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AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO ROK 2022:
v oblasti daní z příjmů (sleva na poplatníka, daňové zvýhodnění), 
v ošetřovném, dlouhodobém ošetřovném a otcovské, při provádění 
srážek ze mzdy (náhradní výživné, paušalizovaná náhrada nákladů, 
tzv. chráněný účet – povinnosti plátců mzdy), související se směrnicemi EU 
(rozšíření možnosti souběžné výdělečné činnosti zaměstnance, 
zaměstnávání na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 
whistleblowing), v zákoně o DPH (uplatňování DPH u zvláštního režimu 
pro cestovní službu, stanovení základu daně, povinnost přiznat daň z úplaty 
přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění, opravy základu daně) atd. 
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ABECEDA ÚČETNICTVÍ  5797
PRO NĚKTERÉ VYBRANÉ 
ÚČETNÍ JEDNOTKY 2022 
– organizační složky státu, státní fondy, 
územní samosprávné celky, dobrovolné 
svazky obcí, Regionální rady regionů 
soudržnosti, příspěvkové organizace
6. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME  
Jaroslava Svobodová

Oblíbená publikace je v tomto aktualizovaném 
vydání rozšířena o další informace, které vychá-
zejí mimo jiné i z dotazů dotčených účetních 
jednotek. Součástí publikace jsou konkrétní pří-
klady postupů účtování, které jsou stanoveny 
v souladu s právními předpisy v oblasti účetnic-
tví, zejména v souladu s ustanoveními zákona 
o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb. a dal-
šími prováděcími právními předpisy (tj. vyhláška 
č. 383/2009 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb. a vy-
hláška č. 220/2013 Sb.) včetně ukázek postupů 
účtování, které vyplývají z ČÚS 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 or-
ganizací, státních fondů a Regionálních rad regionů soudržnosti. 

II. čtvrt./2022, kroužková vazba, cca 448 stran, cca 660 Kč

ÚČETNICTVÍ
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ABECEDA ÚČETNICTVÍ  5540
PRO PODNIKATELE  
18. aktualizované vydání  JEDINEČNÝ TITUL

kolektiv autorů

Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnic-
tví přijatá žádná významná legislativní změna, je pu-
blikace aktualizována zejména o nové interpretace 
Národní účetní rady a úpravy v oblasti daní. V jed-
notlivých 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.

Autory knihy jsou zkušení odborníci s dlouholetou 
praxí v oblasti účetnictví, daní a auditu. Proto jsou 
teoretická východiska jednotlivých kapitol doplněna 
řadou konkrétních praktických příkladů. Platí i pro 
rok 2022, případné legislativní změny budou řešeny 
formou vkládané aktualizace, která bude zdarma 
ke stažení na www.anag.cz.

5/2021, kroužková vazba, 448 stran, 669 Kč

CESTOVNÍ NÁHRADY 2022 5570
v 315 příkladech 
12. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME  
Karel Janoušek

Autor v této publikaci podrobně komentuje zásady a postupy 
při poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách za-
městnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných 
poplatníků daně z příjmů právnických osob (včetně služebních 
cest). Uvádí v ní mnoho jednoduchých i složitějších praktických 
příkladů týkajících se zejména sjednání nebo zjištění pravidel-
ného pracoviště, 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 ná-
hrady a jiné výdaje nebo postup při jejím neposkytnutí, vypo-
řádání nároku zaměstnance a zaúčtování příslušných nákladů 
v účetnictví příslušné účetní jednotky.

Kromě toho autor podrobně komentuje a představuje 
příklady poskytování cestovních náhrad při výkonu práce z domova (home offi ce), distanční výuce 
apod. Rovněž uvádí řadu příkladů poskytování cestovních náhrad zaměstnancům-cizincům. Součástí tohoto 
vydání je i komentář a příklady složitějších případů včetně použití kurzů k přepočtům měn a používání pla-
tebních karet k platbám v zahraničí, určení místa nástupu a ukončení pracovní cesty včetně jejího průběhu, 
náhrad při výkonu práce z domu, pracovních cest tzv. agenturních zaměstnanců, přerušení pracovní cesty 
ze soukromých důvodů zaměstnance, použití letadel v zahraničí apod.

1/2022, brožovaná, cca 520 stran, cca 490 Kč
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HOSPODAŘENÍ A VEDENÍ  2346
ÚČETNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH 
ORGANIZACÍ 
– v ukázkách a příkladech
1. vydání

Jaroslava Svobodová

Tato zcela nová publikace Jaroslavy Svobodové je zamě-
řena 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 týkají-
cích 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 příspěv-
kových 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. Platí i pro rok 2022, případné legislativní 
změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

3/2021, brožovaná, 376 stran, 419 Kč

CIZÍ MĚNY  5879
A KURZOVÉ ROZDÍLY 
– výklad a řešené příklady
8. aktualizované vydání  JEDINEČNÝ TITUL
Petr Beránek

Tato praktická kniha zpracovává problematiku účetních 
případů, ve kterých se vyskytují cizí měny, a to od těch 
nejjednodušších (pokladní příjmy a výdaje a platby po-
hledávek) 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 pra-
covní 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 legis-
lativní 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. Platí i pro rok 2022, případné legislativní změny 
budou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

9/2020, brožovaná, 296 stran, 419 Kč
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INVENTARIZACE + CD 2398
– praktický průvodce 
8. aktualizované vydání

Jaroslava Svobodová

Cílem autorky při tvorbě této knihy bylo vypracování me-
todické 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 pra-
covníkům vybraných účetních jednotek, tj. organizačních 
složek státu, územních samosprávných celků, příspěvko-
vých organizací, státních fondů a Regionálních rad regi-
onů soudržnosti a dobrovolných svazků obcí.

V publikaci jsou popsány jednotlivé fáze inventarizace ma-
jetku, závazků, jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností za-
účtovaných 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, vlast-

ního 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 sou pisy atd.), včetně povin-
ných 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 2022.

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

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ 5798
4. aktualizované vydání

Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková

Již 4. aktualizované vydání této oblíbené publikace čtenáře 
seznámí s principy správného vedení jednoduchého účet-
nictví, s účtováním v soustavě jednoduchého účetnictví, 
otevíráním a uzavíráním účetních knih, účetními zápisy, 
účetními doklady, oceněním, odpisováním majetku, mz-
dami a odměnami či inventarizací.

Publikace je doplněna o základní informace daňových zá-
konů (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 zá-
kona o veřejných rejstřících, jež se týká zveřejňování účet-
ních závěrek, a dále kapitola s aktuálními dotazy z praxe. 

Platí i pro rok 2022, případné legislativní změny budou 
řešeny formou vkládané aktualizace, která bude zdarma 
ke stažení na www.anag.cz.

