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AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO ROK 2021:
zásadní novela zákoníku práce – změna koncepce dovolené od roku 2021, změny nezabavitelných částek či postihování měsíčních daňových bonusů a přeplatků z ročního zúčtování daně prostřednictvím exekucí, zvýšení rozhodného
příjmu pro vznik účasti na pojištění, projednávané větší změny v oblasti daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,
úprava uplatnění DPH u nájmu nemovitých věcí a povinnost elektronické formy podání i v případě daňového přiznání,
zavedení paušální daně pro OSVČ, odklad všech čtyř fází EET, rozsáhlá novela daňového řádu, aj.
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ÚČETNICTVÍ

ABECEDA ÚČETNICTVÍ
PRO NĚKTERÉ VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY 2021
– organizační složky státu, státní fondy, územní
samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí,
Regionální rady regionů soudržnosti,
příspěvkové organizace

(5797)

Jaroslava Svobodová
PŘIPRAVUJEME
JEDINEČNÝ TITUL
6. aktualizované vydání
Obsah publikace, který je zaměřen na všeobecné účetní zásady, základní pojmy účetnictví, rozsah vedení účetnictví, jednotlivé části
účetní závěrky, účetní metody a jejich použití, účetní závěrku, dlouhodobý majetek, zásoby, opravné položky, zúčtovací vztahy, jmění,
fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty, náklady a výnosy, podrozvahové účty a dále na účetní
souvztažnosti směřované na jednotlivé formy některých vybraných
účetních jednotek, je v tomto aktualizovaném vydání výrazně rozšířen o další informace, které vycházejí mimo jiné i z dotazů dotčených účetních jednotek.
Součástí publikace jsou konkrétní příklady postupů účtování,
které jsou stanoveny v souladu s právními předpisy v oblasti účetnictví,
zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a další prováděcí právní předpisy
(tj. vyhláška č. 383/2009 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb. a vyhláška
č. 220/2013 Sb.) včetně ukázek postupů účtování, které vyplývají
z ustanovení Českých účetních standardů č. 701 až č. 710.
Kniha je určena pro ekonomické, účetní a majetkové pracovníky
některých z vybraných účetních jednotek, tj. organizačních složek
státu, územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí,
příspěvkových organizací, státních fondů a Regionálních rad regionů
soudržnosti. Autorkou je Jaroslava Svobodová, bývalá metodička
účetnictví Ministerstva ﬁnancí ČR, autorka a spoluautorka řady odborných publikací.

ÚČETNICTVÍ

II. čtvrt./2021, kroužková vazba, cca 448 stran

cca 660 Kč

(5787)

kolektiv autorů
JEDINEČNÝ TITUL
17. aktualizované vydání
Další vydání této publikace zachycuje základní účetní předpisy
a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Oproti předcházejícím vydáním byla významně upravena. V jednotlivých kapitolách jsou popsány používané účetní metody s konkrétními příklady z praxe. Kniha je doplněna o praktické zkušenosti související
s aplikací různých účetních předpisů a můžete zde nalézt také úpravy účetních postupů v případech, kdy účetnictví reaguje na změny
daňových zákonů.
Kniha je rozdělena do 12 kapitol, které obsahují teoretická východiska k jednotlivým oblastem účetnictví (dlouhodobý majetek, zásoby, cenné papíry, ﬁnanční majetek, zúčtovací vztahy, vlastní kapitál,
závazky, úvěry, odložená daň a rezervy, náklady a výnosy, účetní závěrka, účetní a daňová soustava, mezinárodní standardy ﬁnančního
výkaznictví). V těchto kapitolách jsou zdůrazněny zásady a metody
vyplývající z vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími
v soustavě podvojného účetnictví, i z Českých účetních standardů
pro podnikatele. Platí i pro rok 2021, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz
1/2020, kroužková vazba, 440 stran

CESTOVNÍ NÁHRADY V 315 PŘÍKLADECH

659 Kč

(5788)

Karel Janoušek
11. aktualizované vydání
Autor v této knize uvádí komplexní pohled na problematiku pracovních cest a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách
zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných
poplatníků daně z příjmů právnických osob (včetně služebních cest)
a při podobných cestách fyzických osob – podnikatelů.
V této publikaci autor uvádí i řešení vybraných souvisejících oblastí,
jako např. vznik práce přesčas na pracovní cestě, dovolená před,
po a během pracovní cesty, současné poskytnutí stravného a menu
stravenek, resp. stravy za sníženou úhradu v příspěvkové sféře, po-

užívání služebních, soukromých a cizích vozidel na pracovní cestě
a s tím související povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance včetně
daně silniční,
V knize podrobně komentuje zásady a postupy při poskytování cestovních náhrad, uvádí mnoho jednoduchých i složitějších praktických
příkladů týkajících se jednotlivých etap pracovních cest – od sjednání
místa výkonu práce, sjednání nebo zjištění pravidelného pracoviště
a dalších důležitých částí pracovní a obdobné smlouvy, určení podmínek konání pracovní cesty, zjištění a prokazování výše jednotlivých
druhů cestovních náhrad včetně vlivu bezplatně poskytnutého jídla
na tuzemské a zahraniční stravné, použití kurzů k přepočtům cizích
měn při zjištění výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady, různých způsobů poskytování záloh na cestovní náhrady a jiné výdaje
a postup při jejím neposkytnutí až po vypořádání nároku zaměstnance a zaúčtování příslušných nákladů v účetnictví příslušné účetní
jednotky, včetně s tím souvisejících účetních případů uskutečněných
v cizí měně.
Kromě toho autor v této publikaci podrobně uvádí činnosti zaměstnavatele související s vysláním zaměstnance na pracovní cestu
a po ní i související povinnosti zaměstnance. Komentář není uveden po paragrafech, ale ve věcném členění – od vymezení
osob, kterým cestovní náhrady podle zákoníku práce přísluší, příp.
jim je lze poskytnout, až po právní předpisy, ale i doporučený postup v případech, kdy právní předpisy řešení příslušného zvláštního
nebo složitějšího případu neuvádějí, přičemž vždy je uvedeno zdůvodnění příslušných postupů. Platí i pro rok 2021, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude
zdarma ke stažení na www.anag.cz
1/2020, brožovaná, 520 stran

ÚČETNICTVÍ

ABECEDA ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

429 Kč

Sledujte nás na sociálních sítích!
nakladatelství ANAG

@nakladatelstvianag
@knihyANAG
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CIZÍ MĚNY A KURZOVÉ ROZDÍLY
– výklad a řešené příklady

(5879)

Petr Beránek
8. aktualizované vydání
Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů
a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou
knihou, která tuto problematiku řeší.
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. Publikace reaguje nejen
na aktuální legislativní změny, ale i na vývoj v interpretacích
(např. NÚR nebo Koordinačních výborů). Vysvětluje též případy, kdy
se účtování u podnikatelů a neziskových organizací odchyluje, a je
proto i dobrým vodítkem pro účetní, které pracují nebo začínají pracovat s oběma skupinami klientů.
9/2020, brožovaná, 296 stran

419 Kč

INVENTARIZACE + CD
– praktický průvodce

(2398)

Jaroslava Svobodová
8. aktualizované vydání
Cílem autorky při tvorbě této knihy bylo vypracování metodické
pomůcky, která by měla být návodem pro některé vybrané účetní
jednotky v oblasti organizace a provedení inventarizace majetku a závazků a je určena především 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.
V publikaci jsou 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 přípravě a organizačním zajištění inventarizace, stanovení předmětu inventarizace, vlastního průběhu inventarizace včetně provádění jednotlivých inventur, zjištění
inventarizačních rozdílů atd.).
Obsahuje rovněž názorné příklady a nezávazné vzory účetních
záznamů a dalších záznamů, které jsou účetní jednotky povinny
vypracovat (např. inventurní soupisy, dodatečné inventurní soupisy atd.), včetně povinných obsahových náležitostí, nezávazné vzory
plánu inventur a inventarizační zprávy. Kniha je doplněna o CD, které
obsahuje nezávazné vzory účetních záznamů souvisejících s inventarizací majetků a závazků. Platí i pro rok 2021.
2/2018, brožovaná, 480 stran + CD

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ

519 Kč

(5798)

Jindřiška Plesníková, Marie Krbečková
4. aktualizované vydání
Další vydání této čtenáři oblíbené publikace čtenáře seznámí
s principy správného vedení jednoduchého účetnictví, s účtováním
v soustavě jednoduchého 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 daních z příjmů,
daň z nabytí nemovitých věcí, silniční daň atd.).
Nově je v knize zařazena kapitola o povinnostech organizací podle zákona o účetnictví a zákona o veřejných rejstřících, jež se týká
zveřejňování účetních závěrek, a dále kapitola s aktuálními dotazy
z praxe. Platí i pro rok 2021.
4/2020, brožovaná, 264 stran

KRYPTOMĚNY

319 Kč

(5782)

Dominik Stroukal, Hana Trnková Kocourková
PŘIPRAVUJEME
NOVINKA
1. vydání
Tato nová publikace čtenáře blíže seznámí s problematikou kryptoměn, jak vznikly, s jejich podstatou a způsobem využití. Dále také
s dalšími kryptoaktivy (ICOs, smart contract aj.), která dnes existují,

II. čtvrt./2021, brožovaná, cca 200 stran

LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

cca 370 Kč

(5698)

kolektiv autorů
6. aktualizované vydání
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 (zákon č. 89/2012 Sb.), 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 sestaveného 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 2021, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude zdarma ke stažení
na těchto webových stránkách.
11/2017, brožovaná, 264 stran

V přílohové části publikace jsou obsaženy kompletní účetní a nejdůležitější daňové předpisy ve znění platném od 1. 1. 2021.
Autor se v této publikaci systematicky věnuje všem významným oblastem vedení podvojného účetnictví podnikatelů s vysvětlením vazeb
na zákon o účetnictví, vyhlášku a České účetní standardy. Podrobně
jsou okomentovány jednak změny, ke kterým došlo v posledních letech, a jednak změny připravované od 1. 1. 2021.
Výklad je věnován např. vymezení kategorií účetních jednotek (mikro,
malé, střední a velké) a stanovení jejich účetních povinností, pokud
jde o rozsah vedení účetnictví, používání účetních metod, rozsah
sestavení účetní závěrky, povinnost auditu a způsob zveřejňování.
Publikace obsahuje i návod a řešení některých problematických oblastí, např. účtování 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, účtování nároků z pojistných událostí apod.
Velký prostor je vyhrazen rovněž výkladu k účetní závěrce 2020,
a to zejména 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. Účetní výkazy (rozvaha
a výkaz zisků a ztrát v plném i zjednodušeném rozsahu) jsou zde publikovány v platném znění pro účetní závěrku 2020 s vazbou na účtovou osnovu a vzorový účtový rozvrh.
1/2021, brožovaná, cca 1 120 stran

ÚČETNICTVÍ

jejich vývojem, legislativním rámcem v České republice a ve světě
i s českou právní úpravou.
V této publikaci naleznete taktéž účtování nejběžnějších operací
s kryptoměnami a kryptoaktivy, daňové dopady, jakož i další možnosti pravděpodobného vývoje v účetnictví. Publikace je zpracována
prakticky, především se zaměřením pro účetní a další profesionály.

cca 600 Kč

339 Kč

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
(5525)
PRO PODNIKATELE 2021
PŘIPRAVUJEME
– průvodce podvojným účetnictvím
JEDINEČNÝ TITUL
Petr Ryneš
21. aktualizované vydání
Nové, aktualizované vydání této jedinečné a pro každého účetního
nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného
účetnictví pro podnikatele v roce 2021 a sestavováním účetní závěrky
za rok 2020 a předkládá rovněž přehled případných změn v účetnictví od 1. 1. 2021 ve všech právních a daňových souvislostech.

opakované přehrávání záznamu
přehrávání kdykoliv a odkudkoliv
přehrávání z jakéhokoliv zařízení
časová úspora a bezpečí

www.anag.cz
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PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2021
– pro začínající účetní

Hana Kovalíková
PŘIPRAVUJEME
NOVINKA
1. vydání
Obsahem této publikace je vysvětlení základů vedení podvojného
účetnictví ze zákona o účetnictví, Českých účetních standardů a vyhlášky pro podnikatele podle právního stavu k 1. 1. 2021. Čtenáři
budou v této zcela nové publikaci také upozorněni na seznam podkladů a dokladů, které je nutné k řádnému vedení účetnictví mít,
včetně vysvětlení důvodů, proč je vyžadovat.
Součástí této praktické příručky bude i výklad systému podvojného
účetnictví a velké množství příkladů se kterými se účetní v praxi
nejvíce setkávají. Upozorněno bude i na případné chyby a způsob
jejich odstranění.
Publikace nebude obsahovat kompletně veškeré účetní případy ze
všech účetních tříd, protože takových publikací je na trhu dostatek, a navíc většina účetních je ve své praxi ani nevyužije. Je určena
především začínajícím účetním, ale je vhodná i pro absolventy ekonomických škol, kteří se chtějí v budoucnu účetnictví věnovat.
Odborných knih k této problematice existuje mnoho, ale většina
z nich postrádá to podstatné, co každá účetní při zpracování a vedení účetnictví nejvíce potřebuje. A to je pohled praxe, v této
publikaci obohacený i o konkrétní, praktické příklady, a to včetně
způsobu jejich řešení.
II. čtvrt./2021, brožovaná, cca 300 stran

PRAKTICKÝ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 2021
– sbírka souvztažností a praktické souvislé příklady

6

(5880)

cca 440 Kč

(5891)

Karla Maderová Voltnerová
PŘIPRAVUJEME
3. aktualizované vydání
Publikace je věnována účetnictví příspěvkových organizací v návaznosti na zákon o účetnictví, vyhlášku č. 410/2009 Sb. a České účetní
standardy, a to podle právního stavu k 1 .1. 2021.
Obsahuje sbírku souvztažností, která je členěna podle jednotlivých
syntetických a podrozvahových účtů, a dále účtování souvislých
vzorových příkladů, které zahrnují např. pořízení, odpisování, vyřa-

zení a prodej dlouhodobého majetku, účtování o zásobách a nedokončené výrobě, závazcích a pohledávkách, 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
stručný 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 územních samosprávných celků, kteří se podílejí
na zajištění vztahů s jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi. Pro
svou názornost a praktické příklady je vhodná i pro studenty středních a vysokých škol.
1/2021, brožovaná, cca 192 stran

ROZPOČTOVÁ SKLADBA V ROCE 2021

cca 340 Kč

(5523)

Jiří Paroubek
PŘIPRAVUJEME
9. aktualizované vydání
Publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové
skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba,
s vyznačením změn pro rok 2021. Je určena pro účetní a rozpočtové pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, auditory, poradenské organizace, organizace zabývající se zpracováním softwaru pro
účetnictví, jakož i pracovníky dalších odborných útvarů (ﬁnančních,
daňových, plánovacích apod.). Může být přínosem i pro studenty
a jiné čtenáře zabývající se ﬁnancemi z teoretického hlediska.
2/2021, brožovaná, cca 350 stran

SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ
k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele
se vzorovou účtovou osnovou
s opravami pro rok 2021

cca 430 Kč

(5524)

PŘIPRAVUJEME
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

1/2021, brožovaná, cca 310 stran

SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ
PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2021

cca 400 Kč

(2346)

Jaroslava Svobodová
PŘIPRAVUJEME
NOVINKA
1. vydání
Tato zcela nová publikace Jaroslavy Svobodové 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, a na vedení účetnictví příspěvkových organizací.
Výklad v první oblasti vychází z právních předpisů týkajících se hospodaření 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 množství názorných příkladů postupů účtování
příspěvkových organizací v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 383/2009 Sb.,
vyhláškou č. 270/2010 Sb., vyhláškou č. 220/2013 Sb. a Českými
účetními standardy č. 701 až č. 710. Nezbytné ukázky se týkají zejména účetních metod, tzn. způsobů oceňování a jejich použití včetně
oceňování souboru majetku, postupů tvorby a použití opravných
položek, postupů tvorby a použití rezerv, postupů odpisování dlouhodobého majetku a dalších.
I. čtvrt./2021, brožovaná, cca 250 stran

cca 300 Kč

ANAG na facebooku
 přehled o aktuálním dění ve společnosti ANAG
 informace o autogramiádách, veletrzích,
akcích pro čtenáře, připravovaných soutěžích apod.
 představení novinek (publikace, časopisy, semináře)

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 2021
– prakticky včetně účetnictví a daní

(5766)

Pavel Běhounek
PŘIPRAVUJEME
13. přepracované vydání
Publikace obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících
v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování půjček
společníky. Řeší však i situace vyskytující se ve společnostech pouze
sporadicky, např. majetkové vypořádání společníků, převod či dědění obchodního podílu.
Kniha, stejně jako předchozí vydání, vychází z nové soukromoprávní
úpravy, tedy ze zákona o obchodních korporacích – reaguje nejen
na změny daňové legislativy, ale i na novelu zákona o obchodních
korporacích od 1. 1. 2020 a také na aktuální judikaturu.
1/2021, brožovaná, cca 370 stran

ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA
bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z

ÚČETNICTVÍ

získávání by měla napomoci tato publikace v novém rozšířeném,
upraveném a doplněném vydání. 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, daňových,
plánovacích apod.).

cca 440 Kč

(5890)

Martin Durec, Marta Neplechová
4. aktualizované vydání
Publikace je určena účetním bytových družstev a společenství vlastníků, jejich statutárním orgánům a všem, kteří se účetní a daňovou
problematikou právnických osob z oblasti vlastnictví bytových domů
a bytového spoluvlastnictví zabývají.
Uvedená řešení účetních a daňových případů vycházejí z právních
předpisů platných k datu vydání publikace, tj. občanského zákoníku včetně prováděcích právních předpisů, zákona o obchodních
korporacích, zákona o daních z příjmů a dalších souvisejících právních předpisů. Pro případy, jejichž řešení je vzhledem k charakteru
právnických osob zcela speciﬁcké, publikace uvádí doporučené postupy odvozené ze základních 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
povinností těchto právnických osob. Platí i pro rok 2021, případné
legislativní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která
bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.
3/2020, brožovaná, 384 stran

429 Kč

7

ÚČETNICTVÍ

ÚČTOVÁ OSNOVA, ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY 2021 (5526)
– postupy účtování pro podnikatele
Jana Pilátová
PŘIPRAVUJEME
3. aktualizované vydání
Publikace ve svém novém, aktualizovaném vydání obsahuje úplné
znění právních předpisů platných pro účetní období započaté
1. 1. 2021 a dále 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. Jednotlivé účetní předpisy jsou doplněny komentářem k novinkám, které nastaly, praktickými příklady, účetními souvztažnostmi a upozorněními, na co si dát v praxi pozor.
Kniha je obohacena o přehledné tabulky, ve kterých se čtenář rychle
zorientuje, dále o minimální zákonem stanovené povinnosti, jež mají
jednotlivé kategorie účetních jednotek, tematicky zpracované účetní
souvztažnosti pro účtování o dlouhodobém majetku, zásobách,
krátkodobém ﬁnančním majetku, pohledávkách, závazcích, složkách vlastního kapitálu, nákladech a výnosech a také o informaci,
kdy vzniká povinnost ověření účetní závěrky auditorem a jaké jsou
povinnosti z titulu povinně zveřejňovaných informací z účetnictví.
Pozornost je rovněž věnovaná problematice podrozvahových účtů.
V této publikaci naleznete také upozornění, kterým oblastem je třeba
věnovat pozornost při tvorbě či aktualizaci vnitřních předpisů (vnitropodnikových směrnic).
2/2021, brožovaná, cca 400 stran

cca 390 Kč

ÚČTOVÁ OSNOVA, ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY 2021 (5889)
pro některé vybrané účetní jednotky
– 384 postupů účtování
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Jaroslava Svobodová
PŘIPRAVUJEME
15. aktualizované vydání
Publikace Jaroslavy Svobodové, bývalé metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných
publikací, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům některých vybraných účetních jednotek,
tj. organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a regionálních rad regionů

soudržnosti a dobrovolných svazků obcí. Naleznete v ní aktuální
informace z oblasti účetnictví pro rok 2021 těchto některých
vybraných účetních jednotek včetně nezbytného výkladu některých
ustanovení právních 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. a rovněž úplná znění Českých účetních standardů
č. 701 až č. 710 pro některé vybrané účetní jednotky, včetně mnoha názorných příkladů postupů účtování a ukázek použití účetních metod u uvedených účetních jednotek.
III. čtvrt./2021, brožovaná, cca 640 stran

cca 530 Kč

VNITŘNÍ SMĚRNICE
(2317)
PRO NĚKTERÉ VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY + CD
– organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné
celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů
soudržnosti, příspěvkové organizace
Jaroslava Svobodová
3. aktualizované a rozšířené vydání
Tato 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.
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 příslušné účetní jednotky.
Obsahuje 37 nezávazných návrhů vnitřních směrnic, včetně plánu
inventur, které by mohly pomoci vybraným účetním jednotkách při
tvorbě vnitřních předpisů.
Kniha je doplněna o CD, které obsahuje nezávazné vzory vnitřních
směrnic v editovatelné podobě, jež jsou pro každého uživatele vynikajícím pomocníkem usnadňujícím práci. Platí i pro rok 2021.
2/2019, brožovaná, 440 stran + CD

459 Kč

(5527)

Hana Kovalíková
PŘIPRAVUJEME
15. aktualizované vydání
Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic,
ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Publikace je
upravena podle legislativy platné pro rok 2021. Poslední publikace
byla vydaná pro rok 2018. Protože v dalších dvou letech nedošlo k výrazným změnám, nebylo nutné jak pro rok 2019, tak i pro rok 2020
publikace vydávat. Znovu vydat „Vnitřní směrnice pro podnikatele“
jsme se, na základě požadavků účetních pracovníků, rozhodli až nyní.
Provedené změny jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá
směrnice je doplněna krátkým, jasným komentářem. Na konci publikace jsou doplněny návrhy (vzory) různých účetních dokladů,

a to i interních, které se ke směrnici vztahují. V úvodu každé směrnice jsou přehledně vyjmenovány právní předpisy, na základě kterých jsou jednotlivé směrnice zpracovány. Opět je u každé směrnice
vypracován vzor vnitropodnikové úpravy, podle níž si mohou účetní
jednotky své směrnice upravit. Ke každé z nich jsou rovněž uvedeny
základní a nejčastěji používané předkontace účetních operací.
Součástí knihy je program ke stažení, který obsahuje databázi všech
vnitropodnikových směrnic zmiňovaných 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. Program je ke stažení také na stránkách
anag.cz. Licence je určena pro použití na jednom zařízení.
II. čtvrt./2021, brožovaná, cca 460 Kč

cca 600 Kč

Studentské
%
ev
sl y 10 až 20
d 500 Kč
Při nákupu na
e šálek
od nás obdržít
lahodné kávy

(Coffee to Go).

Množstevní
slevy
500 Kč
K nákupu nad
máme pro Vás

dárek.

KNIHKUPECTVÍ ANAG OLOMOUC

KNIHKUPECTVÍ ANAG PRAHA

odborné knihkupectví se zaměřením na právo, účetnictví,
daně, ekonomiku, management, osobní rozvoj, psychologii,
pedagogiku, ezoteriku, partnerské vztahy, volný čas, životní
styl, zdravotní literaturu, učebnice pro SŠ a VŠ, cizojazyčnou
literaturu, slovníky ...

odborné knihkupectví se zaměřením na účetnictví, daně,
ekonomiku, právo, management, osobní rozvoj, ezoteriku,
partnerské vztahy, volný čas životní styl, psychologii ...

Ostružnická 8, Olomouc, (blízko radnice)
Po–Pá 8:30 až 17:00, So 9:00 až 12:00
tel.: 585 221 691, fax: 585 221 692, prodejna@anag.cz

ÚČETNICTVÍ

VNITŘNÍ SMĚRNICE PRO PODNIKATELE 2021

Mozarteum,
Jungmannova 748/30, Praha 1
Po–Pá 8:00 až 16:00
tel.: 222 519 092, 222 515 741 fax: 222 519 611,
praha@anag.cz
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ABECEDA DPH 2021

DANĚ

(5784)

Zdeněk Kuneš, Zdeněk Vondrák
7. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME JEDINEČNÝ TITUL
Publikaci lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo
podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty.
Kniha je aktualizována o všechny změny, uvedené v zákonu
o DPH k 1. 1. 2021 a o informace, vydávané Generálním ﬁnančním ředitelstvím.
V knize je řešeno, jak správně stanovit místo plnění, kdy vzniká povinnost přiznat daň, jak a kdy správně vystavit daňový doklad, co
musí daňový doklad obsahovat a jaké jsou druhy daňových dokladů,
jak správně stanovit základ daně, jak postupovat při zaokrouhlování
daně, případně jak provést opravu základu daně například u reklamací, jak opravit odpočet daně u příjemce zdanitelného plnění a jak
opravit vlastní chyby. Autoři vysvětlují způsob, jak stanovit správnou
sazbu daně při dodání zboží nebo poskytnutí služby a jsou uvedeny
všechny změny sazeb daně, které nastaly během roku 2020.
Samostatná kapitola je věnována problematice uplatnění DPH
u nemovitých věcí, je objasněno správné uplatnění sazeb daně
u rekonstrukce a oprav staveb pro bydlení a novou výstavbu. Dále
je řešena problematika dodání nemovité věci, vymezení stavebního
pozemku a také problematika nájmu nemovité věci, možnost uplatnit
u tohoto nájmu daň a jsou uvedeny případy, u kterých nebude
možné od 1. 1. 2021 uplatnit daň u nájmu nemovité věci.
Na příkladech je vysvětleno, jak řešit nedoložené zničení či ztrátu
nebo odcizení obchodního majetku. Rovněž je v knize řešena problematika obchodování se zbožím mezi členskými státy a je zásadně
upravena problematika prokazování přepravy zboží mezi členskými
státy. Nově je také upraven způsob obchodování prostřednictvím
„konsignačních skladů“.
V samostatných kapitolách se rozebírá poskytování služeb mezi
členskými státy, problematika dovozu a vývozu zboží a v návaznosti
i to, jaké doklady plátce potřebuje pro prokázání těchto plnění, kdy
a kam uvede tato plnění do daňového přiznání a kontrolního hlášení. U dokladů na vývoz zboží je upřesněna možnost podání ústního
celního prohlášení. U přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz

1/2021, kroužková vazba, cca 408 stran

DAŇ Z HAZARDNÍCH HER

cca 660 Kč

(5679)

Vladimír Pelc
1. vydání
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 daňového 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 2021, případné legislativní změny budou řešeny formou
vkládané aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.
10/2016, brožovaná, 320 stran

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2020/2021
– s komentářem

(5789)

Ladislav Pitner, Václav Benda
JEDINEČNÝ TITUL
13. aktualizované vydání
V tomto 13. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou
promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v průběhu
roku 2020 s vyznačenými změnami k 1. 1. 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.
Všechny tři novely zákona o DPH pro rok 2020 mají zhruba shodný
význam. Jedná se o změny sazeb DPH zejména u služeb, přeřazení
některých služeb do druhé snížené sazby 10 %, a to v rámci novely
zákona o EET. Dále pak o novelu zákona o DPH v souvislosti se změnami některých zákonů v důsledku implementace daňových předpisů
– EU, nejdůležitější změny se týkají přemístění zboží, uplatnění DIČ
v obchodování uvnitř EU a také řetězových obchodů. Třetí novela
zákona o DPH je v rámci zákona, kterým se mění daňový řád, zajímavé jsou změny navazující na daňový řád, jako jsou elektronická
podání a záloha na nadměrný odpočet vztahující se na „nezpochybnitelnou“ část nadměrného odpočtu. Dále je touto novelou uskutečňována řada metodických změn, které se týkají nejdůležitějších
změn v DPH, jak z titulu zejména novely daňového řádu, tak i z hlediska implementace přijatých předpisů EU.
10/2020, vázaná, 960 stran

DANĚ

a vývoz zboží je na příkladech uvedeno, jak správně uplatnit osvobození od daně.
Dozvíte se také o všech úskalích při podávání daňových přiznání a dalších podání v případě, že nebudou splněny lhůty podle zákona o DPH
a daňového řádu, tj. při podávání dodatečných daňových přiznání
či podávání daňových tvrzení při zpětné registraci k DPH. V publikaci
je zahrnuta novela daňového řádu, která výrazným způsobem zasahuje do stávajících postupů ﬁnančních orgánů.
V knize se také seznámíte s tím, jak komunikovat se správcem daně,
a to především elektronicky, vysvětlena jsou rovněž elektronická podání, protože povinná elektronická forma podání se týkají stále širšího
okruhu podnikatelů. Rovněž je věnována pozornost problematice
formátů elektronického podání a mnoho dalšího.
Kniha je koncipována jako výklad jednotlivých situací v podnikatelském životě plátce, v každé kapitole jsou uvedeny odkazy na ustanovení zákona o DPH, případně daňového řádu nebo občanského
zákoníku, kde si může plátce ustanovení podrobně prostudovat.
U jednotlivých řešených oblastí jsou uvedeny praktické příklady
a v případě potřeby i graﬁcké znázornění komentované problematiky.

