostmi vztahujícími se k daňovému 
řízení.

Platí i pro rok 2023.

3/2021, brožovaná, 472 stran, 529 Kč

DANĚ



ZDANĚNÍ MEZD, PLATŮ 2644
a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

31. aktualizované vydání
Iva Rindová, Jana Rohlíková

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů 
přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových zá-
loh a měsíčních bonusů na děti v roce 2023, stejně podrobně se věnuje dani 
srážené zvláštní sazbou daně i kombinaci záloh a srážkové daně u jednoho 
zaměstnance, včetně názorných příkladů.

Pozornost je věnována také změnám, které přinesl zákon o opatřeních 
v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvola-
ným invazí vojsk Ruské federace, i otázce rezidenství a správnému zdanění 
příjmů plynoucích daňovým nerezidentům.

Příručka se také věnuje problematice budoucího ročního zúčtování da-
ňových záloh v roce 2024 za rok 2023, a to podle znění zákona platného 
na počátku roku 2023, a rámcově i podání vyúčtování za rok 2023. 

1/2023, brožovaná, cca 460 stran, cca 520 Kč

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY  5583 
A OBDOBNÁ PLNĚNÍ Z HLEDISKA DAŇOVÉ VÝHODNOSTI 

1. vydání
Petr Beránek

Kniha podrobně a komplexně zpracovává poskytování zaměstnaneckých be-
nefitů a dalších obdobných plnění mimo mzdu a jejich důsledky z hlediska 
daně z příjmu zaměstnance, daně z příjmu zaměstnavatele a odvodů sociál-
ního a zdravotního pojištění.

Obsahuje srovnání výhodnosti jednotlivých benefitů (poměru nákladů za-
městnavatele oproti efektu u zaměstnance v důsledku povinných odvodů 

– daní a pojistného) a případná daňová úskalí. Zohledněn je i pohled z hledis-
ka možnosti odpočtu DPH. Vše s odkazy na konkrétní ustanovení zákonů, 
popř. na závěry Koordinačních výborů a Pokynů GFŘ, kde je vyjádřen názor Fi-
nanční správy. V případě nejednotnosti výkladu jsou uvedeny i odlišné názory. 

Platí i pro rok 2023.

1/2022, brožovaná, 136 stran, 369 Kč

NAŠE ČASOPISY 
ukázkové číslo  
ZDARMA!
www.anag.cz
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ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ 2023 5588 
33. aktualizované vydání
kolektiv autorů

Praktická publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem 
zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových 
účetních. Srozumitelný výklad mzdové problematiky zpracovaný špičkovým 
týmem autorů je doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, 
formuláři s ukázkou správného vyplnění a v neposlední řadě také odkazy 
na příslušná zákonná ustanovení. 
Od roku 2023 dochází k:
• navýšení hranice příjmu pro povinnou účast na nemocenském pojištění,
• novým slevám na pojistném na sociální zabezpečení u zkrácených úvazků 

s účinností od 1. 2. 2023.
Čtenář zde nalezne zcela přepracovanou kapitolu věnovanou povinnos-

tem zaměstnavatelů k úřadu práce. Publikace tak podává ucelený aktuální 
přehled všech změn mzdové oblasti pro rok 2023.

1/2023, kroužková, cca 710 stran, 839 Kč

ABECEDA PERSONALISTY 2023 5574

13. aktualizované vydání
kolektiv autorů

Nové již 13. aktualizované vydání zahrnuje nezbytný přesah do souvisejících 
právních oblastí, jako jsou pracovní právo (vznik, změny a skončení pracov-
ního poměru, pracovní doba a doba odpočinku, překážky v práci, dovolená), 
personální evidence (vedení osobního spisu a zpracování osobních úda-
jů), odměňování, BOZP (zdůrazněna je problematika školení zaměstnanců 
a pracovnělékařské prohlídky). Publikace se zabývá též vztahy k úřadu prá-
ce, inspekci práce, ČSSZ, zdravotním pojišťovnám a odborům a obsahuje 
přehled v praxi nejčastěji používaných zaměstnaneckých benefitů. V textu 
jsou zohledněny nové redukční hranice od 1. 1. 2023 pro účely poskytování 
náhrady mzdy nebo platu (popř. odměny z dohody) v prvních dvou týdnech 
dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Nově jsou pro rok 2023 zařazeny rovněž praktické a čtenářsky velmi 
žádané vzory nejdůležitějších a nejvíce používaných pracovněprávních 
písemností.

2/2023, kroužková, cca 560 stran, cca 690 Kč

EDICE PRÁCE | 
| MZDY | POJIŠTĚNÍ
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ABECEDA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 5742

6. aktualizované vydání
Anna Janáková

Další vydání této příručky je nejen aktualizováno podle platného právního 
řádu, ale rovněž rozšířeno o novinky, které do oblasti BOZP přibyly od jejího 
posledního vydání. Čtenáři v knize naleznou osvědčené pomocníky – abe-
cední rejstřík hesel a tematický rejstřík pro rychlé vyhledávání, odkazy na pří-
slušné právní předpisy a související hesla u jednotlivých hesel, kompletní 
přehled předpisů uvedených v publikaci, výňatky nejdůležitějších předpisů 
(včetně pracovnělékařských služeb), vzory písemností a další praktické pří-
lohy. Součástí jsou i odkazy na užitečné webové adresy.

Platí i pro rok 2023, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané 
aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

11/2018, kroužková, 520 stran, 639 Kč

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 5654
– ve státní správě a samosprávě

1. vydání
Zdeněk Šenk

Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých ob-
lastí BOZP zaměřený na specifickou skupinu organizací doplněný velkým 
množstvím pracovních dokumentů a názorných příkladů.

Kniha pomáhá uživateli naplnit právní požadavky a tím současně efektivně 
zlepšit systém řízení BOZP organizace. Svým pojetím navazuje na úspěšnou 
publikaci „BOZP prakticky a přehledně podle normy OHSAS“, a proto bude 
čtenářům výrazným pomocníkem při orientaci ve složité problematice dopa-
dající na oblast BOZP. Tato publikace je jedinou knihou svého druhu na trhu.

Platí i pro rok 2023.

6/2015, brožovaná, 216 stran, 329 Kč

NEJRYCHLEJŠÍ A NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ  
ZÁSILKOVÉ KNIHKUPECTVÍ ODBORNÉ LITERATURY V ČR
tisíce aktuálních titulů a stále doplňujeme
www.anag.cz
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CESTOVNÍ NÁHRADY PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 2955 
5. aktualizované vydání
Jaroslava Pfeilerová

Cestovní náhrady představují značnou část nákladů obchodních společnos-
tí a organizací. Jedná se o rozsáhlou problematiku, která zasahuje do celé 
řady souvisejících oblastí. Cestovní náhrady je potřebné poskytnout ve správ-
né výši, správně daňově posoudit a také zaúčtovat. Současně je potřebné 
zohlednit předpisy související s členstvím České republiky v Evropské unii 
a mezinárodní smlouvy.
Aktuální znění publikace, vycházející z komentáře k části sedmé zákoníku 
práce, platné pro rok 2023 obsahuje:
• poskytování cestovních náhrad v běžných situacích, ale také ve specific-

kých případech např. při onemocnění zaměstnanců v průběhu pracovní 
cesty, náhrady poskytované v rámci teambuildingu nebo při přerušení 
pracovní cesty,

• účtování o cestovních náhradách, postupy přepočtu měn, využívání účet-
ních kurzů i kurzů stanovených zákoníkem práce,

• postup při vyúčtování pracovních cest, řešení doplatků či přeplatků, lhů-
ty a zaokrouhlování, informace o cestovních náhradách poskytovaných 
zaměstnancům při nadnárodním poskytování služeb v rámci členských 
států EU, postup při home office.
Čtenáři jsou upozorněni na nejčastější pochybení, která se v oblasti ces-

tovních náhrad vyskytují, a možné sankce kontrolních orgánů. Jednotlivá 
zákonná ustanovení jsou čtenáři přiblížena také v příkladech a odpovědích 
na související dotazy.