4/2020, brožovaná, 264 stran, 319 Kč
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PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ  5575
A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 
– průvodce podvojným účetnictvím 
k 1. 1. 2022
22. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME  
Petr Ryneš JEDINEČNÝ TITUL

Již 22. vydání této jedinečné publikace se zabývá 
problematikou vedení podvojného účetnictví pro 
podnikatele v roce 2022 a sestavováním účetní zá-
věrky za rok 2021 a předkládá rovněž přehled změn 
v účetnictví od 1. ledna 2022 ve všech právních 
a daňových souvislostech.

Autor se v této publikaci systematicky věnuje všem 
významným oblastem vedení podvojného účetnictví 
podnikatelů s vysvětlením vazeb na zákon o účetnictví, 
vyhlášku a ČÚS. Publikace obsahuje i návod a řešení 
některých problematických oblastí, např. účtování 
nákladů na výzkum a vývoj, vykazování výnosů, účto-
vání a oceňování zásob pořízených vlastní činností, 
účtování odměn a bonusů vyplácených v následujícím 
období, účtování nároků na nevybranou dovolenou, 
účtování nároků z pojistných událostí, problematice 
náhrad a dotací vyplácených v souvislosti s pandemií COVID, změnám limitů pro účtování o dlouho-
dobém majetku apod. Velký prostor je vyhrazen rovněž výkladu k účetní závěrce 2021, a to zejména sesta-
vení a obsahu přílohy k účetní závěrce a účetních výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Součástí výkladu 
je vzorový účetní rozvrh s vazbou na položky výkazů. 

1/2022, brožovaná, cca 1160 stran, cca 630 Kč

LIKVIDACE OBCHODNÍCH  5698
SPOLEČNOSTÍ 
6. aktualizované vydání

kolektiv autorů

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákon-
ným ukončením života právnické osoby. Tato publikace se 
komplexně věnuje problematice likvidace obchodní korporace 
nejen podle pravidel stanovených občanským zákoníkem (zá-
kon č. 89/2012 Sb.), ale rovněž praktickou stránkou věci z po-
hledu likvidátora a dále i problematikou účetní a daňovou. 

Za účelem podání komplexního pohledu na řešenou proble-
matiku čtenáři se na vzniku knihy podílejí osvědčení členové 
autorského kolektivu sestaveného z likvidátora, advokáta, da-
ňového 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 2022, případné legislativní 
změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude 
zdarma ke stažení na těchto webových stránkách.

11/2017, brožovaná, 264 stran, 339 Kč
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PRAKTICKÝ PRŮVODCE  5891
ÚČTOVÁNÍM PŘÍSPĚVKOVÝCH 
ORGANIZACÍ 2022 
– sbírka souvztažností a praktické 
souvislé příklady 
3. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME  
Karla Maderová Voltnerová

Publikace je věnována účetnictví příspěvkových or-
ganizací v návaznosti na zákon o účetnictví, vy-
hlášku č. 410/2009 Sb. a České účetní standardy. 
Obsahuje sbírku souvztažností, členěnou podle jed-
notlivých syntetických a podrozvahových účtů, a dále 
účtování souvislých vzorových příkladů, které zahrnují 
např. pořízení, odpisování, vyřazení a prodej dlouho-
dobého majetku, účtování o zásobách a nedokončené 
výrobě, závazcích a pohledávkách, včetně časového 
rozlišení, účtování o nákladech a výnosech. Mezi pří-
klady nechybí ani tvorba a použití fondů. Doplněny 
jsou odkazy na související právní předpisy. 

Publikace je praktickou pomůckou pro všechny, kteří 
se zabývají účetnictvím příspěvkových organizací 
a dále zástupcům zřizovatelů územních samosprávných celků, kteří se podílejí na zajištění vztahů s jimi zří-
zenými příspěvkovými organizacemi. Pro svou názornost a praktické příklady je vhodná i pro studenty střed-
ních a vysokých škol.

II. čtvrt./2022, brožovaná, cca 192 stran, cca 340 Kč

ROZPOČTOVÁ SKLADBA 5573 
V ROCE 2022 
– výklad a koncepce rozpočtové skladby 
151 praktických příkladů
10. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME  
Jiří Paroubek

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

Je určena pro účetní a rozpočtové pracovníky, pracov-
níky kontrolních útvarů, auditory, poradenské organi-
zace, organizace zabývající se zpracováním softwaru 
pro účetnictví, jakož i pracovníky dalších odborných 
útvarů (fi nančních, daňových, plánovacích apod.). 
Může být přínosem i pro studenty a jiné čtenáře za-
bývající se fi nancemi z teoretického hlediska.

2/2022, brožovaná, cca 360 stran, cca 450 Kč
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SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ 5572
k účtům směrné účtové osnovy se vzorovou 
účtovou osnovou s opravami pro rok 2022
Jaroslav Jindrák PŘIPRAVUJEME

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 účet-
nictví, a České účetní standardy č. 001 až 023. 

Řízení a hodnocení vývoje hospodaření organizací se neobejde bez 
využívání účetních ekonomických informací. Právě jejich snadnějšímu 
a kvalitnějšímu získávání by měla napomoci tato publikace v novém 
rozšířeném, upraveném a doplněném vydání. Je určena pro auditory, 
účetní pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, poradenských orga-

nizací, organizací zabývajících se zpracováním softwaru pro účetnictví, jakož i pracovníky dalších odborných 
útvarů (fi nančních, daňových, plánovacích apod.).

1/2022, brožovaná, cca 310 stran, cca 420 Kč

ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA  5890
BYTOVÝCH DRUŽSTEV A SPOLEČENSTVÍ 
VLASTNÍKŮ od A do Z 
4. aktualizované vydání

Marta Neplechová, Martin Durec

Uvedená řešení účetních a daňových případů vycházejí z právních před-
pisů 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. 
Publikace obsahuje praktické příklady účtování hospodaření a fi nan-
cování obou forem vlastnictví bytů, přípravy a sestavení účetní závěrky 
a zároveň na příkladech také objasňuje řešení z oblasti daňových i od-
vodových povinností těchto právnických osob. Platí i pro rok 2022, pří-
padné legislativní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, 
která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

3/2020, brožovaná, 384 stran, 429 Kč

ÚČTOVÁ OSNOVA,  5526
ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY 
– postupy účtování pro podnikatele 
3. aktualizované vydání

Jana Pilátová

Publikace ve svém 3. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů 
v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro pod-
nikatele, vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá usta-
novení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a zákon o účetnictví 
včetně komentáře k novinkám, které nastaly v průběhu minulých let. 
Platí i pro rok 2022.