769 Kč

ZÍSKEJTE ZDARMA
TESTOVACÍ PŘÍSTUP

499 Kč

www.bit.ly/anag-zdarma
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DANĚ
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DANĚ 2020
– a předpisy související s přehledy změn

(5767)

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn. Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní
náhrady atd. Dále v knize nalezneme i výklady daňové správy včetně
výkladů ke změnám zákona o daních z příjmů za období roku 2019
a ke změnám zákona o DPH účinným v roce 2020 a k aktuálním
tiskopisům.
Kniha obsahuje nejen daňové zákony, ale např. i prováděcí nařízení
vlády č. 361/2014 Sb. v aktuálním znění, na jehož základě se uplatňuje u DPH režim přenesení daňové povinnosti. V neposlední řadě
se v publikaci nachází také zákon o evidenci tržeb, který je zásadně
novelizován od 1. 5. 2020. Platí i pro rok 2021, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude
zdarma ke stažení na www.anag.cz.
3/2020, brožovaná,1 664 stran

699 Kč

DANĚ Z PŘÍJMŮ
– s komentářem

(5786)

Petr Pelech, Vladimír Pelc
JEDINEČNÝ TITUL
18. aktualizované vydání
Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018
a 2019. Text zahrnuje aktuální znění zákona o daních z příjmů, zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a aktuální komentáře k nim. Texty zákonů obsahují poslední novelizace. Jde o novely
až do novelizace provedené zákony č. 364/2019 Sb., č. 159/2020 Sb.
(resp. č. 234/2020 Sb.) a č. 299/2020 Sb. Podrobný výklad k jednotlivým ustanovením daňového zákona je doplněn o judikaturu zejména
Nejvyššího správního soudu a nálezy Ústavního soudu; vydání je aktualizováno o nová soudní rozhodnutí. Kniha je rovněž v judikatuře
obou soudů často citována.
Publikace je určena především pro účetní, daňové specialisty, právníky
a podnikatele, kteří se daněmi z příjmů ve své profesionální činnosti
zabývají, ale i pro studenty právnických a ekonomických fakult vysokých škol. Srozumitelnou formou seznamuje s uvedenými zákony,

a to prostřednictvím podrobného komentáře k jednotlivým ustanovením zákonů, výňatků ze souvisejících zákonů a vyhlášek a pokynů
a stanovisek Ministerstva ﬁnancí ČR a Generálního ﬁnančního ředitelství. Umožňuje plnohodnotnou orientaci v zákonech a je základem pro zvládnutí problematiky daně z příjmů při praktické aplikaci
v podnikatelské i legislativní praxi.
7/2020, vázaná, 840 stran

979 Kč

DAŇOVÁ EVIDENCE
– komplexní řešení problematiky
daňové evidence pro OSVČ

(5724)

kolektiv autorů
12. aktualizované vydání
Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové
evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Pozornost je proto věnována nejen dani z příjmů,
ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, problematice sociálního
a zdravotního pojištění osob samostatně výdělečných činných, a to
vše i ve vazbě na pravidla týkající se podnikatelské činnosti fyzických
osob podle občanského zákoníku. Kniha obsahuje rovněž srovnání
pravidel platných pro daňovou evidenci a pravidel platných pro vedení jednoduchého účetnictví a dále pravidla týkající se přechodu
z daňové evidence na režim paušálních výdajů nebo na vedení podvojného účetnictví. Platí i pro rok 2021, případné legislativní změny
budou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude zdarma
ke stažení na www.anag.cz.
6/2019, brožovaná, 352 stran

429 Kč

DAŇOVÉ ZÁKONY V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K 1. 1. 2021
(5520)
PŘIPRAVUJEME
– s přehledy a komentáři změn
Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů
s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2021.
Součástí jsou také parametrické změny pro rok 2021 odvozené
od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Obsaženy jsou nejen
daňové zákony, ale např. i prováděcí nařízení vlády č. 361/2014 Sb.
v aktuálním znění, na jehož základě se uplatňuje u DPH režim přenesení daňové povinnosti. Zařazen je také zákon o evidenci tržeb.
Součástí je i ustanovení zákona č. 74/2019 Sb., o úpravě některých
vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie

1/2021, brožovaná, formát A4, cca 350 stran

DPH V PRAXI 2021

cca 120 Kč

(5774)

Dagmar Fitříková, Dagmar Procházková
PŘIPRAVUJEME
NOVINKA
1. vydání
Kniha si klade za cíl sloužit jako praktický průvodce v oblasti DPH
podnikatelům, účetním a dalším zájemcům, kteří se o uplatňování
DPH zajímají a potřebují se v této oblasti orientovat. Je členěna do čtyř
samostatných částí zaměřených na:
• základní orientaci v zákoně o DPH včetně vymezení daňových subjektů, základních pojmů a upozornění na další zdroje poskytující
informace týkající se DPH,
• obchodní případy realizované v běžném obchodním styku v tuzemsku mezi českými subjekty,
• obchodování se zbožím a poskytnutí služeb v rámci EU a ve vztahu
k třetím zemím a
• správu DPH.
Vše je využitelné pro běžnou praxi včetně upozornění na některé speciﬁcké obchodní případy, se kterými se běžný plátce setkává spíš výjimečně.
Jednotlivé kapitoly vždy obsahují stručný úvod do dané problematiky, „navigaci“ do příslušných ustanovení zákona o DPH, ve znění
účinném od 1. 1. 2021, upozornění na nejčastější chyby a možnosti
jejich řešení. Uvedeny jsou také zdroje dalších informací, např. informace GFŘ, příspěvky projednané na KOOV s KDP, vybrané judikáty
NSS a SDEU. Kromě spousty příkladů z praxe obsahuje tato publikace
i praktické tabulky, které umožňují rychlou orientaci v dané oblasti
uplatňování DPH. Řada příkladů je doplněna o doporučený postup při
zaúčtování včetně stručného komentáře z hlediska účetních předpisů.
Kniha obsahuje rovněž základní informace k aplikaci nových pravidel One Stop Shop, jejichž účinnost byla v praxi plánována na začátek roku 2021, ale aktuálně byla odložena až na 1. 7. 2021.
I. čtvrt./2021, brožovaná, cca 370 stran

cca 400 Kč

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

(5899)

Zdeněk Kuneš
2. aktualizované vydání
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 konkrétních příkladech je uvedeno, jak správně
uplatnit daň z přidané hodnoty.
Jsou vysvětleny situace, které mohou nastat např. při stanovení obratu
osoby povinné k dani, která pronajímá nemovité věci nebo poskytuje
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. Ve vazbě na Prováděcí nařízení Rady
(EU) č. 282/2011 je upřesněno, jak se stanoví místo plnění u služeb
vztahujících se k nemovité věci. V knize je uvedeno, jak se správně
vystavují daňové doklady a stanoví základ daně, je řešena problematika zaokrouhlování, výpočtu daně z ceny atd. Jsou také uvedeny
možné opravy základu daně a opravy výše daně v případě chyby nebo
omylu a dále postup, jak opravit odpočet daně u příjemce opravy
základu daně a vazba této opravy na uvádění v kontrolním hlášení.
V publikaci je rovněž vysvětleno správné uplatnění sazeb daně u stavebních oprav a rekonstrukcí staveb pro bydlení, dále co se rozumí
zastavěným pozemkem, obytným prostorem, jak jsou vymezeny
stavby pro sociální bydlení, jaká se uplatní sazba daně u nové výstavby
a kdy může být pozemek při dodání osvobozen od daně, co je stavební pozemek a kdy může být dodání nemovité věci osvobozeno
od daně a kdy musí být uplatněna daň a v jaké výši.
Dále se zde zabýváme problematikou nájmu nemovité věci, tj. kdy
je nájem osvobozen od daně a kdy je zdanitelným plněním, jak se
uplatní DPH u věcného břemene a u kterých nemovitých věcí nebude možné po 1. 1. 2021 uplatnit nájem jako zdanitelné plnění. Součástí publikace je rovněž informace GFŘ k uplatnění DPH
u nemovitých věcí. Platí i pro rok 2021.
5/2020, brožovaná, 296 stran

DANĚ

a Severního Irska z Evropské unie, jehož součástí je také úprava daní
z příjmů ve vztahu ke Spojenému království.

369 Kč
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HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI

(5756)

Pavel Prudký, Milan Lošťák
18. aktualizované vydání
Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku,
především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Publikace
kontinuálně reaguje na neustále se vyvíjející problematiku hmotného
a nehmotného majetku daňových subjektů, zejména ve vztahu k zajištění bezpečného režimu z pohledu kontrolních orgánů, a to při
pořizování, evidenci, odpisování i vyřazování majetku a v neposlední
řadě i ve vztahu k měnícím se ekonomickým podmínkám. O tom, že
jde o problematiku nejen složitou, ale i neustále proměnlivou, svědčí
skutečnost, že jde již o 18. aktualizované vydání této publikace.
Oproti jiným publikacím věnovaným stejné problematice nemá tato
rozsah zbytečně navýšený mnoha stránkami úplného znění zákona
o daních z příjmů, který si lze opatřit mnoha jinými způsoby. Autoři
knihy naopak příslušná ustanovení zákona komentují, vysvětlují
a doplňují stanovisky, výklady a názory na řešenou problematiku
a některými výpočtovými příklady. Celá publikace je proložena
několika desítkami situačních příkladů, které názorně ukazují, jakým způsobem je rozličný majetek v nejrůznějších situacích evidován, odpisován a jaké existují alternativy odvislé
od volby vlastníka majetku. Platí i pro rok 2021, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude
zdarma ke stažení na www.anag.cz.
5/2019, brožovaná, 352 stran

389 Kč

PROKAZOVÁNÍ PŮVODU MAJETKU
A DAŇOVÉ TRESTNÉ ČINY

(5647)

PhDr. Vladimír Pelc, JUDr. Vladimír Pelc
1. vydání
Před časem vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku,
který novelizoval zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.)
a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.).
Téma této publikace je stále velice aktuální: Obdobně formulovaný
institut v zákoně o správě daní a poplatků nikdy faktické účinnosti
nenabyl a ani podobné dřívější legislativní iniciativy schváleny nebyly.
Publikace obsahuje podrobný komentář 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 pomůcek
zvláštním způsobem, k výzvě k podání prohlášení o majetku, k náležitostem prohlášení o majetku, ke zvláštnímu ustanovení o náležitostech prohlášení o majetku atd.
Kniha objasňuje také změnu trestního řádu v souvislosti s povinností prokazování původu majetku a obsahuje výklad k souvisejícím
ustanovením trestního řádu, jež se daňových trestných činů týkají.
Publikace je určena pro právnické i fyzické osoby, daňové poradce,
právní kanceláře, ekonomické odborníky i další zájemce. Platí i pro
rok 2021, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.
3/2017, brožovaná, 264 stran

399 Kč

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ
– ze závislé činnosti za rok 2020

(5521)

Iva Rindová, Jana Rohlíková
PŘIPRAVUJEME
25. vydání
Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020.
Reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování
za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu zúčtování vyskytují. Základní osnova vychází z ustanovení zákona o daních z příjmů a navazujících ustanovení právních předpisů
dotýkajících se přímo či nepřímo procesu zaměstnavatelem prováděného ročního zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění
na děti. Podrobně je vysvětlen zejména způsob provedení ročního
zúčtování a také uplatnění daňového zvýhodnění na jednotlivé děti,
tj. na první, druhé, třetí a každé další dítě ve společně hospodařící
domácnosti. Kniha uvádí další úpravy, které ovlivní roční zúčtování
a praktické použití jednotlivých dalších odpočtů formou slev z vypočtené daně, jako je např. sleva za školkovné, anebo formou nezdanitelných částí snižujících základ daně. V ročním zúčtování za rok 2020
budou částky, které budou v rámci ročního zúčtování vraceny
zaměstnancům, oproti předcházejícím rokům významně vyšší,
a to z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s šířením viru
SARS-CoV-2. Publikace provází procesem ročního zúčtování nejen
vůči daňovým poplatníkům, ale i vůči správci daně. Popisuje mimo

12/2020, brožovaná, cca 380 stran

cca 340 Kč

VZORY KORESPONDENCE 2021
– podle daňového řádu

(5893)

Milan Lošťák, Pavel Prudký
PŘIPRAVUJEME
3. aktualizované vydání
Publikace je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů, které
z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, ﬁnančním úřadem. Po osmnáctileté „éře“ správy daní podle zákona o správě daní
a poplatků, jehož platnost skončila rokem 2010, je správa všech daní
upravena od roku 2011 daňovým řádem (zákon č. 280/2009 Sb.).
Protože i v prostředí této zákonné normy se veškeré dění neustále
vyvíjí, přičemž určitě nejde o zjednodušování vztahu mezi daňovými
subjekty a správci daně, nabízí publikace mnoho vzorů pro takřka
všechny nejčastější, ale i ojedinělé situace, které mohou vznikat
v reálném životě. Vzory s komentáři pomohou poplatníkům daní,
účetním i daňovým poradcům 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 nejrůznější úskalí, kterým lze při komunikaci s ﬁnančním úřadem

předejít. Součástí publikace je odkaz pro stažení editovatelné podoby
vzorů uvedených v publikaci, které lze využít jako základ při sestavení
příslušného podání a doplnit je konkrétními údaji a podrobnostmi
vztahujícími se k daňovému řízení.
1/2021, brožovaná, cca 450 stran

ZDANĚNÍ MEZD, PLATŮ A OSTATNÍCH PŘÍJMŮ
– ze závislé činnosti v roce 2021

DANĚ

jiné procesní postup podle daňového řádu při vyúčtování daně prováděném v roce 2021 za rok 2020. Proto je nutno zmínit i novelu
daňového řádu. Kniha obsahuje výčet situací, kdy lze roční zúčtování
zaměstnanci provést, a kdy naopak ne. Zabývá se i osvobozenými
příjmy a uplatněním nezdanitelných částí základu daně. Za rok 2020
jsou zmíněny také nově osvobozené příjmy s ohledem na novelu
vyhlášky o FKSP účinnou od 1. 1. 2020.
Součástí knihy jsou příklady a ukázky vyplnění žádosti o roční zúčtování na novém i dřívějším vzoru tiskopisu a příklady a ukázky
dalších tiskopisů včetně aktuálního vyúčtování a příloh, které se použijí pro vyčíslení daňové povinnosti plátce za rok 2020. Pozornost
je věnována i správnému zdanění příjmů plynoucích daňovým nerezidentům. Vzhledem ke stále častějším případům předčasného
ukončení smluv o soukromém životním pojištění a s tím souvisejícími povinnostmi vrátit předchozí daňové úlevy, které jsou ﬁnančními úřady často prověřovány, jsou v knize tyto případy podrobně
vysvětleny.

cca 530 Kč

(5530)