1/2023, brožovaná, 264 stran, 439 Kč

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI 5748

1. vydání
Naděžda Břeská, Tomáš Urban, Lucie Vránová

Kniha přináší podrobný popis jednotlivých dávek systému pomoci v hmot-
né nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité 
pomoci), a to i ve vazbách na ostatní dávkové systémy. Jde o srozumitelný 
a ucelený výklad celého systému a popis jednotlivých dávek, nikoliv komentář 
k ustanovením zákona.

Publikace obsahuje rovněž tiskopisy používané pro tento dávkový systém, 
včetně informací o tom, kde lze získat jejich aktuální verze a jak postupovat 
při podání žádosti a v řízení o dávkách.

Platí i pro rok 2023, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané 
aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

4/2019, brožovaná, 240 stran, 349 Kč

PRÁCE | MZDY | POJIŠTĚNÍ



21

EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2023  2958

11. aktualizované vydání
Jan Breburda

Přehledná, systematická a srozumitelná publikace vymezuje provádění srá-
žek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené doho-
dy o srážkách ze mzdy nebo na základě vedené exekuce srážkami ze mzdy.

Problematika stanovení výše nezabavitelných částek a s nimi spojeného 
výpočtu výše samotných srážek ze mzdy prošla bouřlivým a nepřehledným 
vývojem. Kromě relativně obvyklé, byť časté aktualizace výchozích hodnot 
životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení, od nichž se 
veškeré výpočty v exekuci srážkami ze mzdy odvíjejí, došlo také v roce 2022 
k nezvyklým a kostrbatým legislativním i vládním zásahům do samotného 
složení normativních nákladů na bydlení.

2/2023, brožovaná, cca 600 stran, cca 600 Kč

DOVOLENÁ A JEJÍ APLIKACE V PRAXI  5585
s praktickými příklady

4. podstatně přepracované a rozšířené vydání
Michael Košnar, Zdeněk Schmied

Již více než jeden rok je aplikována nová právní úprava dovolené „v hodinách“. 
Aktualizovaná publikace, kromě nově zpracovaného univerzálního postupu 
pro určení výše dovolené, obsahuje i řadu praktických doporučení, návodů 
a modelových příkladů, na kterých je komplexně vysvětlena například pro-
blematika:
• čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené,
• výpočtu dovolené při změně úvazku v průběhu kalendářního roku,
• vlivu překážek v práci na dovolenou (sick days, karanténa, DPN, neplacené 

volno, prostoj atd.),
• čerpání dovolené ve svátek,
• čerpání dovolené v části směny,
• převodu dovolené do následujícího kalendářního roku,
• specifika dovolené u zaměstnanců s pružným rozvržením pracovní doby,
• přečerpání dovolené,
• krácení dovolené,
• dodatkové dovolené.

Publikace je určena zaměstnavatelům, zaměstnancům, mzdovým účet-
ním, programátorům mzdových programů, členům odborových organizací 
a všem, kteří se pracovněprávním institutem dovolené v praxi zabývají.

Platí i pro rok 2023, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané 
aktualizace, která bude zdarma na www.anag.cz.

5/2022, brožovaná, 232 stran, 389 Kč

PRÁCE | MZDY | POJIŠTĚNÍ
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FKSP, SOCIÁLNÍ FONDY, BENEFITY 5542
a jiná plnění 2023

8. aktualizované vydání
Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková

Většina organizací a firem v České republice, ale i v okolních státech, vyu-
žívá možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výdajů a různých 
benefitů. Jedním ze základních nástrojů při poskytování benefitů je tvorba 
a používání fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), popřípadě sociál-
ního fondu v organizacích, na které se nevztahuje vyhláška č. 114/2002 Sb.

S ohledem na skutečnost, že existuje značné množství otázek, a to jak 
v oblasti tvorby a plnění z FKSP, tak sociálních fondů, a navíc mnohdy do-
chází i k záměně těchto fondů, je vhodné se v této problematice zorientovat.

V tomto vydání jsou doplněny aktuální legislativní změny, a to zejména 
novely zákonů, vyhlášek a prováděcích předpisů. Publikace rovněž obsahuje 
nové příklady a dotazy z praxe.

3/2023, brožovaná, cca 190 stran, cca 390 Kč

GDPR V PERSONALISTICE 5549

2. doplněné vydání
Jiří Žůrek

Aktualizované vydání přibližuje zpracování osobních údajů v podmínkách za-
městnavatelů, a to nejen výkladem GDPR v úzké vazbě na personální oblast, 
konkrétně tedy jak pracovat s osobními údaji uchazečů o zaměstnání, za-
městnanců a bývalých zaměstnanců, ale nově také přináší téměř dvě desítky 
příkladů z dozorové praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů v personální 
oblasti a ucelenou sekci více než 50 odpovědí na časté, ale i méně frekvento-
vané otázky, které jsou pro přehlednost rozčleněny do oblastí podle fáze, v níž 
se zpracování osobních údajů nachází (před vznikem pracovního poměru, 
v jeho průběhu a po skončení), tak, aby byl po jejím přečtení každý schopen 
aplikovat pravidla GDPR na zpracování osobních údajů zaměstnanců.

Publikace je určena všem, kdo zajišťují soulad zpracování osobních údajů 
u zaměstnavatele, tj. personalistům, členům compliance týmů, ale i účetním 
apod.

Platí i pro rok 2023, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané 
aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz

5/2022, brožovaná, 208 stran, 389 Kč

PRÁCE | MZDY | POJIŠTĚNÍ
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KATALOG PRACÍ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ;  2977 
KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ 2023

5. aktualizované vydání
Ivan Tomší

V publikaci se odráží změny, ke kterým došlo podle novel nařízení vlády o ka-
talogu prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlády o katalogu správ-
ních činností ve výkonu prací a správních činností od předchozího vydání 
publikace. Do knihy je tedy zahrnuta poslední úprava účinná od 1. 1. 2023. 
V katalogu prací ve veřejných službách a správě se například zcela nově 
zařazují práce do platových tříd týkající se oblasti nakládání s energiemi, 
nejnáročnější práce při výkonu veřejného opatrovnictví, v řízení o přestup-
cích a při poskytování sociálních služeb. Významná úprava pro zařazová-
ní vedoucích zaměstnanců v pozici statutárních orgánů byla provedena 
v povolání Koordinační, projektový a programový pracovník. Nejrozsáhlejší 
změnu představuje úprava příkladů prací v dílu 2.19 Zdravotnictví, který 
byl kompletně nahrazen. V katalogu správních činností se například nově 
doplňují správní činnosti týkající se oblasti sociální práce na úřadech práce, 
veterinární péče a krizového řízení. Nově se specifikují správní činnosti v ob-
lasti azylové a migrační politiky.

V zájmu zvýšení určitosti při přidělování kódů ISCO-CZ v rámci posky-
tování údajů do informačního sytému o platech se tento kód nově uvádí 
u jednotlivých příkladů prací.

3/2023, vázaná, cca 680 stran, cca 650 Kč

ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A JEHO OBSLUHA  5743
– průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další

1. vydání
Bořivoj Šubrt

Na českém trhu naprosto jedinečný titul, který komplexně zahrnuje proble-
matiku odměňování jak v podnikatelské sféře, tak i ve veřejných službách 
a správě. Zabývá se též zúčtováním mzdy a platu ve vazbě na evidenci pra-
covní doby, splatností a výplatou mzdy, zjišťováním a používáním průměrné-
ho výdělku, srážkami ze mzdy podle všech právních předpisů, včetně exekucí 
a insolvence, a rovněž výpočtem úroků z prodlení. Využity jsou i některé vý-
znamné soudní judikáty a stanoviska AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního 
vyjednávání a pracovních vztahů

Autorův výklad, který reaguje na situace i četné chyby z praxe, je doplněn 
řadou praktických příkladů, výpočtů a odpovědí na nejčastější dotazy.