2/2021, brožovaná, 416 stran, 399 Kč



ÚČTOVÁ OSNOVA,  5889
ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY 2022 
pro některé vybrané účetní jednotky
– 384 postupů účtování
15. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME

Jaroslava Svobodová a kolektiv

Publikace je určena ekonomickým, účetním, majetkovým 
a kontrolním pracovníkům některých vybraných účetních 
jednotek, tj. organizačních složek státu, územních sa-
mosprávných celků, příspěvkových organizací, státních 
fondů, Regionálních rad regionů soudržnosti a dobrovol-
ných svazků obcí. 

Naleznete v ní aktuální informace z oblasti účetnictví 
těchto některých vybraných účetních jednotek, ně-
která významná specifi ka v oblasti účetních metod 
včetně nezbytného výkladu některých ustanovení právních 
předpisů týkajících se uvedené oblasti, tj. zákona 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 ČÚS č. 701 až č. 710 pro některé vybrané účetní jednotky, včetně mnoha názorných příkladů po-
stupů účtování a ukázek použití účetních metod u uvedených účetních jednotek.

2/2022, brožovaná, cca 640 stran, cca 530 Kč

SPOLEČNOST S RUČENÍM  5766
OMEZENÝM 2022 
– prakticky včetně účetnictví a daní
13. přepracované vydání PŘIPRAVUJEME

Pavel Běhounek

Publikace obsahuje praktické řešení situací běžně se 
vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňo-
vání 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 spo-
lečníků, převod či dědění obchodního podílu. Kniha, 
stejně jako předchozí vydání, vychází z nové soukromo-
právní úpravy, tedy ze zákona o obchodních korporacích 
– reaguje nejen na změny daňové legislativy, ale i na ak-
tuální judikaturu.

3/2022, brožovaná, cca 368 stran, cca 440 Kč

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH!

 nakladatelství ANAG    @nakladatelstvianag   
 

 @knihyANAG



VNITŘNÍ SMĚRNICE 5527 
PRO PODNIKATELE 
15. aktualizované vydání

Hana Kovalíková

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních 
směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. 
Každá uvedená směrnice je doplněna krátkým, jasným ko-
mentářem a na konci publikace jsou doplněny návrhy (vzory) 
různých účetních dokladů, a to i interních, které se ke směr-
nici vztahují. Ke každé směrnici jsou rovněž uvedeny základní 
a nejčastěji používané předkontace účetních operací.

Součástí knihy je program ke stažení, který obsahuje da-
tabázi všech vnitropodnikových směrnic zmiňovaných 
v knize, které se mohou upravovat s možností exportu 
do pdf. Platí i pro rok 2022, případné legislativní změny bu-
dou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude zdarma 
ke stažení na www.anag.cz.

5/2021, brožovaná, 464 stran, 599 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 
3. aktualizované a rozšířené vydání

Jaroslava Svobodová

Tato praktická příručka obsahuje úplné a aktuální informace, 
jež je nutné znát při vytváření vnitřních směrnic, které vychá-
zejí z novelizovaných ustanovení zákonných předpisů vybra-
ných 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 vybra-
ným účetním jednotkám při tvorbě vnitřních předpisů.

Kniha je doplněna o CD, které obsahuje nezávazné vzory vnitřních směrnic v editovatelné podobě, jež jsou 
pro každého uživatele vynikajícím pomocníkem usnadňujícím práci. Platí i pro rok 2022.

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

www.bit.ly/anag-zdarma 

ZÍSKEJTE ZDARMA 
TESTOVACÍ PŘÍSTUP
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ABECEDA DPH 2022 5577
8. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME
Zdeněk Kuneš JEDINEČNÝ TITUL  
Zdeněk Vondrák 
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, uve-
dené v zákonu o DPH pro rok 2022 a o in-
formace, vydávané Generálním fi nančním 
ředitelstvím. 

Publikace sleduje jednotlivé kroky podnikatele při 
zahájení jeho podnikatelských aktivit a postup 
v případě splnění podmínky podle zákona o DPH 
pro povinnost registrovat se k dani. Specifi cké po-
vinnosti podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, ve znění pozdějších předpisů, jsou detailně 
rozvedeny specialistou na správu daní. Dozvíte se 
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 po-

dávání daňových tvrzení při zpětné registraci k DPH. V publikaci je zahrnuta novela daňového řádu, která 
výrazným způsobem zasahuje do stávajících postupů fi nančních orgánů.

1/2022, kroužková vazba, cca 420 stran, cca 720 Kč
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DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 5551
s komentářem 2022 
14. aktualizované vydání PRÁVĚ VYŠLO
Václav Benda  JEDINEČNÝ TITUL
Ladislav Pitner

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zá-
konu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona 
o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, 
které jsou účinné od 1. října 2021. 

Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuá lními 
výklady Generálního fi nančního ředitelství a obsahuje 
přehled informací, stanovisek a sdělení GFŘ zveřejně-
ných do data redakční uzávěrky.

Novely zákona o DPH reagují především na přijetí 
právních předpisů v rámci EU (novela k problema-
tice elektronického obchodu a souvisejících opat-
ření účinná k 1. říjnu 2021) a zčásti jako obvykle 
na poznatky z praxe a daňové správy. 

Některé změny v zákoně reagují na souvislosti s při-
jetím novel jiných zákonů, např. na změny v da-
ních z příjmů u dlouhodobého majetku (zákon 

č. 609/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021) a také na zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon 
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi nancování terorismu, 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci sku-
tečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností 
od 1. ledna 2021.

12/2021, vázaná, 912 stran, 849 Kč

DAŇ Z HAZARDNÍCH HER  5679
1. vydání 

Vladimír Pelc

Publikace obsahuje zákon o dani z hazardních 
her s komentářem, změnový zákon s vysvětlujícími 
poznámkami a zákon o hazardních hrách s důvodo-
vou zprávou. Zákonem o dani z hazardních her došlo 
např. ke změně předchozího odvodu z loterií a jiných 
podobných her na daň z hazardních her, k úpravě da-
ňového subjektu i objektu daně a daňových sazeb; 
změnovým zákonem bylo novelizováno dalších de-
vatenáct zákonů. 

Publikace je určena především pro poplatníky 
daně z hazardních her, jimiž jsou jejich provozova-
telé, pro daňové specialisty a další zájemce o tuto 
problematiku.

Platí i pro rok 2022, případné legislativní změny bu-
dou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude 
zdarma ke stažení na www.anag.cz.