Iva Rindová, Jana Rohlíková
PŘIPRAVUJEME
BESTSELLER
29. aktualizované vydání
Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních
z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2021.
Stejně podrobně se věnuje dani srážené zvláštní sazbou daně
i kombinaci záloh a srážkové daně u jednoho zaměstnance. Tiskopis Prohlášení poplatníka k dani – vzor č. 26 – je uveden spolu
s příklady správného vyplnění a s upozorněním na možné chyby.
Rovněž je formou příkladu pamatováno na možnost použití dřívějších tiskopisů Prohlášení.
Počínaje rokem 2021 se mění výpočet základu daně pro výpočet zálohy na daň a daně u zaměstnanců. Z důvodu mimořádných
opatřením v souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2 jsou v publikaci
také řešeny daňové otázky úhrady mimořádných zdravotních
opatření zaměstnavatelem a práce zaměstnanců v režimu
„home ofﬁce“.
Součástí knihy je též výklad k novému zaměstnaneckému beneﬁtu
v podobě „stravenkového paušálu“ a také k možnostem zaměstnavatelů přispívat zaměstnancům na soukromé životní pojištění i na doplňkové penzijní spoření a poskytovat další beneﬁty.
Upozorněno je i na upřesnění slevy u zaměstnanců platících za umístění vyživovaného dítěte ve školce nebo jiném předškolním zařízení.
Publikace srozumitelně objasňuje proces zdanění končící odvodem
správci daně a obsahuje i kapitolu věnovanou odpovědím na nejčastější dotazy čtenářů a účastníků odborných seminářů a dotýká
se i vyplňování upravených tiskopisů. Příručka se také věnuje problematice budoucího ročního zúčtování daňových záloh v roce
2022 za rok 2021, a to podle znění zákona platného na počátku
roku 2021, a rámcově i podání vyúčtování za rok 2021.
1/2021, brožovaná, cca 440 stran

cca 390 Kč
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ABECEDA BEZPEČNOSTI
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

(5742)

Anna Janáková
6. aktualizované vydání
Abecedně řazený výklad téměř 400 hesel z oblasti BOZP si za 18 let
vydobyl nenahraditelné místo v odborné literatuře u všech, kteří
se zabývají bezpečností a ochranou zdraví při práci. Příručka jim
umožňuje rychlou orientaci v pojmech, institutech, orgánech, právech a povinnostech různých subjektů v oblasti BOZP a slouží k získání základního přehledu aktuální právní úpravy. 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
– abecední rejstřík hesel a tematický rejstřík pro rychlé vyhledávání,
odkazy na příslušné 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 přílohy. Součástí je i odkaz na užitečné
webové adresy. Platí i pro rok 2021, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz
11/2018, kroužková vazba, 520 stran

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ 2021

PRÁCE
MZDY
POJIŠTĚNÍ

639 Kč

(5522)

kolektiv autorů
PŘIPRAVUJEME
BESTSELLER
31. aktualizované vydání
Jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních.
Publikace je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. 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, které nenarušují
samotný výklad, ale jsou pro lepší přehlednost umístěny po stranách
textu, k němuž se vztahují.
Ve vydání pro rok 2021 jsou zohledněny především změny provedené zásadní novelou zákoníku práce, která nabyla účinnosti
30. 7. 2020 a 1. 1. 2021. V oblasti pracovněprávní se jedná především
o změnu koncepce dovolené od roku 2021. Dále kniha reﬂektuje

1/2021, kroužková vazba, cca 660 stran

ABECEDA PERSONALISTY 2021

– jaká práva má zaměstnavatel, co může inspekce kontrolovat, co
vyžadovat, včetně procesního postupu kontroly.
2/2021, kroužková vazba, cca 530 stran

cca 590 Kč

cca 690 Kč

(5514)

kolektiv autorů
PŘIPRAVUJEME
BESTSELLER
11. aktualizované vydání
Tato praktická příručka je určena jak personalistům, tak i širšímu
okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé ﬁrem,
zastávající rovněž funkci hlavních manažerů, a konečně i studenti.
Zohledňuje změny, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2020,
jakož i ty, ke kterým dochází od roku 2021. Upozorňuje např. na zásadní změny, které nastaly v zákoníku práce v souvislosti s jeho
novelou provedenou s účinností od 30. 7. 2020 a 1. 1. 2021,
především na úseku dovolené. Standardně jsou v textu zohledněny
nové redukční hranice od 1. 1. 2021 pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu v prvních dvou týdnech dočasné pracovní
neschopnosti nebo karantény. Zaměstnavatelé také získají informace
nejen o základních pravidlech uvedených v nařízení GDPR, ale zejména praktický návod, jak správně zpracovávat osobní údaje uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců.
Publikace zahrnuje i nezbytný přesah do souvisejících oblastí, jako
jsou pracovní právo (vznik, změny a skončení pracovního poměru,
pracovní doba, překážky v práci, dovolená), personální evidence
(vedení osobního spisu a zpracování osobních údajů), odměňování,
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zabývá se vztahy k Úřadu
práce ČR, inspekci práce, ČSSZ, zdravotním pojišťovnám a odborům. Obsahuje přehled nejčastěji v praxi používaných zaměstnaneckých beneﬁtů s posledními úpravami jejich zdaňování a upozornění
na aktuální odpočty a slevy uplatnitelné měsíčně již od nástupu zaměstnance na základě dosavadního i nového prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti.
Kniha řeší rovněž problematiku zaměstnávání úředníků v územní
veřejné správě a státní správě a zaměstnanců příspěvkových organizací, včetně početné skupiny zaměstnanců ve školství. Nově bude
kniha rozšířena o praktický přehled týkající se inspekce práce

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
– prakticky a přehledně

(5688)

Zdeněk Šenk
3. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME JEDINEČNÝ TITUL
Kniha obsahově navazuje na 2. vydání úspěšné publikace „ BOZP
prakticky a přehledně podle normy OHSAS“, které patřilo k nejprodávanějším publikacím s problematikou BOZP na českém knižním
trhu. Těžištěm tohoto nového titulu je odborný výklad k požadavkům právních předpisů s vazbou na ustálenou judikaturu soudů.
Kniha obsahuje velké množství příkladů, jak požadavky právních
předpisů prakticky naplnit. Součástí publikace jsou desítky praktických příloh se vzory dokumentů správné praxe, které přinášejí
organizacím efektivní návod na zlepšení systému řízení BOZP. Svým
uceleným zaměřením (popisuje BOZP ve všech podstatných oblastech) je vhodná pro většinovou cílovou skupinu odborných čtenářů
a současně zůstává přes svůj široký záběr přehledná a srozumitelná.
I. čtvt./2021, brožovaná, cca 310 stran

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
– při práci ve státní správě a samosprávě

PRÁCE | MZDY | POJIŠTĚNÍ

změny v oblasti daní z příjmů, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení (např. změna rozhodné částky), změny
při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti.

cca 410 Kč

(5654)

Zdeněk Šenk
1. vydání
Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí 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 dopadající na oblast BOZP.
Tato publikace je jedinou knihou svého druhu na trhu.
Platí i pro rok 2021.
6/2015, brožovaná, 216 stran

329 Kč
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CESTOVNÍ NÁHRADY
PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE 2021
– praktický průvodce

(5518)

Jaroslava Pfeilerová
PŘIPRAVUJEME
3. aktualizované vydání
Publikace obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které
jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám výdajů
v souvislosti s výkonem práce. Aktuální znění publikace platné
pro rok 2021 upozorňuje také na novelu zákoníku práce, kterou
přinesl zákon č. 285/2020 Sb. Mimo upřesnění sazeb stravného
v případě zajištění bezplatného stravování zaměstnance tato novela
přinesla zásadní změny v poskytování cestovních náhrad při vysílání
pracovníků v rámci mezinárodního poskytování služeb z jiných
členských států EU do ČR. Tuzemské zaměstnavatele bude zajímat
také poskytování cestovních náhrad v případě „zrcadlové situace“
– tedy případy, kdy tuzemský zaměstnavatel vyšle svého zaměstnance
k poskytování služeb do jiného členského státu EU (např. k mateřské
společnosti). Publikace obsahuje příklady poskytování cestovních náhrad vyslaných zaměstnanců včetně souvisejících daňových dopadů.
Jednotlivá zákonná ustanovení jsou čtenáři přiblížena také v příkladech a odpovědích na související dotazy. Mnohé informace
uvedené v publikaci jsou podpořeny řešením konkrétního problému,
které bylo publikováno v rámci Koordinačních výborů, kterých se
účastní zástupci Komory daňových poradců, Komory auditorů, Svazů
účetních a Generálního ﬁnančního ředitelství.
Publikace obsahuje také odkazy nebo i citace judikátů (soudních
rozhodnutí) NSS. I když Česká republika nemá zaveden precedenční
systém, jsou rozhodnutí vyšších soudů obecně závazná, neboť stejné
případy by měly být posuzovány stejně. V publikaci jsou podrobně
popsány povinnosti zaměstnavatele při poskytování cestovních náhrad, práva zaměstnanců, dobrovolná plnění, poskytování cestovních
náhrad jednatelům a ostatním členům orgánů právnických osob, cizincům, ale také postupy při daňovém posouzení poskytnutých náhrad z hlediska zaměstnavatele i z hlediska zaměstnance. Zejména při
vysílání zaměstnanců na dlouhodobé zahraniční pracovní cesty musí
zaměstnavatelé řešit mimo poskytnutí cestovních náhrad také související daňové dopady. Jedná se zejména o to, že ve vazbě na délku
pracovní cesty a činnost zaměstnance je potřebné posoudit, ve kterém státě bude odvedena daň z příjmů ze závislé činnosti (v ČR nebo

v zahraničí) nebo zda činnost zaměstnance v rámci pracovní cesty
nezakládá v zahraničí vznik stálé provozovny apod. Tato problematika je často předmětem dotazů zaměstnavatelů a z toho důvodu
byly dotazy a související odpovědi zařazeny do publikace. Publikace
obsahuje také aktuální informace související s elektromobilitou (využíváním elektromobilů, případně i tzv. hybridních vozidel).
Čtenáři jsou upozorněni na nejčastější pochybení, která se v této
oblasti vyskytují, možné sankce kontrolních orgánů. Publikace je určena pro zaměstnavatele v podnikatelské i v nepodnikatelské sféře,
pro zaměstnance, ekonomy a účetní, ale i pro manažery a vedoucí
pracovníky, protože právě vedoucí zaměstnanci odpovídají za dodržování právních předpisů.
1/2021, brožovaná, cca 210 stran

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI

cca 330 Kč

(5748)

Tomáš Urban, Lucie Vránová, Naděžda Břeská
1. vydání
Kniha přináší podrobný popis jednotlivých dávek systému pomoci
v hmotné 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 2021.
4/2019, brožovaná, 240 stran

349 Kč

DOVOLENÁ A JEJÍ APLIKACE V PRAXI
– s praktickými příklady k 1. 1. 2021

(5691)

Zdeněk Schmied, Michael Košnar
NOVINKA
3. podstatně přepracované vydání
Novelou zákoníku práce a některých dalších souvisejících zákonů provedenou zákonem č. 285/2020 Sb. dochází s účinností
od 1. 1. 2021 mimo jiné ke koncepční změně dovolené. Právo
na dovolenou a určení její délky v příslušném kalendářním roce
bude napříště odvozeno od týdenní pracovní doby zaměstnance,

9/2020, brožovaná, 152 stran

EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2021

329 Kč

(5519)

Jan Breburda
PŘIPRAVUJEME
9. aktualizované vydání
Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního
úřadu. Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná
publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené dohody o srážkách ze mzdy
nebo na základě vedené exekuce srážkami ze mzdy. Zahrnuje rovněž
problematiku postihování souvisejících jiných příjmů, podrobně rozebírá standardní změnu plátce mzdy z důvodu ukončení pracovního
poměru i nestandardní změnu plátce mzdy z důvodu delší pracovní
neschopnosti, zabývá se otázkou exekuce vedené na několik plátců
mzdy zároveň a dotýká se rovněž tématu insolvence. Poskytuje tak
komplexní pohled na problematiku srážek ze mzdy zaměstnance. Obsahuje více než 150 podrobných příkladů, názorných
schémat či přehledných tabulek.
Nové vydání pro rok 2021 samozřejmě reaguje na překotné změny
v oblasti stanovení výše nezabavitelných částek, jež spočívají jak
v postupném navyšování výchozích hodnot životního minima jednotlivce či normativních nákladů na bydlení, tak samotného výpočtového vzorce, jehož pomocí se bezmála patnáct let odvozuje výše
nezabavitelných částek.
V důsledku těchto četných parametrických i strukturálních změn,
k nimž postupně docházelo v průběhu roku 2020, se výrazně zvýšila
aktuální výše nezabavitelných částek ponechávaných povinnému, jakož i hranice pro výpočet plně zabavitelné částky srážené nad rámec
tradičního třetinového systému, což zákonitě vedlo ke snížení celkové efektivity srážek ze mzdy. Čtenáři se o tom mohou přesvědčit
na četných příkladech nového vydání publikace.