Platí i pro rok 2023, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané 
aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

4/2018, brožovaná, 576 stran, 559 Kč

PRÁCE | MZDY | POJIŠTĚNÍ



24

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ 2873

5. aktualizované vydání
Martin Mikyska a kolektiv

Publikace obsahuje výklad vlastních právních předpisů o  odškodňová-
ní pracovních úrazů a nemocí z povolání, včetně a zejména problematiky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, posuzování zdravotní způsobilosti 
i nezpůsobilosti zaměstnanců k práci, návaznosti agendy na právní před-
pisy o nemocenském a důchodovém pojištění a na nové zdravotně-právní 
předpisy týkající se posudkové činnosti pro oblast pracovněprávních vztahů. 
Publikace poskytne informace i k nejvhodnější spolupráci s pojišťovnami při 
provozování zákonného pojištění zaměstnavatelů tak, aby se zaměstnavate-
lé nedostávali do nechtěných rizik ve vztazích k poškozeným zaměstnancům 
i vůči pojišťovně.

V  rozsahu souvisejícím s odškodňováním pracovních úrazů a nemocí 
z povolání bude rozebrána i medicínská problematika, daňové otázky apod.

4/2023, brožovaná, cca 610 stran, cca 690 Kč

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 2969
zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ  
a dobrovolně důchodově pojištěných  
s komentářem a příklady 2023

10. aktualizované vydání
Marta Ženíšková

Příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., 
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstna-
nosti, ve znění k 1. 2. 2023. Od posledního vydání příručky došlo k význam-
ným změnám v souvislosti s odvodem pojistného:
• předávání údajů mezi zaměstnavatelem a OSSZ může probíhat pouze 

elektronicky,
• zavedl se nový systém penalizace dluhů na pojistném,
• u OSVČ byl zaveden paušální režim společný se zdaňováním a odvodem 

pojistného na zdravotní pojištění,
• změnila se výše max. vyměřovacího základu u zaměstnanců a OSVČ,
• změnila se výše hranic příjmu pro účast na důchodovém pojištění a pro 

minimální vyměřovací základy u OSVČ,
• od 1. 1. 2023 se mění údaje související se zvýšením prům. měsíční mzdy,
• od 1. 2. 2023 nabývá účinnosti zákon, kterým se zavádí sleva na  pojistném 

pro zaměstnavatele na některé zaměstnance, s nimiž byl uzavřen pra-
covní poměr na zkrácený pracovní úvazek.

2/2023, brožovaná, cca 160 stran, cca 360 Kč

PRÁCE | MZDY | POJIŠTĚNÍ
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PRACOVNÍ DOBA V SOUVISLOSTECH  2968
s dovolenou, mzdou či platem, překážkami v práci  
a s dalšími aspekty

2. aktualizované vydání
Bořivoj Šubrt

Problematika pracovní doby, doby odpočinku a poskytování mzdy, platu a je-
jich náhrad je jednou z nejsložitějších agend, se kterými se zaměstnavatelé 
v oblasti pracovního práva a pracovních podmínek zaměstnanců setkávají. 
V praxi zaměstnavatelé v této oblasti často chybují, což vede k poškozování, 
nebo naopak neoprávněnému zvýhodňování zaměstnanců, a sami zaměst-
navatelé se tak vystavují riziku uložení pokut od orgánů inspekce práce.
Novela zákoníku práce, která by měla nabýt účinnosti v průběhu 1. polole-
tí 2023:
• mění pravidla pro pracovní dobu u DPP a DPČ,
• rozšiřuje právní úpravu práce mimo pracoviště (tzv. práce na dálku neboli 

home office),
• stanoví nové povinnosti zaměstnavatelů vyhovět žádostem zaměstnan-

ců pečujícím o děti (v rámci sladění osobního a pracovního života).

II. čtvrt./2023, brožovaná, cca 180 stran, cca 400 Kč

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY 2023 2970
– povinnosti zaměstnavatelů a lékařů

5. aktualizované vydání
Bořivoj Šubrt, Milan Tuček

S účinností od 1. 1. 2023 se částečně mění i zákon o specifických zdravot-
ních službách a uvedená vyhláška č. 79/2013 Sb., přičemž pracovnělékařské 
prohlídky u zaměstnanců vykonávajících práci v první a částečně i ve druhé 
kategorii se stávají dobrovolnými, takže kniha upozorňuje na nové souvis-
losti, které z toho vyplývají.

Zjednodušuje se oblast poradenství a dohledu ze strany poskytovatele 
pracovnělékařských služeb, ruší se příloha č. 1 zmíněné vyhlášky, mění se ně-
které parametry pracovnělékařských prohlídek, namísto pojmu „riziko ohrože-
ní zdraví“ se zavádí pojem „profesní riziko“ a ve výčtu těchto rizik byly prove-
deny změny, mimo jiné zrušení těchto prohlídek u tzv. řidičů-referentů atd.

Publikace se zmiňuje i o negativních vlivech pracovního prostředí na zdra-
ví, zejména o nemocích z povolání a ohroženích těmito nemocemi, aktuálně 
onemocněním covid-19 a chronickým onemocněním bederní páteře, které 
bude možné uznat jako nemoc z povolání od 1. 1. 2023.

Součástí publikace jsou formuláře možných vzorů používaných v oblasti 
pracovnělékařských služeb, jejichž editovatelnou podobu lze zdarma stáh-
nout prostřednictvím odkazu uvedeného v publikaci.

2/2023, brožovaná, cca 450 stran, cca 540 Kč

PRÁCE | MZDY | POJIŠTĚNÍ
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PRACOVNÍ ÚRAZY V JUDIKATUŘE 2798

1. vydání
Zdeněk Šenk

Jedná se o  unikátní přehled judikátů řešících spory v  oblasti pracovních 
úrazů. Přehledně uspořádané judikáty jsou doplněny odbornými komentáři 
autora, poskytujícího již řadu let odborné konzultace advokátním kancelářím. 
Jednotlivé rozsudky i autorův odborný komentář detailně rozebírají proces 
posuzování pracovního úrazu v souvislostech. 

Důraz je kladen na klíčové informace, které jsou pro posouzení, zda se 
jedná o pracovní úraz, podstatné. Zainteresované skupiny, které se podílí 
na řešení pracovních úrazů, jistě ocení desítky případových studií řešení pra-
covních úrazů. Studie jsou uspořádány podle jednotlivých okruhů pracovních 
úrazů do samostatných oddílů, např. úrazy na služební cestě, při cestě do za-
městnání a zpět, při stravování, při pracovní činnosti apod. 

Praktickou práci s publikací také významně usnadňuje rejstřík, který na-
pomáhá rychlé orientaci v knize. Výborným doplňkem knihy je samostatná 
e-kniha „Judikáty o pracovních úrazech“, která obsahuje nezkrácené judikáty, 
právní věty a důležité pojmy.

Platí i pro rok 2023.

11/2013, brožovaná, 384 stran, 439 Kč

JUDIKÁTY O PRACOVNÍCH ÚRAZECH 2894

1. vydání
Zdeněk Šenk

Tato e-kniha je rozšiřujícím doplňkem k publikaci „Pracovní úrazy v judikatuře“. 
Obsahuje judikáty upravené autorem v rozsahu umožňujícím čtenáři detailně 
sledovat rozhodování jednotlivých soudů. 

Přehlednost je zajištěna uspořádáním judikátů do 37 tematických okruhů. 
Cílem tohoto rozšiřujícího materiálu je předat čtenářům klíčové informace, 
které jsou podstatné pro posuzování pracovního úrazu zaměstnance, tak 
aby uživatel knihy mohl objektivně rozhodnout, zda se jedná o pracovní úraz. 

Praktickou pomůckou jsou rejstříky jednotlivých judikátů a rejstříky práv-
ních vět a důležitých pojmů, které usnadní orientaci uživatelů e-knihy v zá-
sadních informacích k problematice pracovních úrazů.

Platí i pro rok 2023.

12/2013, e-kniha (PDF/ePUB), 564 stran, 259 Kč

PRÁCE | MZDY | POJIŠTĚNÍ
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PŘEKÁŽKY V PRÁCI 5528
NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE I ZAMĚSTNAVATELE

1. vydání
Tereza Landwehrmann

Autorka pojímá problematiku překážek v práci komplexně – věnuje se jak 
překážkám na straně zaměstnance, tak překážkám na straně zaměstnava-
tele, překážkám, které upravuje zákoník práce, i těm, kde je těžiště úpravy 
v jiných právních předpisech, neopomíjí ani překážky legislativně neupravené. 
V detailu jsou řešeny překážky, které jsou v personální praxi (v poslední době) 
prakticky na denním pořádku (např. dočasná pracovní neschopnost, vyšet-
ření nebo ošetření, rodičovská dovolená či částečná nezaměstnanost), i ty 
překážky, jejichž využití tolik frekventované není (např. přestěhování, pohřeb 
spoluzaměstnance, přerušení dopravního provozu či prostoj).