10/2016, brožovaná, 320 stran, 499 Kč
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DAŇOVÁ EVIDENCE 2022 5576
13. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME
Jana Pilátová a kolektiv

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

Kniha obsahuje rovněž srovnání pravidel platných pro 
daňovou evidenci a pro vedení jednoduchého účetnic-
tví a dále také pravidla týkající se přechodu z daňové 
evidence na režim paušálních výdajů nebo na vedení 
podvojného účetnictví. V sociálním pojištění se uvá-
dějí hranice příjmů platné pro rok 2021 a 2022 pro 
účast na důchodovém pojištění a pro minimální výši 
vyměřovacích základů, dále maximální výše vymě-
řovacího základu, informace k vyplňování přehledu 
o příjmech a výdajích a výklad k dopadu paušálního 

režimu na povinnosti OSVČ v sociálním pojištění a na jejich důchodové nároky. Aktuálně jsou zařazena 
i témata týkající se dotací, živelných pohrom, mimořádných daňových odpisů a další, jež reagují 
na události roku 2021.

2/2022, brožovaná, cca 360 stran, cca 450 Kč

DANĚ Z PŘÍJMŮ 5581
s komentářem 2022 
19. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME
PhDr. Vladimír Pelc JEDINEČNÝ TITUL  
JUDr. Vladimír Pelc

Populárně-odborná praktická publikace vychází 
v 19. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období 
roku 2022. Text knihy zahrnuje aktuální znění zákonů 
o daních z příjmů a o rezervách pro zjištění základu 
daně z příjmů a aktuální komentáře k nim. Podrobný 
výklad k jednotlivým ustanovením daňového zákona 
je doplněn o novou judikaturu zejména Nejvyššího 
správního soudu a Ústavního soudu. Kniha je rovněž 
v judikatuře obou soudů často citována.

Publikace je určena především pro účetní, daňové spe-
cialisty, právníky a podnikatele, kteří se daněmi z pří-
jmů 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 jejich jednotlivým ustanovením. 

II. čtvrt./2022, vázaná, cca 840 stran, cca 990 Kč



HMOTNÝ A NEHMOTNÝ  5578
MAJETEK V PRAXI 2022 
19. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME
Pavel Prudký, Milan Lošťák

Publikace o hmotném majetku, kterou nakladatelství 
ANAG vydá již v 19. modifi kaci, svědčí o pevném místě 
této užitečné pomůcky v segmentu ekonomické litera-
tury. Pro rok 2022 dojde mj. i k novelizaci názvu této 
stálice na trhu v důsledku zániku defi nice ekonomické 
kategorie „daňově odpisovaný nehmotný majetek“. 

Celkový počet aktualizací vydání svědčí o tom, že zá-
kon o daních z příjmů je v neustálém pohybu, když 
se snaží ruku v ruce se změnami tohoto páteřního 
právního daňového předpisu pomoci daňové praxi 
se správnou aplikací jednotlivých ustanovení přísluš-
ných paragrafů odbornými komentáři i početními 
příklady řešícími nejrůznější situace související s po-
řízením, evidováním, odpisováním, najímáním, tech-
nickým zhodnocováním, převodem i vyřazováním 
hmotného majetku. 

V této publikaci jsou všechny změny pro rok 2022 související s hmotným majetkem srozumitel-
nou formou komentovány a prakticky popsány v příkladech doprovázejících příslušný komentář.

III. čtvrt./2022, brožovaná, cca 360 stran, cca 430 Kč

DPH V TUZEMSKU 5899
– zaměřeno na nemovité věci a výstavbu 
v praktických příkladech
2. aktualizované vydání

Zdeněk Kuneš

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hod-
noty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších před-
pisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vy-
světlena a na konkrétních příkladech je uvedeno, jak 
správně uplatnit daň z přidané hodnoty.

Jsou zde vysvětleny také situace, které mohou na-
stat např. při stanovení obratu osoby povinné k dani, 
která pronajímá nemovité věci nebo poskytuje uby-
tovací službu, při registraci za identifi kovanou osobu 
v případě přijetí služby vztahující se k nemovité věci 
od osoby neusazené v tuzemsku, anebo ve kterých 
případech a jak lze uplatnit nárok na odpočet daně 
při registraci plátce atd. Platí i pro rok 2022.

5/2020, brožovaná, 296 stran, 369 Kč

www.anag.cz
• spolehlivé a rychlé internetové knihkupectví

• vaše objednávky expedujeme obratem
• sledujte akční ceny (v našem e-shopu nakoupíte až o 30 % levněji)



DAŇOVÉ ZÁKONY  5580
V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K 1. 1. 2022
s přehledy a komentáři změn 
Pavel Běhounek PŘIPRAVUJEME

 JEDINEČNÝ TITUL
Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňo-
vých zákonů s vyznačením legislativních změn, které 
nově platí pro rok 2022. Součástí jsou také para-
metrické změny pro rok 2022 odvozené od prů-
měrné 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 kompenzačním 
bonusu. V zákoně o DPH je grafi cky zvýrazněna no-
vela č. 355/2021 Sb., měnící pravidla v oblasti elek-
tronického obchodování a zavedení systému One 
Stop Shop, s účinností od 1. října 2021. K mnoha 
změnám od 1. ledna 2022 dochází také v zákoně 
o daních z příjmů, např. ke zrušení zastropování mě-
síčního daňového bonusu.

12/2021, brožovaná, A4, cca 370 str., cca 140 Kč

PROKAZOVÁNÍ PŮVODU MAJETKU 5647 
A DAŇOVÉ TRESTNÉ ČINY 
1. vydání 

PhDr. Vladimír Pelc, JUDr. Vladimír Pelc

Téma této publikace je stále velice aktuální: Kniha obsahuje podrobný 
komentář k jednotlivým ustanovením zákona o daních z příjmů: k vý-
zvě k prokázání příjmů, k povinnosti prokázat příjmy, k prokázání 
příjmů, ke stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem, k pe-
nále 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 povin-
ností prokazování původu majetku a obsahuje výklad k souvisejícím 
ustanovením trestního řádu, jež se daňových trestných činů týkají.

Platí i pro rok 2022, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude 
zdarma ke stažení na www.anag.cz.

3/2017, brožovaná, 264 stran, 399 Kč

www.anag.cz

  opakované přehrávání záznamu
  přehrávání kdykoliv a odkudkoliv
  přehrávání z jakéhokoliv zařízení
  časová úspora a bezpečí
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ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ 5579
daně z příjmů ze závislé činnosti 
za rok 2021
26. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME
Iva Rindová JEDINEČNÝ TITUL  
Jana Rohlíková

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší ori-
entaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů 
ze závislé činnosti za rok 2021. Uvádí úpravy, které 
ovlivní roční zúčtování a praktické použití jednotlivých 
dalších odpočtů formou slev z vypočtené daně, jako 
je např. sleva za školkovné, anebo formou nezdani-
telných částí snižujících základ daně. 