S nemalým očekáváním byla přijata ambiciózní květnová novela
§ 299 občanského soudního řádu, jež měla konečně promítnout
přelomový judikát Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 12. 2016, sp.
zn. 21 Cdo 853/2016, vydaný k problematice srážek z odstupného, do zákonného textu. Přebírá sice stěžejní princip rozpočítávání odstupného na budoucí kalendářní měsíce, stále však nejsou
legislativně vyřešeny mnohé dílčí otázky s tím spojené. Pokud plátce
mzdy tápe při posuzování odstupného poskytovaného nad rámec
zákona, při určování čisté výše odstupného, anebo třeba při řešení
pracovního poměru ukončeného uprostřed kalendářního měsíce,
musí se spolehnout na zasvěcené výklady uvedené v této publikaci.
Naopak k zásadnímu posunu došlo v oblasti postihování měsíčních
daňových bonusů a přeplatků z ročního zúčtování daně prostřednictvím exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky. Zdánlivě
nenápadná stručná novelizace § 317 občanského soudního řádu
na jedné straně radikálním způsobem odstranila přetrvávající spory
plátců mzdy s exekučními orgány ohledně problematických měsíčních
daňových bonusů, na druhou stranu mírně zkomplikovala dosud relativně jednoznačné postihování jednorázových přeplatků z ročního
zúčtování daně. Celkově však lze tuto převratnou novinku považovat za velmi příjemné zjednodušení, vykoupené ovšem podstatně
nižšími výtěžky z této speciﬁcké exekuce.
1/2021, brožovaná, cca 530 stran
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to znamená, že dovolená bude vyjádřena v hodinách. Ke změnám dochází i v čerpání dovolené.
Ještě před nabytím účinnosti změn v právní úpravě dovolené nabízíme čtenářům tuto publikaci autorů Zdeňka Schmieda a Michaela
Košnara obsahující podrobný komentář k jednotlivým ustanovením
nové koncepce dovolené včetně řady příkladů pro jejich snadnější
aplikaci v praxi. Svým vnitřním členěním publikace systematicky navazuje na předchozí příručky týkající se dovolené.

cca 450 Kč

FKSP, SOCIÁLNÍ FONDY, BENEFITY A JINÁ PLNĚNÍ (5783)
Jindřiška Plesníková, Marie Krbečková
7. aktualizované vydání
Většina organizací a ﬁrem v České republice, ale i v okolních státech,
využívá 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 sociálního fondu v organizacích, na které se vyhláška č. 114/2002 Sb. nevztahuje.
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 dochází i k záměně těchto fondů, je vhodné se v této problematice zorientovat.
19
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V tomto vydání jsou opět doplněny aktuální legislativní změny, a to
zejména novela vyhlášky č. 114/2002 Sb., která zrušila do té doby
platnou vyhlášku č. 310/1995 Sb. pro potřeby státních podniků,
účinná od 1. 1. 2020. Novela mj. také zavedla poskytnutí příspěvku
z fondu na dopravu do a ze zaměstnání pravidelnou hromadnou
dopravou osob. Nově lze také z fondu přispívat na použití zařízení
péče o děti (mateřskou školu či zařízení poskytující služby péče o dítě
v dětské skupině). V publikaci jsou doplněny nové příklady z praxe.
Platí i pro rok 2021, případné legislativní změny budou řešeny formou
vkládané aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.
2/2020, brožovaná, 184 stran

319 Kč

GDPR V PERSONALISTICE

(5763)

Jiří Žůrek
1. vydání
Tato publikace přibližuje zpracování osobních údajů v podmínkách
zaměstnavatelů, a to nejen výkladem GDPR v úzké vazbě na pracovněprávní oblast, konkrétně tedy jak pracovat s osobními údaji uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců a bývalých zaměstnanců, včetně
příkladů, ale rovněž ucelenou sekcí více než 50 odpovědí na časté, ale
i méně frekventované otázky, které jsou pro přehlednost rozčleněny
do oblastí podle fáze, ve které se zpracování osobních údajů nachází
(před vznikem pracovního poměru, v jeho průběhu a po skončení).
Tato speciﬁcká publikace je určena všem, kdo zajišťují soulad zpracování osobních údajů u zaměstnavatele, tj. personalistům, členům
compliance týmů, ale i účetním apod. Jako výborný zdroj informací
o zpracování osobních údajů zaměstnanců mohou publikaci využít
studenti, ale i širší odborná veřejnost. Platí i pro rok 2021.
5/2019, brožovaná, 176 stran

329 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
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KATALOG PRACÍ
VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ;
KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
– zařazování zaměstnanců
a státních zaměstnanců do platových tříd

(5778)

Ivan Tomší
4. aktualizované vydání
Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se
neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také podle rozvoje technických podmínek a vývoje v dalších
oblastech se mění a rozvíjí náročnost, obsah a způsob výkonu prací
a činností, které jsou pro správné fungování této sféry nezbytné.
Nové práce a činnosti, nové podmínky pro jejich výkon i jiné změny
bezprostředně ovlivňují jejich složitost, odpovědnost a namáhavost,
a tím i jejich zařazení do platových tříd.
V publikaci se proto kromě původního znění odráží také změny,
ke kterým došlo podle novel nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlády o katalogu správních činností
ve výkonu prací a správních činností od předchozího vydání publikace.
Po dosti dlouhé době se tak v rukou zaměstnavatelů ve veřejných
službách a správě a služebních úřadů ocitá publikace s ustanoveními
upravujícími poskytování platu podle stavu platného k 1. 1. 2019,
se zařazením všech prací a správních činností vykonávaných zaměstnanci a státními zaměstnanci do platových tříd, a poskytující další
praktickou pomoc a orientaci formou komentářů k problematickým
postupům při zařazování zaměstnanců nebo služebních míst do platových tříd. Platí i pro rok 2021, případné legislativní změny budou
řešeny formou vkládané aktualizace, která bude zdarma ke stažení
na www.anag.cz.
2/2019, vázaná, 680 stran

519 Kč

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

(5743)

Bořivoj Šubrt
JEDINEČNÝ TITUL
1. vydání
Na českém trhu naprosto jedinečný titul, navazuje na předchozí vydání knihy téhož autora „Obsluha mzdy a platu“. Tento titul je oproti

4/2018, brožovaná, 576 stran

559 Kč

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ
A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ 2021

(2873)

Martin Mikyska a kolektiv
PŘIPRAVUJEME
5. aktualizované vydání
Obsah již 5. vydání odborné monograﬁe na téma Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání bude rozšířen i o aspekty návazností a souvislostí agendy odškodňování pracovních úrazů
a nemocí z povolání na postihy zaměstnavatelů za porušování
předpisů k zajištění BOZP, včetně správního trestání pokutami
od orgánů inspekce práce a trestněprávní odpovědnosti fyzických
i právnických osob. Publikace se zmiňuje rovněž o souvislostech poskytování pracovnělékařských služeb zaměstnavatelům a jejich dopadech do odškodňování, zabývá se také působností a pravomocemi
orgánů inspekce práce v této oblasti.
Hlavní obsah publikace se týká jednotlivých nároků na odškodnění, je rozšířen o pojednání o souvislostech vlastní agendy
odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání s problematikou BOZP, o vazbách na pracovnělékařské služby, zejména na vydávání lékařských posudků. Oba hlavní autoři (současně soudní znalci)
JUDr. Martin Mikyska a doc. MUDr. Evžen Hrnčíř seznamují se svými
zkušenostmi při vypracovávání znaleckých posudků na výpočty náhrad za ztrátu na výdělku, resp. posuzování zdravotnických otázek,
spojených s odškodňováním pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Publikace je věnována také vztahům mezi poškozenými zaměstnanci, jejich odpovědnými zaměstnavateli a pojišťovnami Kooperativa
a Česká pojišťovna při provozování zákonného pojištění odpovědnosti
zaměstnavatelů a jeho perspektivám do budoucnosti. Obsahuje příklady na výpočty náhrad, jakož i odkazy na četnou judikaturu
soudů. Svým obsahem, způsobem zpracování, šíří a víceoborovým
zaměřením, které se neomezuje jen na „čistě“ právní aspekty této
agendy zaměstnavatelů, bude jedinou publikací tohoto druhu
a zaměření na trhu právnické odborné literatury.
2/2021, brožovaná, cca 610 stran

cca 570 Kč

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

(5793)

Marta Ženíšková
9. aktualizované vydání
Příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti. Uživatele seznamuje jak se zněním
jednotlivých ustanovení, tak s podrobným komentářem, který je doplněn velkým počtem příkladů.
Podrobně se zabývá všemi povinnostmi zaměstnavatelů, obsahuje
i výklad k pojištění OSVČ a principy pojištění podle úpravy v Evropské
unii a na základě dvoustranných smluv o sociálním pojištění. Zákon je
uveden ve znění k 1. 1. 2020. Od posledního vydání příručky došlo
k významným změnám v pojištění OSVČ s účinností od 1. 1. 2019.
Od 1. 7. 2019 se změnila sazba pro odvod pojistného u zaměstnavatelů a u OSVČ nemocensky pojištěných a od 1. 1. 2019 a 1. 1. 2020
údaje související se zvýšením průměrné měsíční mzdy, například výše
maximálního vyměřovacího základu u zaměstnanců a OSVČ. Změny
v pojištění OSVČ se týkají především výše hranic příjmu pro účast
na důchodovém pojištění a pro minimální vyměřovací základy. Platí
i pro rok 2021, případné legislativní změny budou řešeny formou
vkládané aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.
2/2020, brožovaná, 160 stran
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předchozímu rozšířen o výklad odměňování mzdou, platem a odměnou z dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.
Komplexně tedy zahrnuje problematiku odměňování jak v podnikatelské sféře, tak i ve veřejných službách a správě. Zabývá se též zúčtováním mzdy a platu ve vazbě na evidenci pracovní doby, splatností
a výplatou mzdy, zjišťováním a používáním průměrného výdělku,
srážkami ze mzdy podle všech právních předpisů, včetně exekucí
a insolvence, a rovněž výpočtem úroků z prodlení.
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 2021, případné legislativní
změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude
zdarma ke stažení na www.anag.cz

299 Kč
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PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY
– povinnosti zaměstnavatelů a lékařů

(5761)

Bořivoj Šubrt, Milan Tuček
4. aktualizované vydání
Publikace zpracovává trvale aktuální téma. Právní úprava pracovnělékařských služeb v zákoně o speciﬁckých zdravotních službách
a v prováděcí vyhlášce č. 79/2013 Sb. stále vzbuzuje četné nejasnosti
mezi zaměstnavateli, ale i lékaři.
Autoři pojímají problematiku pracovnělékařských služeb komplexně.
Vysvětlují jak uvedenou právní úpravu a její praktické důsledky, tak
i pracovněprávní souvislosti z hlediska příslušných ustanovení zákoníku práce. Nevyhýbají se ani kritice některých nedostatků právní
úpravy, existujících i po novelách. Popisují jednotlivé druhy pracovnělékařských prohlídek, další činnosti smluvního lékaře a uvádějí
doporučení pro obsah smlouvy zaměstnavatele s poskytovatelem
pracovnělékařských služeb, postup při vyžádání a vydání lékařského
posudku a důsledky tohoto posudku pro pracovněprávní vztah zaměstnanců. Dotčená právní úprava je velmi přísná a za její nerespektování hrozí i závažné sankce zaměstnavatelům (o nichž publikace
rovněž pojednává).
Součástí publikace jsou formuláře možných vzorů používaných v oblasti pracovnělékařských služeb, jejichž editovatelnou podobu lze
zdarma stáhnout prostřednictvím odkazu uvedeného v publikaci.
Toto již 4. vydání je rozšířeno o výklad a doporučení na základě
praktických zkušeností s uplatňováním zákona a prováděcí vyhlášky
a o nejnovější soudní judikaturu. Platí i pro rok 2021, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která
bude zdarma ke stažení na www.anag.cz
10/2019, brožovaná, 448 stran

459 Kč

PRACOVNÍ DOBA V SOUVISLOSTECH
S DOVOLENOU, MZDOU ČI PLATEM 2021
– překážkami v práci a s dalšími aspekty

(5508)

Bořivoj Šubrt
NOVINKA
1. vydání
Problematika pracovní doby, doby odpočinku a poskytování mzdy,
platu a jejich 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 zaměstnavatelé se tak vystavují
riziku uložení pokut od orgánů inspekce práce. Největší problémy
nastávají u nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, kdy například
zaměstnavatelé chybně používají plánovací kalendář, dochází k zakázaným skrytým přesčasům a tím i k chybám v placení práce přesčas.
Ve značné části ﬁrem panují nejasnosti v placení svátků.
S účinností od 1. 1. 2021 nabývá problematika pracovní doby ještě
většího významu vzhledem k nové právní úpravě dovolené podle novely zákoníku práce provedené zákonem č. 285/2020 Sb.
Chybné posouzení pracovní doby může vést ke špatnému výpočtu
práva zaměstnance na dovolenou. Na chyby a správný postup
upozorňuje publikace, která uvádí i další souvislosti pracovní doby,
včetně zmíněné nové právní úpravy dovolené. Autor tuto problematiku dlouhodobě přednáší na seminářích společnosti ANAG.
11/2020, brožovaná, 176 stran

PRACOVNÍ ÚRAZY V JUDIKATUŘE

349 Kč

(2798)

Zdeněk Šenk
1. vydání
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 pracovních úrazů. Studie jsou uspořádány podle jednotlivých okruhů pracovních úrazů do samostatných oddílů,
např. úrazy na služební cestě, při cestě do zaměstnání a zpět, při
stravování, při pracovní činnosti apod. Praktickou práci s publikací
také významně usnadňuje rejstřík, který napomáhá 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 2021.
11/2013, brožovaná, 384 stran

439 Kč

(2894)

Zdeněk Šenk
E-KNIHA
1. vydání
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 právních vět a důležitých pojmů,
které usnadní orientaci uživatelů e-knihy v zásadních informacích
k problematice pracovních úrazů. Platí i pro rok 2021.
12/2013, formát PDF nebo ePUB, 564 stran

259 Kč

PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE
I ZAMĚSTNAVATELE 2021

(5528)

Tereza Landwehrmann
PŘIPRAVUJEME
NOVINKA
1. vydání
Překážky v práci (ať již na straně zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele) patří k hojně využívaným pracovněprávním institutům
a představují trvale aktuální téma. Téma, které navíc v souvislosti
s šířením onemocnění COVID-19 získalo zcela jiný rozměr – využitelnost řady překážek (zejména na straně zaměstnavatele) se
stala předmětem četných diskuzí, další překážky (např. karanténa) se
snad ve větší hloubce začaly diskutovat vůbec poprvé, jiné překážky
(např. ošetřovné) získaly v této době zcela jinou dimenzi. Některých
překážek v práci se navíc dotkla i zásadní novela zákoníku práce
účinná od 30. 7. 2020, resp. 1. 1. 2021.
Autorka pojímá problematiku překážek v práci komplexně
– na straně zaměstnavatele, 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, vyšetření
nebo ošetření, rodičovská dovolená či částečná nezaměstnanost), i ty

překážky, jejichž využití tolik frekventované není (např. přestěhování,
pohřeb spoluzaměstnance, přerušení dopravního provozu či prostoj).
V knize je vždy představena jak příslušná právní úprava, tak její
praktické důsledky, autorka se přitom nevyhýbá otázkám, které
jsou v praxi problematické, sporné či diskutabilní a snaží se čtenáři
nabídnout možná řešení těchto otázek. Publikace je pojata maximálně prakticky, srozumitelně, s nepřeberným množstvím ilustrativních příkladů.
S ohledem na výše uvedené je tato kniha využitelná zejména jako
pomocník personalistů, HR manažerů, mzdových účetních, ale třeba
i jednotlivých zaměstnanců, kteří se zajímají o své zákonné nároky.
Vzhledem k šíři a komplexnosti výkladu a odkazům na judikaturu
nejvyšších soudních instancí ji nicméně při své praxi jistě využijí též
advokáti nebo zástupci jiných právních profesí, podnikoví právníci,
pracovníci orgánů inspekce práce či odboroví funkcionáři. Kniha
může posloužit i studentům práv a vůbec komukoli, koho bude problematika překážek v práci detailně zajímat.
II. čtvrt./2021, brožovaná, cca 280 stran

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
– a dalších základních pracovněprávních vztahů
v souvislostech

cca 370 Kč
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JUDIKÁTY O PRACOVNÍCH ÚRAZECH

(5776)

Bořivoj Šubrt, Michal Vrajík
JEDINEČNÝ TITUL
1. vydání
Po dlouhé době vyšla samostatná publikace k problematice skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních vztahů, kterou autoři pojímají komplexně – jsou v ní vyloženy všechny
způsoby skončení pracovního poměru s praktickými poznámkami
pro zaměstnavatele, 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.
Kniha se zabývá i souvisejícími otázkami, např. vydáním potvrzení
o zaměstnání, dovolenou v souvislosti se skončením pracovního poměru a podporou v nezaměstnanosti, jakož i působením odborových
organizací v této věci. Rozebírá též zvláštnosti skončení pracovně-
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právního vztahu u dohody o provedení práce a dohody o pracovní
činnosti. Platí i pro rok 2021, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude zdarma ke stažení
na www.anag.cz.
5/2019, brožovaná, 248 stran

409 Kč

ŠKOLSKÉ ZÁKONY
A PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY 2021
– s komentářem

(5892)

Jiří Valenta
PŘIPRAVUJEME
8. aktualizované vydání
Již 8. vydání praktické příručky obsahuje vše potřebné z legislativy
týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální úplná komentovaná znění všech důležitých právních předpisů souvisejících s řízením škol a školských zařízení. Uvedené předpisy jsou komentovány
v souladu s vývojem právních názorů, ustálené judikatury a s ohledem
na praxi při aplikaci současné školské legislativy. Obsahem je také komentář k zásadním novým změnám školského zákona a zákona
o pedagogických pracovnících včetně těch, které nabyly účinnosti
v průběhu posledních dvou let. Součástí publikace je odkaz pro stažení kompletní školské legislativy včetně příloh v knize neuváděných.
2/2021, brožovaná, cca 1 070 stran

ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ
– s komentářem, příklady a výkladem
problematiky náhrady mzdy
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cca 680 Kč

(5895)

Marta Ženíšková, Jan Přib, Zdeněk Schmied
12. aktualizované vydání
Příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů. Zohledňuje stav k 1. 1. 2020. Změny od 1. 1. 2020 se týkají
údajů, které se každý rok k 1. lednu mění v návaznosti na výši průměrné mzdy. Jde o nové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy
za dobu prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti a dávek nemocenského pojištění. Dne 1. 1. 2020 nabyla účinnosti významná
a rozsáhlá změna zákona o nemocenském pojištění, která se týká
zavedení eNeschopenky. Tato změna se dotýká pojištěnců nemocensky pojištěných, zaměstnavatelů a ošetřujících lékařů.