Publikace je pojata maximálně prakticky, srozumitelně, s nepřeberným 
množstvím ilustrativních příkladů. 

Platí i pro rok 2023, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané 
aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

5/2021, brožovaná, 296 stran, 369 Kč

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 5776
a dalších základních pracovněprávních vztahů v souvislostech

1. vydání 
Bořivoj Šubrt, Michal Vrajík

Autoři pojímají tuto publikaci komplexně – jsou v ní vyloženy všechny způ-
soby skončení pracovního poměru s praktickými poznámkami pro zaměst-
navatele, jak tyto způsoby skončení využít (např. jak propustit zaměstnance, 
který porušuje své povinnosti nebo má neuspokojivé pracovní výsledky). Je 
doplněna odkazy na aktuální soudní judikaturu a též odkazy na výkladová 
stanoviska AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních 
vztahů, jejímiž členy oba autoři jsou.

Rozebírá též zvláštnosti skončení pracovněprávního vztahu u  dohody 
o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

Platí i pro rok 2023, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané 
aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

5/2019, brožovaná, 248 stran, 409 Kč

PRÁCE | MZDY | POJIŠTĚNÍ
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ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ 2971
včetně problematiky náhrady mzdy
s komentářem a příklady k 1. 1. 2023

14. aktualizované vydání
Marta Ženíšková, Jan Přib, Zdeněk Schmied

Příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění, ve znění k 1. 1. 2023, doplněný řadou příkladů 
a rovněž výklad k poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem v období 
prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti. 
Změny v tomto vydání se týkají:
• nové úpravy v poskytování otcovské, postupu při úmrtí dítěte,
• upřesnění postupu u karantény – formulář v elektronické podobě,
• údajů, jež se každý rok k 1. 1. mění v návaznosti na výši průměrné mzdy, 

tedy nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění,
• nové hranice příjmu pro povinnou účast na nemocenském pojištění, která 

se od 1. 1. 2023 změnila z 3 500 Kč na 4 000 Kč.

1/2023, brožovaná, 376 stran, 479 Kč

ZÁKONÍK PRÁCE K 1. 1. 2023 2972
– sešitové vydání

20. aktualizované vydání
Dana Roučková, Zdeněk Schmied

Stručné a přehledné vydání aktuálního znění zákoníku práce ve znění účin-
ném k 1. 1. 2023, v němž jsou promítnuty všechny dílčí věcné změny, k nimž 
došlo v pracovněprávních předpisech během roku 2022. Publikace obsahuje:
• přehled právních předpisů vztahujících se k zákoníku práce v průběhu 

uplynulého roku a s účinností od 1. 1. 2023,
• bohatou a někdy překvapivou judikaturu Nejvyššího soudu k pracovně-

právní problematice,
• souhrnný komentář k jednotlivým částem zákoníku práce, v němž jsou 

stručně zahrnuty i zkušenosti z aplikace některých problematičtějších 
zákonných ustanovení.
Hlavním cílem této publikace je poskytnout praktický a stručný přehled 

právní úpravy v zákoníku práce s přesahem komentáře do prováděcích práv-
ních předpisů k němu, a to s ohledem na běžné praktické potřeby nejširší 
odborné i laické veřejnosti.

1/2023, brožovaná, 200 stran, 189 Kč

PRÁCE | MZDY | POJIŠTĚNÍ
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ZÁKONÍK PRÁCE, PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY 2975
A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 
s komentářem k 1. 1. 2023

16. aktualizované vydání
kolektiv autorů

Publikace obsahuje vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dal-
ších souvisejících zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné 
komentáře k jednotlivým konkrétním ustanovením zahrnující nejen všech-
ny změny v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a zákoně o inspekci 
práce, ale i komentáře k některým dalším souvisejícím právním předpisům 
(např. v oblasti BOZP, odměňování, cestovních náhrad). Podle potřeby odka-
zují rovněž na aktuální soudní judikaturu.

K zásadním změnám došlo například v oblasti bezpečnosti a ochrany 
vyhrazených technických zařízení. Během roku 2022 došlo k průběžným 
změnám v prováděcích předpisech k odměňování zaměstnanců, ale také 
k mimořádným valorizacím v souvislosti s náhradami za ztrátu na výdělku 
po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě poškozených pracov-
ním úrazem nebo onemocněním nemocí z povolání.

1/2023, vázaná, cca 1 390 stran, 1 149 Kč

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 5896

2. aktualizované vydání 
Matěj Daněk, Magdaléna Vyškovská,  
Jaroslava Fojtíková

Publikace se věnuje zaměstnávání občanů EU, EHP či Švýcarska a jejich ro-
dinných příslušníků a cizinců, kteří jsou občané z tzv. třetích států. U cizinců 
ze třetích států publikace vysvětluje veškeré zákonem umožněné postupy 
vedoucí k získání oprávnění k pobytu a výkonu práce na území ČR a případ-
ná další alternativní řešení vztahující se ke specifickým skupinám cizinců. 
Největší důraz je kladen na zaměstnanecké a modré karty, včetně postupů 
při vysílání zaměstnanců do ČR, a nově zavedená mimořádná pracovní víza.

Celá publikace je doplněna o praktické modelové příklady, které jsou za-
měřeny především na časté otázky z praxe.

Platí i pro rok 2023, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané 
aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

6/2020, brožovaná, 456 stran, 399 Kč

PRÁCE | MZDY | POJIŠTĚNÍ
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ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ  5567 
ZAMĚSTNAVATELŮ, ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ
s komentářem a příklady

11. aktualizované vydání 
Tomáš Červinka

Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění. Zohledněny jsou veškeré změny z let 2020 a 2021 a rovněž ty, které 
nabyly účinnosti od 1. 1. 2022. Autor v komentáři v krátkosti shrnuje specific-
ké postupy v období pandemie koronaviru.

Popisuje některé změny v daňové oblasti, například paušální režim pro 
OSVČ. Pozornost je dále věnována plnění zákonných povinností jednotlivými 
skupinami plátců, postupům platným při registraci u zdravotní pojišťovny 
a možnosti přeregistrací. Čtenář zde najde i rozbor problematiky mezinárod-
ního prvku, migrace pojištěnců a správné stanovení příslušnosti k předpisům 
při odvodu pojistného a nově také například problematiku zdravotního pojiš-
tění při home office zaměstnanců v zahraničí. Součástí jsou rovněž praktické 
příklady.

Platí i pro rok 2023, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané 
aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

2/2022, brožovaná, 176 stran, 359 Kč

on-line 
WEBINÁŘE

VÝHODY ON-LINE WEBINÁŘŮ:

• aktuální informace z pohodlí  
vaší kanceláře nebo domova

• přímý kontakt s lektorem
• možnost komunikace  

s lektorem a pokládání  
dotazů

• před datem konání webináře  
obdržíte zdarma pracovní  
materiály
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ZÁKON O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ  5584 
BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ
s komentářem, poznámkami a judikaturou  

4. aktualizované vydání
Petr Tomek, Zdeněk Fiala

V tomto novém vydání naleznete změny v souvislosti s poskytováním slu-
žebního volna při péči o dítě a nemocného člena rodiny, zapracováním 
některých předpisů Evropské unie a další dílčí změny. Aktualizované vydání 
obsahuje také novou judikaturu správních soudů. Doplněny jsou také ně-
které praktické příklady.

Publikace je určena především služebním funkcionářům a pracovníkům 
personálních útvarů bezpečnostních sborů, a dalšímu odbornému personá-
lu, který se bezprostředně podílí na přípravě rozhodnutí služebních funkcio-
nářů. Současně poslouží všem příslušníkům, vůči nimž se řízení ve věcech 
služebního poměru vede, aby mohli řádně uplatnit svá práva v tomto řízení 
a uplatňovat své nároky plynoucí ze služebního poměru.