V případě odpočtu úroků z hypotečního úvěru 
nebo z úvěru ze stavebního spoření se plátci 
v ročním zúčtování za rok 2021 poprvé setkají se 
dvěma limitními hranicemi. V ročním zúčtování 
za rok 2021 budou částky, které budou v rámci 
ročního zúčtování vraceny zaměstnancům, 
oproti předcházejícím rokům významně vyšší, 
a to z důvodu významného zvýšení částek da-

ňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě v souvislosti se zrušením limitu vyplácených 
daňových bonusů. Zrušením solidárního zvýšení daně a zavedením druhé sazby daně může dojít 
k nedoplatkům v ročním zúčtování, se kterými jsme se nikdy dříve nesetkali. Za rok 2021 jsou zmí-
něny také nově osvobozené příjmy v souvislosti s několika novelami zákona o daních z příjmů.

12/2021, brožovaná, cca 440 stran, cca 360 Kč

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

Petr Beránek

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

Velký důraz je věnován novinkám, které přinesl daňový 
balíček pro rok 2021, např. nové koncepci paušální daně 
a důsledkům přechodu na ni, odpisování majetku v ob-
dobí změny příslušných ustanovení či zpětného uplat-
nění ztráty. Veškerá problematika je přitom začleněna 
do kontextu dalších souvisejících zákonů – pohledu DPH, 
občanského zákoníku, zákoníku práce, živnostenského 
zákona atd., důraz je kladen i na formální náležitosti, jako 
je registrace, podávání přiznání a dalších podání, hrozby 
případných sankcí. Platí i pro rok 2022, případné legisla-
tivní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, 
která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

4/2021, brožovaná, 312 stran, 389 Kč
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ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY 5583 
A OBDOBNÁ PLNĚNÍ Z HLEDISKA 
DAŇOVÉ VÝHODNOSTI 
1. vydání PŘIPRAVUJEME
Petr Beránek

Kniha podrobně a komplexně zpracovává poskyto-
vání zaměstnaneckých benefi tů a dalších obdobných 
plnění mimo mzdu a jejich důsledky z hlediska daně 
z příjmu zaměstnance, daně z příjmu zaměstnavatele 
a odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Obsahuje srovnání výhodnosti jednotlivých be-
nefi tů (poměru nákladů zaměstnavatele oproti efektu 
u zaměstnance v důsledku povinných odvodů – daní 
a pojistného) a případná daňová úskalí. Zohledněn 
je i pohled z hlediska možnosti odpočtu DPH. Vše 
s odkazy na konkrétní ustanovení zákonů, popř. na zá-
věry Koordinačních výborů a Pokynů GFŘ, kde je vyjá-
dřen názor Finanční správy. V případě nejednotnosti 
výkladu jsou uvedeny i odlišné názory. Publikace se ne-
vyhýbá ani méně častým problémům – např.  od-
chylkám při poskytování benefi tů členům orgánů 

a pracovníkům na dohody či zaměstnancům obchodního partnera nebo benefi tu v podobě nadlimitního 
odškodnění pracovního úrazu a dalších.

1/2022, brožovaná, cca 200 stran, cca 340 Kč

VZORY KORESPONDENCE  5893
podle daňového řádu 
3. aktualizované vydání

Pavel Prudký, Milan Lošťák

Vzory s komentáři pomohou poplatníkům daní, účet-
ním i daňovým poradcům využít některý z příkladů, 
které jsou vždy doplněny stručným odkazem na pří-
slušný paragraf daňového zákona. Na tuto praktickou 
část navazuje průřezový rozbor příslušných souvise-
jících pasáží zákona, který objasňuje všechny pojmy 
daňového řízení a jeho jednotlivé fáze i s upozorně-
ním na nejrůznější úskalí, kterým lze při komunikaci 
s fi nančním 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. Platí i pro rok 2022, případné legis-
lativní změny budou řešeny formou vkládané aktuali-
zace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

3/2021, brožovaná, 472 stran, 529 Kč



ZDANĚNÍ MEZD, PLATŮ  5582
a ostatních příjmů ze závislé činnosti 
v roce 2022 
30. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME
Iva Rindová, Jana Rohlíková

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zá-
kona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotý-
kajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh 
a měsíčních bonusů na děti v roce 2022. Stejně po-
drobně se věnuje dani srážené zvláštní sazbou daně 
i kombinaci záloh a srážkové daně u jednoho zaměst-
nance, včetně názorných příkladů.

Součástí knihy je podrobný výklad k zaměstna-
neckému benefi tu v podobě „stravenkového 
paušálu“. Publikace se zabývá i příspěvky zaměstna-
vatelů zaměstnancům na soukromé životní pojištění 
i na doplňkové penzijní spoření a dalšími zaměst-
naneckými benefi ty. Upozorněno je i na roční slevy. 
Publikace obsahuje i kapitolu věnovanou odpovědím 
na nejčastější dotazy čtenářů a účastníků odborných 
seminářů a dotýká se i vyplňování příslušných 
tiskopisů. 

1/2022, brožovaná, cca 464 stran,  cca 430 Kč

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

SEMINÁŘE A KURZY
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PRÁCE 
MZDY 

POJIŠTĚNÍ
ABECEDA MZDOVÉ 5555 
ÚČETNÍ 2022 
32. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME
kolektiv autorů BESTSELLER
Publikace, která je naprosto ojedinělá svým roz-
sahem a způsobem zpracování, je tak jedinečnou 
a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových 
účetních. Srozumitelný výklad mzdové proble-
matiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, 
je doplněn desítkami praktických příkladů, vzory 
dokumentů, formuláři s ukázkou správného vypl-
nění 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 2022 jsou zohledněny změny 
provedené novelizacemi právních předpisů bě-
hem roku 2021 a s účinností od roku 2022. 
Kniha refl ektuje změny v oblasti daní z pří-
jmů, např. zvýšení slevy na poplatníka či da-
ňového zvýhodnění, dále změny v pojistném 
na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. 

V nemocenském pojištění dochází ke změnám v poskytování ošetřovného, dlouhodobého ošetřov-
ného a otcovské. Změny nastávají i při provádění srážek ze mzdy. Čtenář tak v publikaci získá ucelený 
aktuální přehled všech změn mzdové oblasti pro rok 2022.

1/2022, kroužková vazba, cca 670 stran, cca 720 Kč
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ABECEDA PERSONALISTY 2022 5550
12. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME

kolektiv autorů BESTSELLER
Aktualizované vydání této oblíbené knihy je určeno 
širokému okruhu uživatelů zabývajících se persona-
listikou. Zohledňuje nejen změny, které nabyly 
účinnosti dnem 30. července 2020 a 1.  ledna 2021 
v souvislosti s poslední významnou novelou záko-
níku práce provedenou zákonem č. 285/2020 Sb., 
ale zachycuje též některé první zkušenosti s apli-
kací těchto změn v praxi, především na úseku 
dovolené.