Příručka obsahuje i změnu ve výkladu pravděpodobného příjmu
a podrobný výklad pojmu „sjednaná částka započitatelného příjmu“.
V příručce jsou podrobně popsány změny a některé dosavadní výklady jsou doplněny. Obsah příručky se rozšířil o ta ustanovení zákoníku práce, jimiž se upravuje náhrada mzdy, platu nebo odměny
z dohody v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo
karantény. K těmto zákonným ustanovením je připojen podrobnější
komentář včetně praktických příkladů pro řešení předmětné problematiky. Část týkající se náhrady mzdy systematicky navazuje na ta
ustanovení zákona o nemocenském pojištění, která jsou z hlediska
nároku na náhradu mzdy a její výplatu rozhodující. Platí i pro rok
2021, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané
aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz
1/2020, brožovaná, 384 stran

ZÁKONÍK PRÁCE K 1. 1. 2021 (sešitové vydání)

369 Kč

(5534)

Dana Roučková, Zdeněk Schmied
PŘIPRAVUJEME
18. aktualizované vydání
Stejně jako v předchozích letech předkládáme čtenářům i na konci
tohoto kalendářního roku stručné a přehledné vydání aktuálního
znění zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2021, v němž jsou promítnuty všechny, jak věcné, tak i legislativně-technické změny, k nimž
došlo přijetím tzv. koncepční novely zákoníku práce a některých
dalších souvisejících zákonů – tedy zákona č. 285/2020 Sb. Samotný
zákon má dělenou účinnost, a to k 30. 7. 2020 a k 1. 1. 2021, to
znamená, že převážná část ustanovení zákona nabyla účinnosti již
30. 7. 2020, zatímco zbývající, avšak svojí povahou zcela zásadní
a koncepční nabývají účinnosti až dnem 1. 1. 2021, neboť jde o ustanovení, která jsou svázána s kalendářním rokem, popřípadě mají
vazbu na veřejné rozpočty.
Jednotlivá ustanovení novely zákoníku práce nemá smysl na tomto
místě detailně vyjmenovávat. Jako příklad lze uvést, že se jedná
o změny koncepce dovolené napříště vyjádřené v hodinách, změny
v oblasti náhrad škody a nemajetkové újmy při pracovních úrazech
a nemocech z povolání, zavedení možnosti zřizovat tzv. sdílená
pracovní místa, změn v oblasti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního
poskytování služeb, doručování písemností a vystavování tzv. zápočtových listů a mnohé další.

1/2021, brožovaná, cca 190 stran

cca 150 Kč

ZÁKONÍK PRÁCE, PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY
a další související předpisy s komentářem k 1. 1. 2021

(5533)

kolektiv autorů
PŘIPRAVUJEME
BESTSELLER
14. aktualizované vydání
Dnem 1. 1. 2021 nabývá odložené účinnosti další významná část
novely zákoníku práce a některých dalších zákonů provedená zákonem č. 285/2020 Sb. Jde především o změny koncepce dovolené, která se napříště bude počítat v hodinách, zavedení nového
institutu sdíleného pracovního místa, zvýšení náhrad škody a nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání,
rozšíření příspěvku odborovým a zaměstnavatelským organizacích
na prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání, rozšíření okruhu
zaměstnanců s právem na pracovní volno s náhradou mzdy při překážce v práci v obecném zájmu a další významné změny. Současně
dochází ke změnám některých dalších zákonů (vedle zákona
o vojácích z povolání, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a o pojistném na veřejné
zdravotní pojištění) jde zejména o zákon o zaměstnanosti a zákon
o inspekci práce.
Publikaci „Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související
právní předpisy s komentářem k 1. 1. 2021“, která svým formátem
již tradičně navazuje na předchozích 13 úspěšných vydání, obsahuje
vedle platného znění zákoníku práce a celé řady dalších zákonů i podzákonných právních předpisů též podrobné komentáře

zahrnující nejen všechny výše uvedené změny v zákoníku práce,
zákoně o zaměstnanosti a zákoně o inspekci práce, včetně změn,
které zavedla označená novela zákoníku práce již k 30. 7. 2020
(např. v oblasti vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb, přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů,
doručování písemností v pracovněprávních vztazích, vydávání tzv.
zápočtových listů, stanovení průměrného výdělku, pracovní doby),
ale též komentáře k některým dalším souvisejícím právním předpisům (např. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odměňování, cestovních náhrad). Komentáře podle potřeby odkazují též
na aktuální soudní judikaturu.
Publikace je určena širokému okruhu uživatelů, neboť podrobný komentář je přizpůsoben nejen každodenní potřebě zaměstnavatelů,
především jejich personalistů a mzdových účetních, ale také vedoucích zaměstnanců ve ﬁrmách, stejně jako zaměstnancům nebo jejich zástupcům (odborovým organizacím), dobře však poslouží i jako
užitečná pomůcka pro nejširší odbornou i laickou veřejnost. Její ambicí není vědecké pojednání o příslušných právních předpisech, nýbrž je zaměřena spíše na praktické potřeby uživatelů, jimž je určena.
2/2021, vázaná, cca 1 320 stran

cca 990 Kč

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ
NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

(5896)

Matěj Daněk, Magdaléna Vyškovská, Jaroslava Fojtíková
JEDINEČNÝ TITUL
2. aktualizované vydání
Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území ČR, včetně
daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění. Publikace se věnuje zaměstnávání občanů EU,
EHP či Švýcarska a jejich rodinných 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 případná 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.
Publikace se také věnuje pravidlům pro určení příslušnosti k předpisům sociálního a zdravotního pojištění podle dvoustranných smluv
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Nespornou předností této publikace je vedle aktuálního paragrafového znění tohoto základního pracovněprávního předpisu
k 1. 1. 2021 stručný souhrnný komentář k jednotlivým skupinám
zákonných ustanovení vztahujících se ke konkrétní zákoníkem práce
upravené pracovněprávní problematice. Aktuálnost tohoto vydání
spočívá také v zohlednění legislativních změn, k nimž případně došlo v prováděcích právních předpisech k zákoníku práce, především
v oblasti odměňování nebo cestovních náhrad.
Hlavním cílem této publikace je poskytnout praktický a stručný přehled právní úpravy v zákoníku práce s přesahem komentáře do prováděcích právních předpisů k němu, a to s ohledem na běžné praktické
potřeby nejširší odborné i laické veřejnosti.
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o sociálním zabezpečení, které ČR uzavřela s třetími státy. Podrobně
vysvětluje postup při registraci zaměstnance z EU či ze třetích zemí
u českých zdravotních pojišťoven, pracovišť okresní správy sociálního
zabezpečení a další povinnosti zaměstnavatelů. Poslední kapitola poskytuje přehled o základních českých daňových aspektech situace,
kdy cizinec jak z EU, tak ze třetích států vykonává zaměstnání v ČR,
a to jak z pohledu zaměstnance samotného, tak z pohledu souvisejících procesněprávních povinností na straně jeho zaměstnavatele.
Kniha rovněž zohledňuje změny příslušné daňové legislativy, pokud
jde o stanovení „superhrubého“ základu daně z příjmů zaměstnanců, kteří podléhají povinnému zahraničnímu pojistnému systému v jiných státech EU, EHS nebo ve Švýcarsku. Celá publikace je
doplněna o praktické modelové příklady, které jsou zaměřeny především na časté otázky z praxe. Platí i pro rok 2021, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která
bude zdarma ke stažení na www.anag.cz
6/2020, brožovaná, 456 stran

399 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ,
ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ
– s komentářem a příklady

(5897)

Tomáš Červinka
10. aktualizované vydání
Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného na veřejné
zdravotní pojištění. Zohledněny jsou veškeré změny, které jsou platné
k počátku roku 2020. Pozornost je věnována plnění zákonných povinností jednotlivými skupinami plátců, kterými jsou primárně zaměstnanci a zaměstnavatelé. Přehledně jsou popsány konkrétní situace
týkající se zaměstnávání a související pravidla odvodu pojistného
na zdravotní pojištění. Pojištěnci zde najdou postupy platné při registraci u zdravotní pojišťovny a možnosti přeregistrací mezi jednotlivými zdravotními pojišťovnami. V rámci plnění oznamovací povinnosti
jsou v knize uvedena základní pravidla pro komunikaci s příslušnou
zdravotní pojišťovnou. Nechybí ani detailní rozbor legislativy platné
pro OSVČ, státní pojištěnce a osoby bez zdanitelných příjmů.
V textu je rovněž věnována pozornost odlišnostem odvodu pojistného
na zdravotní pojištění oproti sociálnímu (nemocenskému) pojištění
a oproti daním z příjmů. Samostatný prostor je věnován aplikaci evropských právních předpisů pro oblast zdravotního pojištění a ko-

ordinaci účasti na pojištění a odvodu pojistného. Čtenář zde najde
i rozbor problematiky mezinárodního prvku, migrace pojištěnců
a správné stanovení příslušnosti k předpisům při odvodu pojistného.
Součástí jsou rovněž praktické příklady a aktuální výklady postupů.
Platí i pro rok 2021, případné legislativní změny budou řešeny formou
vkládané aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.
2/2020, brožovaná, 168 stran

299 Kč

SEMINÁŘE A KURZY

pro odbornou veřejnost ke změnám zákonů a předpisů
zaměřené na personalistiku, mzdy, daně, účetnictví, právo,
organizaci a administrativu konané v Praze, Olomouci,
Ostravě, Brně, Zlíně, Plzni, Ústí nad Labem, Liberci,
Karlových Varech, Českých Budějovicích a Hradci Králové.

PŘIHLÁŠKY NA SEMINÁŘE
v Olomouci, Ostravě, Brně, Zlíně a Hradci Králové
Jana Valentová, tel.: 585 757 421,
e-mail: seminare@anag.cz,
v Praze, Plzni, Liberci, Karlových Varech,
Českých Budějovicích a Ústí nad Labem
Jitka Houdková, tel.: 222 519 092,
e-mail: praha@anag.cz.

www.anag.cz

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

(2860)

Karina Divišová, Jan Hejda, Veronika Vaněčková,
Martin Prosser, Libor Finger, Nina Svobodová
1. vydání
Akciová společnost je co do svého významu, složitosti a rozsahu
právní úpravy již dlouho středem zájmu zákonodárců, odborné veřejnosti i podnikatelského 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 společnosti. Platí i pro rok 2021.
9/2014, brožovaná, 440 stran

569 Kč

ELEKTRONICKÁ PRESKRIPCE
V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉM KONTEXTU

(5513)

Jan Bruthans
1. vydání
Tato monograﬁe představuje v této šíři doposud nikdy nepublikovaný popis vývoje a aktuálního stavu elektronizace zdravotnictví a elektronické preskripce 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.
Autor zpracovanou monograﬁí navazuje na svůj dlouholetý zájem
o elektronizaci zdravotnictví a o elektronickou preskripci, publikuje odborné články v tuzemské i zahraniční odborné literatuře,
vyučuje informační technologie ve zdravotnictví na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVÚT a je garantem předmětu Nemocniční
informační systémy. Autor dále poskytuje expertní konzultace v této
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oblasti, podílí se na praktickém zavádění elektronizace ve Všeobecné
fakultní nemocnici v Praze a v minulosti analyzoval záměry elektronizace v ČR pro politickou reprezentaci.
Publikace je vhodná pro všechny zájemce o elektronizaci zdravotnictví, ať již pracují na straně poskytovatelů zdravotních služeb, nebo
naopak na straně dodavatelů softwarových či hardwarových produktů pro zdravotnictví, ale také pro ústřední orgány státní správy
při rozvoji další elektronizace zdravotnictví. Pro její teoretický i praktický záběr lze monograﬁi doporučit i jako studijní materiál pro výuku
medicínské informatiky na lékařských, zdravotnických i dalších příbuzných oborech.
9/2020, brožovaná, 192 stran

299 Kč

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

(2858)

Jan Kotula, Jakub Dohnal, Blanka Vítová
1. vydání
Publikace řeší náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy v soukromém právu. Jedná se o poznámkové vydání právní úpravy
odpovědnosti za škodu v novém občanském zákoníku s vytyčením
změn, které byly v novém občanském zákoníku zavedeny oproti
stávající úpravě.
Kniha „Náhrada škody a nemajetkové újmy v novém občanském
zákoníku“ je určena především těm, kteří se chtějí přehledově seznámit s novou právní úpravou, a to nejen praktikujícím právníkům,
ale i zaměstnavatelům nebo další laické veřejnosti, která s úpravou
odpovědnosti za škodu přichází do styku.
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 2021.
4/2015, brožovaná, 336 stran
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449 Kč

Nejrychlejší a nejspolehlivější zásilkové knihkupectví
odborné literatury v ČR, výběr z více než 6 000
aktuálních titulů a stále doplňujeme

www.anag.cz

PRAKTICKÝ PRŮVODCE GDPR

(5750)