II. čtvrt./2023, brožovaná, cca 860 stran, cca 780 Kč

ŠKOLSKÉ ZÁKONY A PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY 5892
s komentářem 2023

8. aktualizované vydání
Jiří Valenta

Nové vydání obsahuje vše potřebné z  legislativy týkající se oblasti regio-
nálního školství, tj. aktuální komentovaná znění všech důležitých právních 
předpisů souvisejících s řízením škol a školských zařízení. Stěžejní částí pu-
blikace je komentář k zásadním novým změnám školského zákona a zákona 
o pedagogických pracovnících, které nabyly účinnosti v průběhu posledních 
let. Zohledněny jsou i novely, které nabývají účinnosti v následujících letech.

Kniha je doplněna odkazem, pod nímž je možné si stáhnout rozsáhlejší 
v knize neuváděné přílohy a dále přílohy, jejichž elektronická podoba usnad-
ňuje jejich využití.

10/2022, brožovaná, 1 048 stran, 819 Kč

EDICE  
PRÁVO

PRÁVO
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AKCIOVÁ SPOLEČNOST 2860

1. vydání
Karina Divišová, Jan Hejda, Veronika Vaněčková, 
Martin Prosser, Libor Finger, Nina Svobodová

Akciová společnost je co do svého významu, složitosti a  rozsahu právní 
úpravy již dlouho středem zájmu zákonodárců, odborné veřejnosti i podni-
katelského sektoru. 

Organizační struktura a řada specifických právních institutů spojených 
s touto formou obchodní společnosti je nyní již poměrně složitá.

Rekodifikační proces reagující na světové a evropské trendy a potřeby 
praxe zavedl několik dalších institutů, možnost volby organizační struktury 
a několik dalších novinek. Vedle současné dualistické koncepce organizační 
struktury je možné volit i koncepci monistickou. Smyslem této publikace je 
upozornit čtenáře na podstatné legislativní změny týkající se akciové spo-
lečnosti. 

Platí i pro rok 2023.

9/2014, brožovaná, 440 stran, 569 Kč

ELEKTRONICKÁ PRESKRIPCE V ČESKÉ REPUBLICE 5513
A V EVROPSKÉM KONTEXTU

1. vydání
Jan Bruthans

Tato monografie představuje v této šíři doposud nikdy nepublikovaný po-
pis vývoje a aktuálního stavu elektronizace zdravotnictví a elektronické pre-
skripce v ČR i v EU. Použitá data byla získána analýzou odborných pramenů 
a dalších zdrojů, včetně původních zdrojů v národních jazycích. Analýza je 
doplněna dotazníkovým šetřením mezi odborníky na elektronickou preskripci 
přímo z jednotlivých zemí EU. 

Kniha popisuje vznik a vývoj eReceptu, jeho technické a funkční řešení 
a analyzuje jeho využití od samého počátku až do současnosti. Obsahuje 
také návrh modelu vhodného systému elektronické preskripce, který by bylo 
možné nasadit ve všech zemích EU a dosáhnout tak žádané interoperability 
v této oblasti.

Platí i pro rok 2023.

9/2020, brožovaná, 192 stran, 299 Kč

PRÁVO



NÁHRADA MAJETKOVÉ A NEMAJETKOVÉ ÚJMY  2858 
V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU 
– komentář k § 2894 až § 2971  

1. vydání
Blanka Vítová, Jakub Dohnal, Jan Kotula

Publikace řeší náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy v soukromém 
právu. Jedná se o poznámkové vydání právní úpravy odpovědnosti za škodu 
v občanském zákoníku s vytyčením změn, které byly v občanském zákoníku 
zavedeny oproti minulé úpravě.

Přílohou publikace je Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové 
újmy na zdraví, která v souladu se zásadou plného odčinění nemajetkových 
újem na zdraví a na určení výše náhrady podle zásady slušnosti konkretizuje 
základní východiska, kterými by se měla praxe při stanovení výše náhrady řídit. 

Platí i pro rok 2023.

4/2015, brožovaná, 336 stran, 449 Kč

SLOVNÍK SLUŽEBNÍHO POMĚRU 2742

1. vydání
Petr Tomek

Právní pojmy užívané právními předpisy, které upravují služební poměr pří-
slušníků bezpečnostních sborů, jsou seřazeny abecedně a poskytují snadnou 
orientaci uživatele příručky při rychlém hledání významu konkrétních pojmů 
a  jejich zakotvení v právních předpisech. Tomu napomáhají také odkazy 
na jiné související pojmy obsažené ve výkladu.

Slovník je určen služebním funkcionářům a  jejich poradním komisím, 
pracovníkům personálních útvarů, studentům policejní akademie, ale i všem 
příslušníkům ve služebním poměru. Autor je učitelem předmětu Služební 
poměry na Policejní akademii ČR v Praze a současně se podílí na přípravě 
právních a ostatních předpisů v oblasti služebního poměru. 

Platí i pro rok 2023.

6/2009, brožovaná, 304 stran, 299 Kč

DISTRIBUCI KNIH SPOLEČNOSTI ANAG
do všech knihkupectví po celé ČR zajišťují naši vyškolení 
obchodní zástupci (blechta@anag.cz, schwarz@anag.cz). 
VÍCE NA WWW.ANAG.CZ
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SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 5768 
2. aktualizované vydání
Jan Hejda, Libor Finger, Martin Prosser,  
Nina Svobodová, Veronika Vaněčková

Smyslem této publikace je podat výklad právní úpravy společnosti s ručením 
omezeným a nově také odpovědět na řadu výkladových problémů právní 
úpravy s ohledem na pokračující odbornou diskusi, výkladová stanoviska 
a aktuální judikaturu. 

Druhé vydání této publikace se snaží reagovat právě na vývoj právní teorie, 
nauky, obecného právního povědomí, odborných názorů i judikatury vztahu-
jící se k problematice společnosti s ručením omezeným. Zohledněny jsou 
rovněž změny provedené zákonem č. 33/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021. 

Platí i pro rok 2023, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané 
aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

5/2020, brožovaná, 280 stran, 429 Kč

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z  5769

3. aktualizované a doplněné vydání
Eva Šromová

V této publikaci se dozvíte, jak postupovat při obdržení žádosti, jak zahájit ří-
zení o přestupku, jak vydat rozhodnutí a co dělat, když obdržíte odvolání. Krok 
za krokem popisuje postup ještě před zahájením řízení a samotný průběh 
správního řízení od zahájení řízení do vydání rozhodnutí a exekuce. 

Dále obsahuje abecedně uspořádaný slovníček více než 100 pojmů pou-
žívaných ve správním řízení s upozorněním na řešení složitých situací. Rov-
něž zahrnuje více než 80 nejpotřebnějších abecedně řazených vzorů úkonů 
s příklady jejich použití. 

V závěru publikace naleznete správní řád v aktuálním znění a u jednotli-
vých paragrafů poznámku, o jaký úkon se jedná. 

Publikace je určena krajským, městským, obecním i státním úřadům, pře-
stupkovým komisím, silničním správním úřadům, živnostenským úřadům, 
stavebním úřadům apod. a dále např. hygienickým stanicím či inspektorá-
tům. Využijí ji rovněž úředníci, ředitelé škol, osoby, které se budou připravovat 
na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti ze správního řádu, a rovněž právní-
ci, advokáti, studenti, zájemci o veřejnou správu a o správní řízení či občané 
a jejich zástupci, kteří spolupracují s úřady.

Platí i pro rok 2023.

5/2020, brožovaná, 472 stran, 579 Kč

PRÁVO
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STAVEBNÍ ZÁKON 5770 
s komentářem a souvisejícími předpisy  

5. aktualizované vydání
Jiří Blažek

V  knize je komentováno aktuální znění stavebního zákona i  s  novelou 
č. 169/2018 Sb. Dále jsou do knihy přidány informace o daních souvisejí-
cích s nemovitostmi, aktualizované informace o vodním zákonu a zákonu 
o vodovodech a kanalizacích, o inženýrských sítích a o energetickém zákonu 
či o cestách na cizím pozemku. 