Zaměstnavatelé také získají informace nejen o zá-
kladních 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 souvisejí-
cích oblastí. Nově bude, v případě přijetí trans-
pozičního zákona, zařazena kapitola týkající se 
whisteblowingu – tedy nových povinností za-
městnavatelů za účelem prevence protipráv-
ního jednání.

3/2022, kroužková vazba, cca 560 stran, cca 630 Kč

ABECEDA BEZPEČNOSTI  5742
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
6. aktualizované vydání

Anna Janáková

Abecedně řazený výklad téměř 400 hesel z ob-
lasti BOZP si za 18  let vydobyl nenahraditelné místo 
v odborné literatuře u všech, kteří se zabývají bez-
pečností 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 po-
dle platného právního řádu, ale rovněž rozšířeno 
o novinky, které do oblasti BOZP přibyly od jejího po-
sledního vydání. Čtenáři v knize naleznou osvědčené 
pomocníky – abecední rejstřík hesel a tematický rejst-
řík pro rychlé vyhledávání, odkazy na příslušné právní 
předpisy a související hesla u jednotlivých hesel, kom-
pletní 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 2022, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude zdarma ke sta-
žení na www.anag.cz.

11/2018, kroužková vazba, 520 stran, 639 Kč
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CESTOVNÍ NÁHRADY  5541
PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE 2022 
– praktický průvodce
4. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME
Jaroslava Pfeilerová

Publikace obsahuje komentář k sedmé části zá-
koníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti 
zaměstnavatele k náhradám výdajů v souvislosti 
s výkonem práce. 

Aktuální znění publikace platné pro rok 2022 
popisuje poskytování cestovních náhrad 
v běžných situacích, ale také ve specifi ckých 
případech např. při onemocnění zaměstnanců 
v průběhu pracovní cesty, náhrady poskytované 
v rámci teambuildingu nebo při přerušení pra-
covní cesty, nebo je-li sjednán výkon práce z ji-
ného místa, než je pracoviště zaměstnavatele, 
např. z bydliště zaměstnance (tzv. home offi ce). 

Publikace také obsahuje účtování o cestovních 
náhradách, postupy přepočtu měn, využívání 
účetních kurzů i kurzů stanovených zákoníkem 
práce. Čtenáři v publikaci naleznou také infor-

mace o cestovních náhradách poskytovaných zaměstnancům při nadnárodním poskytování služeb v rámci 
členských států EU včetně souvisejících příkladů jak z hlediska zahraničních pracovníků, kteří vykonávají 
služby na území ČR, ale také z hlediska tuzemských zaměstnavatelů, kteří vysílají zaměstnance do členských 
států. Dále publikace obsahuje aktuální informace související s elektromobilitou (využíváním elektromobilů, 
hybridních i plug-in vozidel).

1/2022, brožovaná, cca 240 stran, cca 360 Kč

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

Zdeněk Šenk

Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jed-
notlivých oblastí BOZP zaměřený na specifickou skupinu or-
ganizací doplněný velkým množstvím pracovních dokumentů 
a názorných příkladů. 

Kniha pomáhá uživateli naplnit právní požadavky a tím sou-
časně 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 2022.

6/2015, brožovaná, 216 stran, 329 Kč



DOVOLENÁ A JEJÍ APLIKACE 5691 
V PRAXI S PRAKTICKÝMI PŘÍKLADY 
3. podstatně přepracované vydání JEDINEČNÝ TITUL
Michael Košnar, Zdeněk Schmied

Novelou zákoníku práce a některých dalších souvisejí-
cích zákonů provedenou zákonem č. 285/2020 Sb. do-
šlo s účinností od 1. ledna 2021 mimo jiné ke koncepční 
změně dovolené.

Autoři v knize kromě podrobného komentáře k jednotli-
vým ustanovením nové koncepce dovolené včetně řady 
příkladů pro jejich snadnější aplikaci v praxi doporučují ta-
kové postupy výpočtu dovolené za kalendářní rok nebo 
jeho poměrnou část, které jsou jednoduché, srozumitelné 
a plně konformní s novou právní úpravou. 

Platí i pro rok 2022, případné legislativní změny budou 
řešeny formou vkládané aktualizace, která bude zdarma 
ke stažení na www.anag.cz.

9/2020, brožovaná, 152 stran, 329 Kč

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI 5748
1. vydání

Naděžda Břeská, Tomáš Urban, 
Lucie Vránová

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 vaz-
bách na ostatní dávkové systémy. Jde o srozumitelný a uce-
lený 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 2022, případné legis-
lativní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, 
která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

4/2019, brožovaná, 240 stran, 349 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



EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2022 5539 
10. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME

Jan Breburda JEDINEČNÝ TITUL
Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exe-
kučního úřadu. Velmi přehledná, systematická, srozumitel-
ným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek 
ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě 
uzavřené dohody o srážkách ze mzdy nebo na základě ve-
dené exekuce srážkami ze mzdy. 

Poskytuje komplexní pohled na problematiku srážek ze 
mzdy zaměstnance. Obsahuje více než 150 podrob-
ných příkladů, názorných schémat či přehledných 
tabulek. Nově se věnuje zavedení institutu náhradního 
výživného, paušalizované náhradě nákladů při-
znané zaměstnavatelům či částečně zavedené ochraně 
tzv. covi dových odměn. Upozorňuje na mnohdy ne-
tušené povinnosti plátců mzdy spojené se zřízením 
tzv. chráněného účtu. 

2/2022, brožovaná, cca 540 stran, cca 460 Kč

FKSP, SOCIÁLNÍ FONDY,  5783
BENEFITY A JINÁ PLNĚNÍ  
7. aktualizované vydání

Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková

Většina organizací a fi rem v České republice, ale i v okol-
ních státech, využívá možnost poskytování zaměstna-
neckých sociálních výdajů a různých benefi tů. Jedním ze 
základních nástrojů při poskytování benefi tů je tvorba 
a používání fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP), 
popřípadě sociálního fondu v organizacích, na které se 
vyhláška č. 114/2002 Sb. nevztahuje. 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 tedy důležité se v této problematice zo-
rientovat a k tomu slouží právě tento jedinečný titul. Platí 
i pro rok 2022, případné legislativní změny budou řešeny 
formou vkládané aktualizace, která bude zdarma ke sta-
žení na www.anag.cz.

2/2020, brožovaná, 184 stran, 319 Kč



GDPR V PERSONALISTICE 5763
1. vydání

Jiří Žůrek

Tato publikace přibližuje zpracování osobních údajů v pod-
mínkách zaměstnavatelů, a to nejen výkladem GDPR 
v úzké vazbě na pracovněprávní oblast, konkrétně tedy 
jak pracovat s osobními údaji uchazečů o zaměstnání, za-
městnanců 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 po-
měru, v jeho průběhu a po skončení).