Jiří Žůrek
2. aktualizované vydání
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) představuje nový
právní rámec pro zpracování osobních údajů. Tato publikace klade
za cíl všem zainteresovaným subjektům srozumitelnou cestou přiblížit Obecné nařízení a tím jim napomoci orientovat se v dané právní
úpravě. Tomu má napomoci nejen výkladová část k Obecnému nařízení, která tvoří jádro publikace a jež postupně provází čtenáře
v jednotlivých kapitolách všemi aspekty jak Obecného nařízení,
tak i některými souvisejícími otázkami, jako je zpracování rodného
čísla nebo kopie a čísla občanského průkazu v pracovněprávních
vztazích a další, ale i praktická část publikace, která obsahuje dvě
samostatné kapitoly týkající se pravidel šíření obchodních sdělení
a provozování kamerových systémů za účinnosti Obecného nařízení.
Praktická část publikace dále obsahuje seznam anglických zkratek
a pojmů, které jsou v oblasti zpracování osobních údajů používány.
Platí i pro rok 2021.
5/2018, brožovaná, 344 stran

SLOVNÍK SLUŽEBNÍHO POMĚRU

389 Kč

(2742)

Petr Tomek
1. vydání
Právní pojmy užívané právními předpisy, které upravují služební poměr
příslušníků 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 před- pisů v oblasti služebního poměru. Platí i pro rok 2021, případné legislativní změny budou
řešeny formou vkládané aktualizace, která bude zdarma ke stažení
na těchto webových stránkách.
6/2009, brožovaná, 304 stran

299 Kč

(5768)

Jan Hejda, Libor Finger, Martin Prosser,
Nina Svobodová, Veronika Vaněčková
2. aktualizované vydání
Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem
obchodní společnosti v ČR. V právní úpravě společnosti s ručením
omezeným došlo s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích k zásadním změnám, jejichž smyslem je umožnit společnosti
i společníkům pružněji reagovat na vnější vlivy. Zákon o obchodních
korporacích a společně s ním i občanský zákoník jako základní kodex soukromého práva v ČR byly již novelizovány. Význam mnohých
ustanovení v právní úpravě společnosti s ručením omezeným se vyjasnil díky mnoha praktickým zkušenostem a soudním rozhodnutím.
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 vztahující se k problematice společnosti s ručením omezeným. Zohledněny jsou rovněž změny provedené zákonem
č. 33/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021.
5/2020, brožovaná, 280 stran

429 Kč

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ od A do Z

(5769)

Eva Šromová
JEDINEČNÝ TITUL
3. aktualizované a doplněné vydání
Potřebujete v obci řešit povolení kácení stromů, rozhodovat o zrušení trvalého pobytu či povolit sjezd z místní komunikace? Musíte
řešit pobíhající psy nebo polepenou obecní zastávku? Dostali jste
stížnost nebo podnět k řešení? V každé z těchto situací se potřebujete orientovat v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a v samotném správním řízení.
Třetí vydání této publikace je aktualizované a doplněné podle
zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu.
Publikace je určena krajským, městským, obecním i státním úřadům,
přestupkovým komisím, silničním správním úřadům, živnostenským
úřadům, stavebním úřadům apod. a dále např. hygienickým stani-

cím či inspektorátům. Využijí ji rovněž úředníci, ředitelé škol, osoby,
které se budou připravovat na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti ze správního řádu, a rovněž právníci, advokáti, studenti, zájemci
o veřejnou správu a o správní řízení či občané a jejich zástupci, kteří
spolupracují s úřady.
V této publikaci se dozvíte, jak postupovat při obdržení žádosti, jak
zahájit řízení 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 používaných ve správním řízení
s upozorněním na řešení složitých situací. Rovněž zahrnuje více než
80 nejpotřebnějších abecedně řazených vzorů úkonů s příklady jejich použití. V závěru publikace naleznete správní řád v aktuálním
znění a u jednotlivých paragrafů poznámku, o jaký úkon se
jedná. Cílem publikace je usnadnit práci se správním řádem, zjednodušit orientaci v něm, upozornit na souvislosti jednotlivých ustanovení správního řádu a na jejich použití.
Publikace má rovněž přesah do řízení o přestupcích, aby byla zřejmá
aplikace obecného a zvláštního procesního předpisu. U příslušných
pojmů a postupů podle správního řádu odkazuje i na zvláštní právní
úpravu stanovenou v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
5/2020, brožovaná, 472 stran

579 Kč

STAVEBNÍ ZÁKON S KOMENTÁŘEM
– a souvisejícími předpisy

(5770)

PRÁVO OSTATNÍ

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Jiří Blažek
5. aktualizované vydání
Publikace je koncipována z hlediska potřeb žadatelů o umístění a povolení staveb, zařízení, terénních úprav a udržovacích prací. Výklad
jednotlivých ustanovení uvádí jak zrušená, tak nově nahrazovaná
znění a především rozhodné související předpisy – vybraná znění
správního řádu, katastru nemovitostí, seznam předpisů vymezujících
dotčené orgány, nemovitosti a správu budov (SVJ, bytová družstva).
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
29
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stavby i na železnici. Cílem publikace je ulehčit běžným uživatelům
orientaci ve složitém právním předpisu, kterým stavební zákon je.
V knize je komentováno aktuální znění stavebního zákona i s novelou č. 169/2018 Sb. Dále jsou do knihy přidány informace o daních
souvisejících 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. Platí
i pro rok 2021.
7/2019, brožovaná, 360 stran

429 Kč

VÝPOVĚĎ Z NÁJMU BYTU A JINÉ ZPŮSOBY
SKONČENÍ NÁJMU BYTU, PŘECHOD NÁJMU BYTU
– podle nového občanského zákoníku

(2865)

Jan Bajura
1. vydání
V knize je podrobně rozebrána problematika výpovědi z nájmu bytu
a další možné způsoby zániku nájmu bytu. Pozornost je věnována
i otázce přechodu nájmu bytu jako jednoho z možných důsledků
úmrtí nájemce. Téma je autorem komplexně a vyčerpávajícím způsobem shrnuto z pohledu soudní praxe i právní vědy. Nechybí rozbory
konkrétních kauz, praktické příklady, vzory výpovědí pro jednotlivé
výpovědní důvody a vzory dalších právních úkonů směřujících k zániku nájmu bytu. Úvodní část publikace se zabývá zánikem nájmu
bytu v obecné rovině – dovolenými a nedovolenými možnostmi
ukončení nájmu bytu. V dalších kapitolách jsou podrobně rozebrány jednotlivé způsoby zániku nájmu bytu – dohoda, narovnání,
výpověď (nájemce, pronajímatele – s přivolením soudu, bez přivolení
soudu), odstoupení od nájemní smlouvy, uplynutí sjednané doby nájmu, skončení výkonu práce, na kterou je nájem bytu vázán, zánik
členství v bytovém družstvu, smrt nájemce, splynutí nájemce s pronajímatelem v jedné osobě, zničení bytu a jiné případy nemožnosti
plnění ze strany pronajímatele, otázky zániku nájmu bytu v souvislosti s vyvlastněním, soudním výkonem rozhodnutí, exekucí, veřejnou dražbou a insolvenčním řízením. S ohledem na skutečnost, že
smrt nájemce nemusí vždy vést k zániku nájmu bytu, je do publikace zahrnuta i problematika přechodu nájmu. Platí i pro rok 2021.
9/2014, brožovaná, 184 stran
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349 Kč

VZORY PODÁNÍ A ÚKONŮ PODLE ZÁKONA
O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ
BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ 2021

(5509)

Petr Tomek, Zdeněk Fiala
PŘIPRAVUJEME
NOVINKA
1. vydání
Publikace obsahuje vzory vybraných podání a úkonů, které vychází ze zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů. Zastoupeny jsou jak vzory podání a úkonů, které činí služební funkcionáři a účastníci řízení v rámci řízení
ve věcech služebního poměru a jeho jednotlivých stádií, tak i vzory
podání a úkonů, které jsou činěny při rozhodování o právech a povinnostech příslušníků bezpečnostních sborů mimo formalizované
řízení. Každý jednotlivý vzor je doplněn poznámkami, které informují o souvislostech, které jsou s ním spojeny, a je opatřen odkazy
na komentář k zákonu o služebním poměru (ANAG 2019).
Publikace je vhodnou pomůckou pro aplikační praxi a je určena
především služebním funkcionářům a pracovníkům personálních
útvarů bezpečnostních sborů, a dalšímu odbornému personálu,
který se bezprostředně podílí na rozhodování ve věcech služebního
poměru. Současně dobře poslouží i příslušníkům bezpečnostních
sborů k tomu, aby mohli řádně uplatnit svá práva a uplatňovat své
nároky plynoucí ze služebního poměru. Editovatelnou podobu
vzorů podání a úkonů lze zdarma stáhnout prostřednictvím odkazu
uvedeného v publikaci.
II. čtvrt./2021, brožovaná, cca 320 stran

ZÁKON O SLUŽEBNÍM POMĚRU
PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ
– s komentářem, poznámkami a judikaturou

cca 390 Kč

(5712)

Petr Tomek, Zdeněk Fiala
3. aktualizované a rozšířené vydání
Publikace je aktualizovanou a zásadně přepracovanou verzí předchozí obdobné publikace. Obsahuje novelizovaný text zákona
č. 361/2003 Sb., k němuž je připojen komentář, doplněný výkladem
jednotlivých ustanovení zákona s poukazem na některé aplikační
problémy a také nedostatky stávající právní úpravy služebního poměru. Text zákona je podložen rovněž aktuální judikaturou vztahující
se ke konkrétnímu ustanovení nebo několika ustanovením zákona.

10/2019, brožovaná, 856 stran

649 Kč

ZÁKON O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ
– s komentářem

(5675)

Věra Novotná, Jana Riedlová Jurková, Eva Burdová
2. aktualizované vydání
Nový občanský zákoník přinesl mnoho podstatných změn v oblasti
rodinného práva, které tvoří základ pro přijímání opatření při zajišťování sociálně-právní ochrany dětem a při pomoci rodičům nebo
jiným osobám odpovědným za výchovu dětí v tíživé životní situaci,
např. změny v oblasti osvojení, pěstounské péče či ústavní výchovy.
Publikace obsahuje komentovaný text zákona č. 359/1999 Sb. v aktuálním znění k datu vydání publikace a společně s řadou tematicky
souvisejících mezinárodních smluv a zákonů tvoří ucelený komplex
právních předpisů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Publikace
rovněž reﬂektuje změny v oblasti soukromého práva, zejména práva
rodinného a s ním souvisejících procesních předpisů. Pro přehlednost
jsou součástí publikace též výňatky relevantních ustanovení právních
předpisů dotýkajících se problematiky sociálně-právní ochrany dětí
včetně vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a směrnice k vedení spisové
dokumentace.
Autorky nejenže přehledně a srozumitelně komentují obsah jednotlivých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ale vysvětlují též ﬁlozoﬁi vzniku jednotlivých ustanovení a jejich praktické
uplatnění. Zvláště cenné je propojení s jednotlivými ustanoveními

předpisů souvisejících, jakož i literatura vztahující se k jednotlivým
ustanovením.
Komentář k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí je velmi žádanou
publikací, která je využívána všemi orgány sociálně-právní ochrany
dětí, spolupracujícími nevládními organizacemi či soudci.
Platí i pro rok 2021.
5/2016, brožovaná, 808 stran

669 Kč

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
– s komentářem k 1. 9. 2020

(5894)

Tomáš Kruták, Lenka Krutáková, Jan Gerych
JEDINEČNÝ TITUL
2. aktualizované vydání
Aktualizované vydání zákona o zadávání veřejných zakázek přináší
bohatý komentář k jednotlivým ustanovením. Nové vydání je obohaceno o poznatky a zkušenosti získané v období čtyř let, které
od nabytí účinnosti zákona uplynuly.
Kniha přináší odpovědi na četné otázky, na něž nebylo v době nabytí účinnosti zákona možné jednoznačně zodpovědět. Pomocí řady
praktických příkladů 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 stanovení 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.
Tato publikace bude proto cenným pomocníkem pro zadavatele,
dodavatele, ale také administrátory veřejných zakázek a další osoby
podílející se na průběhu zadávacích řízení.
8/2020, brožovaná, 1 024 stran

PRÁVO OSTATNÍ

Připojené poznámky k některým ustanovením zákona o služebním
poměru poskytují přehled o podrobnější úpravě obsažené v navazujících právních předpisech, prováděcích předpisech k zákonu a některých interních předpisech bezprostředně souvisejících s daným
ustanovením zákona.
Publikace je vhodnou pomůckou pro aplikační praxi a je určena především služebním funkcionářům a pracovníkům personálních útvarů
bezpečnostních sborů, a dalšímu odbornému personálu, který se
bezprostředně podílí na přípravě rozhodnutí služebních funkcionářů.
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.