Nedílnou součástí jsou i výňatky z dopravní a inženýrské infrastruktury. 
Publikace obsahuje také pasáže z  občanského zákoníku a  zaměřuje se 
i na posouzení záměru stavebníka, správní úřady, vodní stavby i na železnici. 
Cílem publikace je ulehčit běžným uživatelům orientaci ve složitém právním 
předpisu, kterým stavební zákon je.

Platí i pro rok 2023, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané 
aktualizace, která bude zdarma na www.anag.cz.

7/2019, brožovaná, 360 stran, 429 Kč

VZORY PODÁNÍ A ÚKONŮ  5509
podle zákona o služebním poměru příslušníků  
bezpečnostních sborů

1. vydání  
Zdeněk Fiala, Petr Tomek, Pavel Vetešník

Publikace obsahuje vzory vybraných podání a úkonů, které vychází ze záko-
na č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 

Zastoupeny jsou jak vzory podání a úkonů, jež činí služební funkcionáři 
a účastníci řízení v rámci řízení ve věcech služebního poměru a jeho jed-
notlivých stadií, tak i vzory podání a úkonů, jež jsou činěny při rozhodování 
o právech a povinnostech příslušníků bezpečnostních sborů mimo forma-
lizované řízení. 

Každý jednotlivý vzor je doplněn poznámkami, které informují o souvis-
lostech, jež jsou s ním spojené, a některé z nich jsou opatřeny také odkazem 
na „Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentá-
řem, poznámkami a judikaturou“ (ANAG, 2019). Editovatelnou podobu vzorů 
podání a úkonů lze zdarma stáhnout prostřednictvím odkazu uvedeného 
v publikaci. 

Platí i pro rok 2023.

9/2021, brožovaná, 608 stran, 599 Kč

PRÁVO
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ZÁKON O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ 5569
s komentářem

3. aktualizované vydání
Věra Novotná, Jana Riedlová Jurková, Eva Burdová

Publikace obsahuje komentovaný text zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-
-právní ochraně dětí, ve znění k 30. 4. 2022, a společně s řadou tematicky 
souvisejících mezinárodních smluv a zákonů tvoří ucelený komplex právních 
předpisů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Pro přehlednost jsou součástí publikace rovněž výňatky relevantních 
ustanovení právních předpisů dotýkajících se problematiky sociálně-právní 
ochrany dětí včetně novelizované vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení ně-
kterých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a směrnice k ve-
dení spisové dokumentace. 

Platí i pro rok 2023, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládáné 
aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

5/2022, brožovaná, 904 stran, 749 Kč

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 5894
s komentářem

2. aktualizované vydání
Tomáš Kruták, Lenka Krutáková, Jan Gerych

Aktualizované vydání zákona o zadávání veřejných zakázek přináší bohatý 
komentář k jednotlivým ustanovením. Nově je kniha obohacena o poznatky 
a zkušenosti získané od nabytí účinnosti zákona. 

Kniha přináší odpovědi na četné otázky, na něž nebylo v době nabytí účin-
nosti zákona možné jednoznačně zodpovědět. Pomocí řady praktických pří-
kladů vysvětluje, jak správně chápat a aplikovat jednotlivá ustanovení zákona. 
Publikace zohledňuje aktuální rozhodnutí orgánů dohledu a opírá se o bohaté 
zkušenosti autorů z praxe.

Komentář se vedle základních institutů veřejného zadávání, k nimž patří 
jednotlivé kategorie zadavatelů, systematika druhů veřejných zakázek a sta-
novení jejich předpokládané hodnoty, podrobně věnuje jednotlivým postupům 
zadavatele v zadávacích řízeních, včetně koncesního řízení, a podmínkám 
pro jejich použití. Dále se zaměřuje na novinky v oblasti uzavírání rámcových 
dohod a dalších zvláštních postupů zadavatele a rozebírá aktuální požadavky 
týkající se uzavírání smluv a jejich změn. Publikace zahrnuje také prováděcí 
právní předpisy k zákonu a bohatou přílohovou část. 

Platí i pro rok 2023, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládáné 
aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

8/2020, brožovaná, 1 024 stran, 699 Kč

PRÁVO
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DRIVE / POHON 5947
Překvapivá pravda o tom, co nás motivuje!

Daniel H. Pink

Většina z nás věří, že nejlepším způsobem, jak motivovat sebe i ostatní ko-
lem, je použití externích odměn např. peněz – tedy metody cukru a biče. To 
je však chyba – tvrdí Daniel H. Pink ve své provokativní a přesvědčivé knize 
„DRIVE: Překvapivá pravda o tom, co nás motivuje“. Tajemstvím vysokého 
výkonu a uspokojení – v práci, ve škole i doma – je hluboká lidská potřeba 
řídit si své životy, učit se, vytvářet nové věci a činit dobro sobě i celému světu. 
Autor odkazuje na čtyři desetiletí trvající výzkum o lidské motivaci a názor-
ně ukazuje, že i když metoda cukru a biče úspěšně fungovala ve dvacátém 
století, v dnešní době je to přesně ten způsob, jak lidi nemotivovat. Ve své 
knize zkoumá tři prvky skutečné motivace – autonomii, mistrovství a smysl 
– a nabízí chytré a překvapivé techniky, jak je uvést do praxe. Svou teorii 
demonstruje na příkladech firem, které používají nové přístupy k motivaci, 
a rovněž nám představuje vědce a podnikatele směle mířící kupředu.

12/2017, vázaná, 184 stran, 299 Kč

DRIVE / POHON (audio)   5996

audiokniha, 299 Kč

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT 3.0 5865

Pierre Franckh

Kniha „Jak si správně přát“ změnila životy statisícům, dokonce milio nům lidí 
k lepšímu. Je bestsellerem ve více než 22 zemích světa. 7 pravidel uvede-
ných v této nově doplněné knize lze velmi snadno uplatnit, jsou hravě lehká 
a zábavná. Díky nim si mohou čtenáři splnit svá přání. 

Nově je publikace obohacena o nejnovější poznatky z oblasti výzkumu 
mozku, které podávají důkaz o tom, že tato pravidla opravdu fugují. Navíc 
můžete své zkušenosti a zážitky sdílet s ostatními prostřednictvím aplikace 
EW 3.0.

10/2017, vázaná, 192 stran, 339 Kč

EDICE MANAGEMENT,  
OSOBNÍ ROZVOJ

MANAGEMENT, OSOBNÍ ROZVOJ



JEDNODUŠE BUĎTE ÚSPĚŠNÍ 3988
Žijte svůj sen

Pierre Franckh

„Proč chceme být úspěšní?“ Když tuto otázku položili Pierru Franckhovi, ob-
líbenému a velmi úspěšnému autorovi, který bez námahy přitahuje hodně 
štěstí a úspěchů ve svém životě, docela narazili. Úspěch přináší peníze, za-
bezpečení, uznání, obdiv, luxus – kdo by to vše nechtěl? Ale je to opravdu to, 
co nás motivuje? A proč někdo nepřestává, když už má vše čeho kdy chtěl 
dosáhnout?

Autor v této knize ukazuje, že úspěch je mnohem víc, než hledat uznání 
nebo peníze. Být úspěšný pro něj znamená objevit svůj životní plán a od-
povědět na vnitřní výzvu. Je velmi užitečné vytvořit si nový pohled na naše 
úspěchy a naučit se jich vážit. 

Na základě překvapivých poznatků, osobních zkušeností a praktických rad 
autor popisuje, co můžeme udělat pro to, abychom mohli žít své sny. Podle 
vlastních přání a díky důvěře v sebe sama můžeme opravdu přilákat úspěch 
do svých životů.

11/2013, vázaná, 256 stran, 349 Kč

JEDNODUŠE BUĎTE ŠŤASTNÍ 3926
7 klíčů k lehkosti bytí

Pierre Franckh

Pierre Franckh ve své další knize ukazuje cestu, jak může každý člověk posílit 
svůj charakter, nově definovat hodnotový systém a vystoupit z nekonečné-
ho kolotoče negativních myšlenek a emocí. Radost, láska, štěstí – to jsou 
základní lidské potřeby.