Platí i pro rok 2022, případné legislativní změny budou 
řešeny formou vkládané aktualizace, která bude zdarma 
ke stažení na www.anag.cz.

5/2019, brožovaná,176 stran, 329 Kč

KATALOG PRACÍ 5778 
VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ;
KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
– zařazování zaměstnanců 
a státních zaměstnanců do platových tříd
4. aktualizované vydání

Ivan Tomší

V publikaci se 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. 

Po dosti dlouhé době se tak v rukou zaměstnavatelů ve ve-
řejných službách a správě a služebních úřadů ocitá publikace 
s ustanoveními upravujícími poskytování platu podle stavu plat-
ného k 1. lednu 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 po-
stupům při zařazování zaměstnanců nebo služebních míst do platových tříd. Platí i pro rok 2022, případné le-
gislativní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

2/2019, vázaná, 680 stran, 519 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)
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ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ  5792
A JEHO OBSLUHA  
– průměrný výdělek, srážky 
ze mzdy a další
2. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME

Bořivoj Šubrt JEDINEČNÝ TITUL
Na českém trhu naprosto jedinečný titul, který kom-
plexně rozebírá danou problematiku, a to odměňování 
mzdou, platem a odměnou z dohody o provedení práce 
či dohody o pracovní činnosti. Publikace tedy řeší odmě-
ňování jak v podnikatelské sféře, tak i ve veřejných služ-
bách a správě i některé nejasnosti, které vznikly např. 
při poskytování odměn v souvislosti s Covidem 19 nebo 
s tzv. odměnami za docházku.

Autorův výklad, který reaguje na situace i četné chyby 
z praxe, je doplněn řadou praktických příkladů, výpo-
čtů a odpovědí na nejčastější dotazy. Kniha bude platit 
i pro roky 2023 a 2024 a případné legislativní změny 
budou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude 
zdarma ke stažení na www.anag.cz.

II. čtvrt./2022, brožovaná, cca 576 stran, cca 590 Kč

ODŠKODŇOVÁNÍ  2873
PRACOVNÍCH ÚRAZŮ 
A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ 2022 
5. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME
Martin Mikyska a kolektiv 

Obsah již 5. vydání odborné monografi e na téma 
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povo-
lání 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.

Hlavní obsah publikace se týká jednotlivých nároků 
na odškodnění, je rozšířen o pojednání o souvislos-
tech vlastní agendy odškodňování pracovních úrazů 
a nemocí z povolání s problematikou BOZP, o vazbách 
na pracovnělékařské služby, zejména na vydávání lé-
kařských posudků. Publikace je doplněna příklady 
na výpočty náhrad, jakož i odkazy na četnou judi-
katuru 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 práv-
nické odborné literatury.

3/2022, brožovaná, cca 610 stran, cca 570 Kč



26 PRÁCE | MZDY | POJIŠTĚNÍ

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ  5793
ZABEZPEČENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ, 
ZAMĚSTNANCŮ, OSVČ A DOBROVOLNĚ 
DŮCHODOVĚ POJIŠTĚNÝCH
s komentářem a příklady 
9. aktualizované vydání

Marta Ženíšková

Příručka  obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zá-
kona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení 
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Autorka uživatele seznamuje jak se zněním jednotlivých 
ustanovení, tak s podrobným komentářem, který je dopl-
něn 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. 
Platí i pro rok 2022, případné legislativní změny budou 
řešeny formou vkládané aktualizace, která bude zdarma 
ke stažení na www.anag.cz.

2/2020, brožovaná, 160 stran, 299 Kč

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY  5761
– povinnosti zaměstnavatelů a lékařů
4. aktualizované vydání

Bořivoj Šubrt, Milan Tuček

Autoři pojímají problematiku pracovnělékařských služeb 
komplexně. Vysvětlují jak uvedenou právní úpravu a její 
praktické důsledky, tak i pracovněprávní souvislosti z hle-
diska příslušných ustanovení zákoníku práce. Nevyhýbají 
se ani kritice některých nedostatků právní úpravy, existu-
jících i po novelách. 

Popisují jednotlivé druhy pracovnělékařských prohlídek, 
další činnosti smluvního lékaře a uvádějí doporučení pro 
obsah smlouvy zaměstnavatele s poskytovatelem pra-
covnělékařských služeb, postup při vyžádání a vydání 
lékařského posudku a důsledky tohoto posudku pro pra-
covněprávní 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, je-
jichž editovatelnou podobu lze zdarma stáhnout prostřednictvím odkazu uvedeného v publikaci. Platí i pro 
rok 2022, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude zdarma ke sta-
žení na www.anag.cz.

10/2019, brožovaná, 448 stran, 459 Kč



PRACOVNÍ DOBA V SOUVISLOSTECH  5508
s dovolenou, mzdou či platem, 
překážkami v práci a s dalšími aspekty
1. vydání JEDINEČNÝ TITUL
Bořivoj Šubrt

Problematika pracovní doby, doby odpočinku a poskyto-
vání 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. Na chyby a správný postup upozorňuje publikace, 
která uvádí i další souvislosti pracovní doby, včetně nové 
právní úpravy dovolené od 1. ledna 2021. Platí i pro 
rok 2022, případné legislativní změny budou řešeny for-
mou vkládané aktualizace, která bude zdarma ke stažení 
na www.anag.cz.

11/2020, brožovaná, 176 stran, 349 Kč

PRACOVNÍ ÚRAZY V JUDIKATUŘE  2798
1. vydání

Zdeněk Šenk

Jedná se o unikátní přehled judikátů řešících spory v oblasti 
pracovních úrazů. Přehledně uspořádané judikáty jsou dopl-
něny odbornými komentáři autora, poskytujícího již řadu let 
odborné konzultace advokátním kancelářím. Jednotlivé roz-
sudky 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 případo-
vých 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 na-
pomáhá rychlé orientaci v knize. Výborným doplňkem knihy je samostatná e-kniha „Judikáty o pracovních 
úrazech“, která obsahuje nezkrácené judikáty, právní věty a důležité pojmy. Platí i pro rok 2022.

11/2013, brožovaná, 384 stran, 439 Kč

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



JUDIKÁTY O PRACOVNÍCH  2894
ÚRAZECH 
1. vydání E-KNIHA
Zdeněk Šenk

Tato e-kniha je rozšiřujícím doplňkem k publikaci „Pracovní 
úrazy v judikatuře“. Obsahuje judikáty upravené autorem 
v rozsahu umožňujícím čtenáři detailně sledovat rozhodo-
vání jednotlivých soudů. Přehlednost je zajištěna uspořá-
dáním judikátů do 37 tematických okruhů. Cílem tohoto 
rozšiřujícího materiálu je předat čtenářům klíčové infor-
mace, které jsou podstatné pro posuzování pracovního 
úrazu zaměstnance, tak aby uživatel knihy mohl objek-
tivně 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 2022.