699 Kč
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DRIVE / POHON
– Překvapivá pravda o tom, co nás motivuje!

(5947)

Daniel H. Pink
Většina z nás věří, že nejlepším způsobem, jak motivovat sebe
i ostatní kolem, 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 upozorňuje na rozpor mezi vědeckými poznatky a praxí a na to, jak tento
nesoulad ovlivňuje všechny stránky našeho života. Názorně 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
Vyšlo také
jako audiokniha

NOVÝ ZAČÁTEK
– Jak nejlépe naložit s životem, který je před vámi

MANAGEMENT
OSOBNÍ ROZVOJ

299 Kč

(5820)

JEDINEČNÝ TITUL
Brian Tracy, Renata Angelo
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 skutečně 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 zdánlivě 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

(5865)

JEDNODUŠE BUĎTE ÚSPĚŠNÍ
– Žijte svůj sen

(3988)

BESTSELLER
Pierre Franckh
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 odpovědět 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
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NAJDĚTE SVŮJ BOD ROVNOVÁHY
– Jak si vyjasnit priority,
zjednodušit si život a získat víc

(5810)

Brian Tracy, Christina Tracy Stein
VÝHODNÁ CENA
Dnes má každý hodně práce a málo času – to se bohužel nezmění.
Jedinou možnou cestou, jak náš život zklidnit, je udělat vše pro to,
abychom trávili více času nad věcmi, které jsou nejdůležitější, a méně
času nad těmi méně důležitými. Pokud si nejsme zcela jisti tím, co je
opravdu důležité, děláme neuvážená a impulzivní rozhodnutí a končíme vyčerpaní a nenaplnění. Úspěšný autor Brian Tracy ve spolupráci s terapeutkou Christinou Stein ukazují, jak nalézt opravdovou
rovnováhu – jsou-li všechny vaše činy vedeny pevnými vědomostmi
a vašimi nejhlubšími hodnotami, představami, úmysly a cíli.
Autoři vám pomocí otázek, které vás přivedou k přemýšlení a soustředění se, stejně jako konkrétních činností a cvičení pomohou nalézt
vaši osobní rovnováhu a ukáží vám, jak ji můžete využít při nastavování priorit a organizování času tak, že vám dodá energii a zjednoduší každou stránku vašeho života. Výsledkem je nový, aktivní přístup
začlenění životní rovnováhy, pracovní úspěch a organizování času.
11/2016, brožovaná, 112 stran
149 Kč

POD TLAKEM
– Osm principů, jak zvládnout stres,
plně využít svou energii a podat výkon tehdy,
když na tom záleží

(5932)

Dave Alred
Tlak představuje konstantu našeho života. Musíte stihnout uzávěrku, vystoupit před lidmi, ujmout se role hostitele na večírku – to
všechno na vás vyvíjí tlak. Ale jak by se náš život změnil, kdybychom byli schopni využít tlak ke svému prospěchu a proměnit jej
ve svou výhodu?
Dave Alred nám v této inspirující knize objasňuje osm průkopnických principů, jak toho dosáhnout. Kniha „Pod tlakem“ se zabývá
jednotlivými aspekty špičkové výkonnosti, od mentálního nastavení „bez limitů“ až po sílu a moc jazyka umožňující maximalizaci
výkonu, a tak nám pomáhá být co nejúspěšnější v zaměstnání, při
sportu i v soukromém životě. Přečtěte si ji – a už nikdy neminete cíl.
11/2018, brožovaná, 256 stran
319 Kč

MANAGEMENT I OSOBNÍ ROZVOJ

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT 3.0

BESTSELLER
Pierre Franckh
Kniha Jak si správně přát změnila životy statisícům, dokonce milionům lidí k lepšímu. Je bestsellerem ve více než 22 zemích světa.
7 pravidel uvedených 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, 192 stran, vázaná
339 Kč
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MANAGEMENT I OSOBNÍ ROZVOJ

POLIBTE TU ŽÁBU!
– 12 skvělých způsobů, jak změnit postoje
v životě a práci z negativních na pozitivní

BESTSELLER
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, i když se to zprvu
může zdát obtížné, či dokonce nemožné. 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

PRIORITY ŘEDITELE
– Ovládněte umění, jak přežít na vrcholu

(3922)

Neil Giarratana
VÝHODNÁ CENA
Autor vás vezme do úřadu generálního ředitele a ukáže nejvyšší ředitelské priority – dostat to pravé jinak! Dozvíte se, co potřebujete
vědět o kritických oblastech zájmu nebo činnostech generálního ředitele. V knize naleznete cílené rady, které vám pomohou: např. Konec
rozdělující kancelářské politiky; Předpověď zisku, aniž by byl idealistický; Jak využívat morální zodpovědnost jako konkurenční výhodu;
Jak se vyvarovat temné strany hněvu a mnoho dalších.
9/2014, brožovaná, vázaná, 224 stran
49 Kč

SNĚZTE TU ŽÁBU!
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(3967)

(5934)

BESTSELLER
Brian Tracy
Získejte více důležitých věcí – dnes! Není dost času na to, co máte
na seznamu úkolů – a nikdy ho dost nebude. Úspěšní lidé se nesnaží
udělat všechno, ale naopak se učí zaměřit pouze na důležité úkoly,
které vždy splní. Takzvaně jedí své žáby.
Jedno staré přísloví praví, že pokud je první věcí, kterou každé ráno
uděláte, snědení živé žáby, budete mít uspokojivý pocit s vědomím,
že jste se vypořádali s tou nejhorší věcí, která vás ten den mohla

potkat. Pro Tracyho je jedení žáby metaforou pro splnění toho nejnáročnějšího úkolu – ale zároveň takového, který může mít nejpozitivnější dopad na váš život. Kniha „Snězte tu žábu! „ukazuje, jak
si zorganizovat každý den tak, abyste se mohli zaměřit na složité
úkoly a efektivně a účinně je splnit.
Předkládáme vám upravené a aktualizované vydání, do nějž autor
přidal dvě kapitoly. První popisuje, jak můžete využívat technologie
tak, aby vás upozornily na to, co je nejdůležitější, a naopak vás chránily před tím, co není podstatné. Druhá kapitola nabízí rady pro zachování pozornosti ve světě plném rozptýlení, elektroniky a dalšího.
Jedna věc však zůstala nezměněna – Brian Tracy zachycuje podstatu
toho, co je důležité pro efektivní řízení času: rozhodnutí, disciplína
a odhodlání. Tato kniha, která mění životy, zajistí, že budete plnit
více důležitých úkolů – a to ještě dnes!
11/2017, brožovaná, 144 stran
259 Kč

SNĚZTE TU ŽÁBU!
– pro studenty

(5517)

PŘIPRAVUJEME
NOVINKA
Brian Tracy, Anna Lindberger
Stejně jako dospělí se i studenti různých věkových kategorií potýkají s tím, jak si zorganizovat čas. Na střední škole obvykle poprvé
zjistí, že time management potřebují, aby zvládli školu, mimoškolní
aktivity (všechny povinné, chcete-li jít na vysokou školu), pracovní
místa, stáže, rodinné povinnosti atd. Na vysoké škole mají více svobody a volnější režim, což činí time management ještě obtížnějším.
Kniha Briana Tracyho „Snězte tu žábu!“pomohla milionům lidí po celém světě 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 vás nezajímá), vypořádání se se stresem a rozvíjení dovedností, aby dosáhli mnohem
dál, než si kdy mysleli, že je možné. Rodiče i učitelé si dlouho dobu
přáli, aby Brian Tracy takovou knihu napsal.
II. čtvrt./2021, brožovaná, cca 170 stran
cca 300 Kč

(5958)

JEDINEČNÝ TITUL
Brian Tracy, Christina Tracy Stein
Tato kniha z pera autora bestselleru „Snězte tu žábu!“ vám poskytne motivační návod, jak používat „psychologii dosažení“. Díky
„psychologii dosažení“ se budete schopni zbavit negativních myšlenek a chování a dokážete 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 „psychologii dosažení“ – program,
který vám pomůže jednak rozpoznat a odhalit škodlivé 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

VÍTĚZOVÉ NIKDY NEPODVÁDĚJÍ
– a to ani v těžkých časech

(3930)

Jon M. Huntsman
VÝHODNÁ CENA
V době rostoucí ﬁnanční krize a neustálých obchodních skandálů
může být tento bestseller v oblasti managementu nejpraktičtější
a nejdůležitější knihou o podnikání, kterou jste kdy četli. Naučte
se naslouchat svému vnitřnímu morálnímu kompasu, i když vám
titulky ﬁnančních periodik a „bezvýchodné“ pragmatické nároky
hrozí ztroskotáním.
Naučte se, jak chránit svou čest, když jdete proti proudu… jak vybudovat něco, co přetrvá, když vám ostatní vnucují rizikové úvěry
a ﬁnanční výpomoc… jak převzít odpovědnost, sestavit silné týmy
a podělit se o úspěch, který jste si tak tvrdě vybojovali.
5/2012, brožovaná, 232 stran
69 Kč

PŘIHLASTE SE CO NEJDŘÍVE!
www.anag.cz

• personalistika
• účetnictví

• mzdy
• daně

VÝHODY ON-LINE WEBINÁŘŮ:
• aktuální informace z pohodlí vaší kanceláře nebo domova
• přímý kontakt s lektorem
• možnost komunikace s lektorem a pokládání dotazů

MANAGEMENT I OSOBNÍ ROZVOJ

VĚŘTE TOMU A DOSÁHNĚTE TOHO!
– Překonejte pochybnosti, osvoboďte se od minulosti
a naplňte veškerý svůj potenciál

• před datem konání webináře obdržíte
zdarma pracovní materiály
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MĚSÍČNÍK MZDOVÁ ÚČETNÍ

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.

Odpovědi na dotazy poskytujeme předplatitelům zdarma.

Vychází 1× měsíčně

36 stran

1 výtisk
předplatné pro rok 2021

85 Kč
1 020 Kč

Elektronické předplatné časopisů
Mzdová účetní, Účetní a daně a Praktická personalistika
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.
Využijte možnost nezávazného vyzkoušení ukázkového čísla časopisu a posuďte sami, jak se s elektronickým časopisem pracuje.
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 tuto druhou verzi zaplatíte pouze 50 % ceny.
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Objednávky předplatného tištěné i elektronické verze a případné změny v předplatném vyřizuje Ing. Markéta Hurská,
tel. č.: 585 757 423, e-mail: hurska@anag.cz.

(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

40 stran

1 výtisk
předplatné pro rok 2021

85 Kč
1 020 Kč

MĚSÍČNÍK ÚČETNÍ A DANĚ

ÚČETNÍ A DANĚ

HLAVNÍ VÝHODY
• časopis máte k dispozici již několik dní před tištěným vydáním,
• dostupnost z domova, kanceláře, ale např. 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,
• zvýhodněná cena při současném objednání
tištěné verze.
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DVOUMĚSÍČNÍK PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA

PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA

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.

Odpovědi na dotazy poskytujeme předplatitelům zdarma.
K předplatnému pro rok 2021 obdrží předplatitelé zdarma
jako dárek sešitové vydání publikace „Zákoník práce 2021“,
která vyjde v lednu 2021.

Vychází 1× za dva měsíce

56 stran

1 výtisk
předplatné pro rok 2021

147 Kč
882 Kč

V tomto katalogu je uveřejněna aktuální nabídka odborných publikací nakladatelství ANAG z oblasti
ekonomické a právní, managementu a osobního rozvoje pro rok 2021.
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.
Kompletní naabídku všech připravovaných
h publikací a seminářů najd
dete na www.aanag.cz
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(6766)

NAVŠTIVTE NAŠE INTERNETOVÉ KNIHKUPECTVÍ

VYJDE V ROCE 2021
V NAŠEM INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ NABÍZÍME NEJŠIRŠÍ SORTIMENT
ODBORNÉ LITERATURY NAPŘ. V OBLASTECH
• účetnictví • práce • mzdy • pojištění • daně • právo • management • osobní rozvoj • ekonomika
• marketing • pedagogika • psychologie • cizojazyčná literatura • slovníky • lékařská literatura
• učebnice pro SŠ a VŠ • ezoterika • partnerské vztahy • životní styl • pozitivní myšlení • volný čas aj.

ke každé zásilce
obdržíte knižní
dárek z edice
zdraví a volný čas

ZDARMA

…vše najdete na

www.anag.cz

Upozornění: Vaše objednávky obsahující více aktuálních titulů budou vyřizovány v co nejkratší době po jejich vydání; objednávka tak může
být vyřízena i několika zásilkami, zároveň se ale budeme snažit o vhodnou kumulaci expedovaných titulů do menšího počtu zásilek.
Děkujeme proto za pochopení a doufáme, že oceníte zasílání aktuálních publikací co nejdříve po jejich vydání.
Veškeré dřívější nevyřízené objednávky evidujeme!
K zasílaným publikacím účtujeme poštovné 55 Kč (popř. + 33 Kč dobírka) a balné (23 – 59 Kč podle hmotnosti zásilky).

OBJEDNÁVKA PUBLIKACÍ
ANAG, spol. s r. o., Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc, fax: 585 418 867, tel.: 585 757 411, www.anag.cz, e-mail: obchod@anag.cz
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číslo pub. . . . . . . . . . . .

počet ks . . . . . . . . .

IČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DIČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

číslo pub. . . . . . . . . . . .

počet ks . . . . . . . . .

Obchodní jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

číslo pub. . . . . . . . . . . .

počet ks . . . . . . . . .

Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Útvar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

číslo pub. . . . . . . . . . . .

počet ks . . . . . . . . .

Ulice a číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PSČ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

číslo pub. . . . . . . . . . . .

počet ks . . . . . . . . .

Obec: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

číslo pub. . . . . . . . . . . .

počet ks . . . . . . . . .

Číslo Vaší objednávky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

číslo pub. . . . . . . . . . . .

počet ks . . . . . . . . .

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Číslo účtu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

číslo pub. . . . . . . . . . . . počet ks . . . . . . . . . .

Útvar: ekonomický

číslo pub. . . . . . . . . . . . počet ks . . . . . . . . . .

Platba:

obchodní

personální

mzdový

právní

jiný

číslo pub. . . . . . . . . . . . počet ks . . . . . . . . . .

převodním příkazem, úhradu provedeme do 14 dnů po obdržení zásilky

číslo pub. . . . . . . . . . . . počet ks . . . . . . . . . .

na dobírku

číslo pub. . . . . . . . . . . . počet ks . . . . . . . . . .

odeslat jednou zásilkou
Podpis a razítko organizace:

V katalogu postrádáme:

Úhradu časopisů provádějte až po obdržení zálohové faktury.
Odběratelům, kteří nám nezaplatili za doručené knihy v termínu do 14 dnů, si dovolujeme oznámit, že při dalších objednávkách jim budou publikace zasílány
na dobírku.

SEMINÁŘE ANAG

V našem lektorském kolektivu najdete řadu uznávaných odborníků
– tvůrce zákonů, pracovníky ministerstev a finanční správy, finančních
úřadů, České správy a okresních správ sociálního zabezpečení,
odborníky z praxe, daňové poradce a právníky.
Semináře probíhají v jedinečných prostorách v Olomouci, Praze,
Brně, Ostravě, Zlíně, Plzni, Karlových Varech, Hradci Králové, Liberci,
Českých Budějovicích a Ústí nad Labem. Čeká vás příjemné prostředí
historických budov či hotelů s dobrou dostupností, pracovní materiály,
kvalitní občerstvení, knižní dárky...
Připojte se i vy k desetitisícům proškolených pracovníků společností,
úřadů a organizací z celé České republiky.

SPECIALIZUJEME SE NA SEMINÁŘE
PŘEDEVŠÍM Z OBLASTÍ:
• DANÍ • ÚČETNICTVÍ V PODNIKATELSKÉ, ROZPOČTOVÉ
A PŘÍSPĚVKOVÉ SFÉŘE A NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍCH
• ZDAŇOVÁNÍ MEZD • PRACOVNÍHO PRÁVA
• NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ • DŮCHODOVÉHO
POJIŠTĚNÍ • CLA A ADMINISTRATIVY

PŘIHLÁŠKY NA SEMINÁŘE
v Olomouci, Ostravě, Brně, Zlíně a Hradci Králové
Jana Valentová, tel.: 585 757 421,
e-mail: seminare@anag.cz,
v Praze, Plzni, Liberci, Karlových Varech,
Českých Budějovicích a Ústí nad Labem
Jitka Houdková, tel.: 222 519 092,
e-mail: praha@anag.cz.

www.anag.cz
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ANAG, spol. s r. o.
OLOMOUC
Kollárovo nám. 698/7
779 00 Olomouc
tel.: 585 757 411
fax: 585 418 867
e-mail: obchod@anag.cz
PRAHA
Mozarteum
Jungmannova 748/30
110 00 Praha 1
tel.: 222 519 092, 222 515 741
fax: 222 519 611
e-mail: praha@anag.cz
www.facebook.com/anag.cz
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