Pierre Franckh podporuje myšlenku, že abychom byli šťastní, musíme pro 
to sami něco udělat, a má dostatek zkušeností, aby každému umožnil najít 
vlastní cestu ke štěstí. Proto je jeho kniha plná návodů a rad jak dosáhnout 
naplněného života.

Cenná podpora pro všechny, kteří hledají radu a ještě nevzdali naději na to 
„být jednoduše šťastní“. Štěstí se totiž může naučit každý. I vy!

5/2012, vázaná, 224 stran, 379 Kč

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH!

 nakladatelství Anag  @nakladatelstvianag   @knihyANAG
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NOVÝ ZAČÁTEK 5820
Jak nejlépe naložit s životem, který je před vámi

Brian Tracy, Renata Angelo

Tato kniha z pera autora bestselleru „Snězte tu žábu!“ Briana Tracyho a jeho 
dcery Christiny vám poskytne motivační návod, jak používat psychologii do-
sažení.

Vyhlídka změny je pro každého manažera zčásti vzrušující a zčásti děsivá. 
Je však klíčem k úspěchu, bohatství a skutečnému uspokojení z vaší práce 
a ve vašem životě. Nový začátek poodhaluje roušku tajemství hledání sku-
tečně nového začátku – dělá tlustou čáru za vaší minulostí a startuje kariéru 
a život, po kterých jste vždy skrytě toužili. 

Kniha, která od základu změní váš život, vám ukáže, jak zjistit, co je pro vás 
opravdu důležité, ovládnout vaši kariéru, nalézt ve všem nečekaném a zdán-
livě negativním příležitost k  růstu. Díky Tracyho metodě o sedmi krocích 
získáte odvahu riskovat, odvahu k zásadním rozhodnutím, která vás v životě 
posunou dál, zatímco budete stát nohama na zemi.

5/2016, brožovaná, 216 stran, 309 Kč

VĚŘTE TOMU A DOSÁHNETE TOHO 5958 
Brian Tracy, Christina Tracy Stein

Zbavte se svých traumat a dosáhněte vytouženého štěstí. Díky psychologii 
dosažení se budete schopni zbavit negativních myšlenek a chování a do-
kážete odhalit svůj potenciál, díky němuž budete moci konečně dosáhnout 
úspěchu. Opuštění negativních myšlenek je jedním z nejdůležitějších, ale 
často i nejtěžších kroků k tomu, abyste mohli žít úspěšný, naplňující život.

V této praktické příručce založené na výzkumu prezentují autoři „psycholo-
gii dosažení“ – program, který vám pomůže jednak rozpoznat a odhalit škod-
livé vzorce a nápady, které vám brání v dosažení cílů a ve vedení šťastného 
a spokojeného života, a jednak je překonat. 

Ať už tato negativita pramení z dřívějších vztahů, které skončily špatně, 
z traumat z dětství, pracovního selhání nebo ze všeobecné nejistoty, autoři 
této knihy vám pomohou rozpoznat, jak vědomá a také nevědomá negativita 
ovlivňuje vaši osobnost, vzhled a rozhodnutí. Ukážou vám, jak znovu získat 
kontrolu nad svými myšlenkami, pocity a činy, jak změnit negativní v pozitivní 
a naučit se přijímat nečekané životní změny bez toho, abyste znovu zabředli 
do negativních vzorců.

3/2019, brožovaná, 208 stran, 299 Kč

MANAGEMENT, OSOBNÍ ROZVOJ
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POLIBTE TU ŽÁBU! 3967
12 skvělých způsobů, jak změnit postoje  
v životě a práci z negativních na pozitivní

Brian Tracy, Christina Tracy Stein

Jeden z celosvětově nejúspěšnějších autorů a lektorů v oblasti time a life-
managementu Brian Tracy a jeho dcera Christina, zkušená psychoterapeutka, 
představují řadu praktických, osvědčených a snadno aplikovatelných nápadů 
a strategií pro změnu negativního myšlení na pozitivní. 

V jejich společné knize najdete mnoho účinných technik a cvičení, která 
vám pomohou změnit myšlení tak, abyste v každém člověku a zážitku objevili 
vždy něco hodnotného. S pomocí rad obsažených v tomto bestselleru na poli 
life-managementu se naučíte, jak rozvíjet neochvějné sebevědomí, jak se 
stát svým nejlepším já a jak začít žít výjimečný život. Staňte se úspěšným 
manažerem svého života!

6/2013, brožovaná, 160 stran, 299 Kč

SNĚZTE TU ŽÁBU! 5934
21 skvělých rad, jak přestat s prokrastinací  
a udělat v co nejkratším čase co nejvíc

Brian Tracy

Tato kniha z oblasti time managementu přináší zcela nový pohled na efek-
tivní využití času pomocí 21 jednoduchých pravidel, která používají úspěšní 
lidé po celém světě.

V knize „Snězte tu žábu“ vám úspěšný kouč a lektor time managementu 
Brian Tracy ukáže cestu, jak skončit s odkládáním a udělat důležité věci ještě 
dnes.

Změňte způsob svého myšlení a dosáhněte tak svých vytoužených cílů! 
Užíváním metafory „snězte tu žábu“ vás Brian Tracy naučí, jak se zbavit těch 
nejnáročnějších úkolů a zorganizovat si čas.

11/2017, brožovaná, 144 stran, 259 Kč

SNĚZTE TU ŽÁBU! (audio)  5537

audiokniha, 259 Kč

MANAGEMENT, OSOBNÍ ROZVOJ



SNĚZTE TU ŽÁBU! 5517 
PRO STUDENTY
22 skvělých rad, jak přestat s prokrastinací  
a zazářit ve škole

Brian Tracy, Anna Leinberger

Kniha Briana Tracyho „Snězte tu žábu!“ pomohla milionům lidí po celém svě-
tě zvládnout více práce za méně času. Nyní se tento světový, život měnící 
bestseller přizpůsobil specifickým potřebám studentů. 

Autoři jim nabízejí tipy, nástroje a techniky pro efektivnější plánování času, 
stanovení cílů, vytrvání u úkolu (i když je nezajímavý), vypořádání se se stre-
sem a rozvíjení dovedností, aby dosáhli mnohem dál, než si kdy mysleli, že 
je možné. Rodiče i učitelé si už dlouho přáli, aby Brian Tracy takovou knihu 
napsal.

10/2021, brožovaná, 160 stran, 299 Kč

ZBAVTE SE ZVYKU BÝT SAMI SEBOU 3975
Jak se zbavit starého způsobu myšlení  
a vytvořit si novou mysl

Joe Dispenza

Nejste odsouzeni k tomu být ovládáni svými geny a pevně zakořeněným zvy-
ky po zbytek svého života. V knize „Zbavte se zvyku být sami sebou“ renomo-
vaný autor, řečník, výzkumný pracovník a chiropraktik Dr. Joe Dispenza kom-
binuje oblasti kvantové fyziky, neurologie, chemie mozku, biologie a genetiky, 
aby ukázal, co je opravdu možné. Nezískáte jen nezbytné znalosti ke změně 
jakéhokoliv svého aspektu, ale budete se zároveň učit krok za krokem použí-
vat to, co potřebujete, abyste dosáhli viditelné změny ve svém životě.

9/2015, brožovaná, 304 stran, 359 Kč

Knihkupectví ANAG v Olomouci poskytne  
účastníkům seminářů v den konání akce 

slevu 30 % na publikace vydané společností ANAG 
a slevu 15 % na publikace jiných nakladatelství. 



42

ZMĚŇTE SVÉ MYŠLENKY, ZMĚŇTE SVŮJ ŽIVOT  3956
– Žít moudrostí taa 

Dr. Wayne W. Dyer 

Autor v této knize přezkoumal stovky překladů Tao te ťing a napsal 81 pojed-
nání o tom, jak moudrosti Lao-c‘ využít v dnešním moderním světě. Obsahuje 
všechny verše Tao sestavené podle Waynova výzkumu. Každá kapitola je 
určena pro život ve znamení Tao. 

Wayne strávil čtením, výzkumem a meditováním nad sdělením Lao-c‘ celý 
rok a říká: „Toto je kniha, která navždy změní způsob, jakým pohlížíte na svůj 
život, a výsledkem pro vás bude život v novém světě v souladu s přírodou. 
Psaní této knihy mě navždy změnilo. Jsem na tento současný výklad Tao te 
ťing hrdý a nabízím vám příležitost ke stejné změně, jakou jsem prošel i já.“ 

10/2014, brožovaná, 368 stran, 399 Kč

ZÁKON REZONANCE 3852

Pierre Franckh

Toužíte po mnoha šťastných okamžicích, ale ony se stále zdají být naprosto 
nedosažitelnými? Chcete sdílet nekonečnou hojnost vesmíru a být na nej 
naladění?

Nyní nadešel čas, abyste objevili jednu z pravd – tajemství života: Do své-
ho života můžete přitáhnout pouze to, s čím jste v rezonanci – to, co vibruje 
na stejné energetické hladině jako vy. Jakákoliv vaše myšlenka se zmateria-
lizuje a bude vyzkoušena smysly: myšlenky o kráse a bohatství stejně jako 
myšlenky o špatnosti a negativitě.

Bez výjimek. Zákon rezonance funguje všude a v každé situaci. Autor kni-
hy Zákon rezonance ukazuje na mnoha příkladech a příbězích, jak můžete 
efektivně dojít k cíli s tím, co si vaše srdce přeje.

11/2010, vázaná, 208 stran, 329 Kč

ZÁKON REZONANCE (karty)  3893

karty, 194 Kč

MANAGEMENT, OSOBNÍ ROZVOJ



43

ROZVÍJEJTE SVŮJ MOZEK 5874
Jak věda napomáhá změnit vaše myšlení

Joe Dispenza

Autorem této zajímavé knihy „Rozvíjejte svůj mozek“ je Dr. Joe Dispenza, 
stojící za bestsellery jako „Vy jste placebo“ nebo „Zbavte se zvyku být sami 
sebou“. Čtenářům ve své nové knize vysvětlí, jak převzít kontrolu nad vaší 
myslí, přeprogramovat a rozvíjet svůj mozek, abyste se zbavili svých zlozvyků 
a naučí vás rozvíjet svůj mozek v osvojování nových, pozitivních a prospěš-
ných návyků.

Kniha tyto informace představuje do hloubky a pomáhá vám převzít kont-
rolu nad vaší myslí a vysvětluje, jak mohou myšlenky vytvářet chemické reak-
ce, které vás udržují závislými na zvycích a pocitech – včetně těch, které vás 
činí nešťastnými. A když víte, jak jsou tyto špatné návyky vytvořeny, je možné 
nejen tyto vzorce rozbít, ale také přeprogramovat a vyvíjet svůj mozek, takže 
muže převzít nové, pozitivní a prospěšné návyky. To je něco, s čím můžete
začít hned teď. Vy, jen VY máte sílu změnit názor a vyvinout mozek pro lepší 
život – pro dobro.

1/2021, brožovaná, 480 stran, 469 Kč

KDYŽ SE VÁM NIC NEDAŘÍ, 5906 
ZKUSTE DĚLAT NIC
aneb jak vás umění oprostit se od všeho dostane tam, kam chcete

Frank J. Kinslow

Na nejnovějších vědeckých myšlenkách vám tato průkopnická kniha před-
staví mimořádné výhody nicnedělání. 

Na těchto stránkách se rodí nová filozofie lidského potenciálu. Prozkou-
máte-li tuto filozofii, najdete odpovědi na mnoho otázek, které nešly do hlavy 
nejen vám osobně, ale lidstvu jako celku. Budete-li praktikovat tyto techniky, 
zažijete zlepšení zdraví, vetší naplnění svých talentu a možností a delší, spo-
kojenější život.

4/2016, brožovaná, 192 stran, 279 Kč

MANAGEMENT, OSOBNÍ ROZVOJ
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ODBORNÉ 
ČASOPISY

MZDOVÁ ÚČETNÍ  620

Měsíčník pro mzdové účetní, personalisty a podnikatele, ve kterém naleznete 
komplexní řešení otázek z níže uvedených oblastí včetně pravidelných rubrik 

– Nové právní předpisy a Termínový kalendář pro mzdové účetní.

Přináší aktuální informace  
z těchto oblastí: 
• pracovní právo,
• daně z příjmů ze závislé  

činnosti,
• mzdy a platy,
• sociální a zdravotní  

pojištění,
• nemocenské dávky,
• důchodové pojištění,
• cestovní náhrady,
•  státní sociální podpora atd. Odpovědi na dotazy poskytujeme  

předplatitelům zdarma.

ÚČETNÍ A DANĚ  830

Měsíčník, ve kterém najdete vše, co se týká účetnictví a daní. Problematika 
je řešena na praktických příkladech v součinnosti s Ministerstvem financí, 
finančními úřady a daňovými poradci.

Přináší aktuální informace  
z těchto oblastí: 
• účetnictví,
• daně z příjmů,
• daňová evidence,
• daň z přidané hodnoty,
• daň silniční,
• daň z nabytí  

nemovitých věcí,
• správa daně,
• spotřební daně. Odpovědi na dotazy poskytujeme  

předplatitelům zdarma.

Vychází 1× měsíčně  36 stran
1 výtisk 99 Kč
předplatné pro rok 2023 1 188 Kč

Vychází 1× měsíčně  40 stran
1 výtisk 99 Kč
předplatné pro rok 2023 1 188 Kč

ODBORNÉ ČASOPISY



ELEKTRONICKÉ PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ 

Předplatné časopisů Mzdová účetní, Účetní a daně a Praktická personalistika si můžete objednat 
také v elektronické podobě – budete tak mít přístup k vámi zakoupenému časopisu v on-line verzi, 
a to navíc ještě dříve, než by vám přišel do schránky papírový výtisk. 

Objednávky předplatného tištěné i elektronické verze a případné změny v předplatném vyřizuje: 
Ivana Bodnarová, tel. č.: 585 757 430, e-mail: bodnarova@anag.cz.

TIP PRO VÁS: Současným objednáním tištěné i elektronické verze si zajistíte nejefektivnější práci 
s časopisem, neboť budete mít po ruce váš osobní výtisk a zároveň se budete moci odkudkoliv 
připojit do své on-line knihovny a v zakoupených číslech časopisu fulltextově vyhledávat.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Pokud objednáte k tištěné verzi časopisu i verzi elektronickou, za druhou za-
platíte pouze 50 % ceny.

HLAVNÍ VÝHODY:
• časopis máte k dispozici již několik dní  

před tištěným vydáním,
• dostupnost z domova, kanceláře i ze zahraničí,
• úspora místa ve vaší pracovní knihovně,
• přístup z více typů mobilních zařízení,
• možnost fulltextového vyhledávání, 
• graficky naprosto identická podoba s tištěnou verzí.

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA  6766

Dvouměsíčník Praktická personalistika je odborným tištěným periodikem 
pro personalistickou praxi v českém prostředí. Řeší vedení personální agendy 
od A do Z formou srozumitelných článků, případových studií, příkladů z praxe, 
modelových situací atd.

Přináší aktuální informace  
z těchto oblastí: 
• tvorba a správa dokumentů,
• BOZP, pracovnělékařské  

prohlídky,
• vyhledávání a nábor  

nových zaměstnanců,
• hodnocení, motivace  

a rozvoj zaměstnanců,
• pracovní právo,
•  komunikace, vztahy  

na pracovišti atd.
K předplatnému pro rok 2023  
„Zákoník práce 2023 – sešit“,  

ZDARMA JAKO DÁREK

Odpovědi na dotazy poskytujeme předplatitelům zdarma.

Vychází 1× za 2 měsíce  56 stran
1 výtisk 169 Kč
předplatné pro rok 2023 1 014 Kč

ARCHIV ON-LINE:
předplatitelé zdarma 

běžná cena pro ostatní 199 Kč

ARCHIVAČNÍ DESKY 2023:
pro všechny časopisy 249 Kč/ks



KNIHKUPECTVÍ  
ANAG OLOMOUC

NOVĚ OTEVŘENO
Kollárovo nám. 7 

Olomouc
Po:  8.00 – 17.00
Út:  8.00 – 16.00
St:  8.00 – 17.00
Čt:  8.00 – 16.00
Pá:  8.00 – 16.00

Studentské 
a množstevní  

slevy
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