12/2013, formát PDF nebo ePUB, 564 stran, 259 Kč

PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ  5528 
ZAMĚSTNANCE I ZAMĚSTNAVATELE 
1. vydání
Tereza Landwehrmann

Autorka pojímá problematiku překážek v práci komplexně 
– věnuje se jak překážkám na straně zaměstnance, tak 
překážkám na straně 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 nezaměst-
nanost), i ty překážky, jejichž využití tolik frekventované 
není (např. přestěhování, pohřeb spoluzaměstnance, pře-
rušení dopravního provozu či prostoj).

Publikace je pojata maximálně prakticky, srozumitelně, 
s nepřeberným množstvím ilustrativních příkladů. Platí 
i pro rok 2022, případné legislativní změny budou řešeny 
formou vkládané aktualizace, která bude zdarma ke sta-
žení na www.anag.cz.

5/2021, brožovaná, 296 stran, 369 Kč

NAŠE ČASOPISY
ukázkové číslo 
ZDARMA!
www.anag.cz
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ŠKOLSKÉ ZÁKONY 2022 5892
a prováděcí předpisy s komentářem 
8. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME
Jiří Valenta

Již osmé vydání této 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 vý-
vojem právních názorů, ustálené judikatury a s ohle-
dem na praxi při aplikaci současné školské legislativy. 
Obsahem je také komentář k zásadním novým změ-
nám školského zákona a zákona o pedagogických 
pracovnících včetně těch, které nabyly účinnosti v prů-
běhu posledních dvou let. Součástí publikace je odkaz 
pro stažení kompletní školské legislativy včetně příloh 
v knize neuváděných.

2/2022, brožovaná, cca 1072 stran, cca 680 Kč

SKONČENÍ  5776
PRACOVNÍHO POMĚRU  
a dalších základních pracovněprávních 
vztahů v souvislostech
1. vydání JEDINEČNÝ TITUL
Bořivoj Šubrt, Michal Vrajík

Po dlouhé době vyšla samostatná publikace k proble-
matice skončení pracovního poměru a dalších základ-
ních pracovněprávních vztahů, kterou autoři pojímají 
komplexně – jsou v ní vyloženy všechny způsoby 
skončení pracovního poměru s praktickými poznám-
kami pro zaměstnavatele, jak tyto způsoby skončení 
využít (např. jak propustit zaměstnance, který poru-
šuje své povinnosti nebo má neuspokojivé pracovní 
výsledky). Je doplněna odkazy na aktuální soudní ju-
dikaturu a též odkazy na výkladová stanoviska AKV 
– Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pra-
covních vztahů, jejímiž členy oba autoři jsou. 

Rozebírá též zvláštnosti skončení pracovněprávního 
vztahu u dohody o provedení práce a dohody o pra-
covní činnosti. Platí i pro rok 2022, případné legisla-
tivní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, 
která bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

5/2019, brožovaná, 248 stran, 409 Kč
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ZÁKON O NEMOCENSKÉM  5564
POJIŠTĚNÍ K 1. 1. 2022 
s komentářem a příklady včetně 
problematiky náhrady mzdy
13. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME
Marta Ženíšková, Jan Přib, Zdeněk Schmied

Příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením 
zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 
doplněný řadou příkladů. Zároveň obsahuje i výklad 
k poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem v ob-
dobí prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti. 
Jsou zde komentovány změny, které nabyly 
účinnosti v roce 2020, 2021 a od 1. ledna 2022. 
Od tohoto data je vyhověno dlouho požadované 
změně u poskytování ošetřovného, neboť se ruší 
podmínka společné domácnosti u nejbližších pří-
buzných. Prodlužuje se také doba poskytování 
otcovské a významné jsou i změny v poskyto-
vání dlouhodobého ošetřovného v potřebné 
době hospitalizace a při péči o osoby v posled-
ním stádiu života. 

Doplněny byly i změny do druhé části příručky, která se týká ustanovení zákoníku práce, jimiž se upravuje ná-
hrada mzdy, platu nebo odměny z dohody v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. 

1/2022, brožovaná, cca 390 stran, cca 390 Kč

ZÁKONÍK PRÁCE K 1. 1. 2022   5568
sešitové vydání
19. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME
Dana Roučková, Zdeněk Schmied

Předností této publikace je, vedle aktuálního paragra-
fového znění zákoníku práce k 1. lednu 2022, stručný 
souhrnný komentář k jednotlivým skupinám zákonných 
ustanovení vztahujících se ke konkrétní zákoníkem 
práce upravené pracovněprávní problematice, v němž 
jsou stručně shrnuty i první zkušenosti z aplikace 
těch ustanovení, která byla dotčena poslední vel-
kou novelou zákoníku práce. Mezi ně patří nový 
výpočet délky dovolené a její čerpání „v hodinách“, 
uvolňování zaměstnanců k činnosti na táborech dětí 
a mládeže a při jiných sportovních činnostech, v ob-
lasti doručování písemností, v souvislosti s možností 
zřizování sdílených pracovních míst či přechodu práv 
a povinností z pracovněprávních vztahů. 

Aktuálnost tohoto vydání spočívá také v zohlednění 
legislativních změn, k nimž případně došlo v prů-
běhu roku 2021 v prováděcích právních předpisech 
k zákoníku práce, především v oblasti odměňo-
vání nebo cestovních náhrad. 

12/2021, brožovaná, cca 190 stran, cca 160 Kč
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ZÁKONÍK PRÁCE,  5566 
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY 
A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
s komentářem k 1. 1. 2022 
15. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME

kolektiv autorů BESTSELLER
Publikace, která svým formátem již tradičně nava-
zuje na předchozí úspěšná vydání, obsahuje vedle 
platného znění zákoníku práce a celé řady dalších 
souvisejících zákonů i podzákonných právních před-
pisů též podrobné komentáře k jednotlivým konkrét-
ním ustanovením zahrnující nejen všechny změny 
v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a zákoně 
o inspekci práce, ale i komentáře k některým dalším 
souvisejícím právním předpisům (např. v oblasti bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci, odměňování, ces-
tovních náhrad). 

Zejména budou prezentovány první poznatky a zku-
šenosti z aplikace problematičtějších ustanovení 
poslední novely zákoníku (např. délka dovolené 
a její čerpání „v hodinách“, uvolňování zaměstnanců 

na tábory dětí a mládeže a pro jiné obdobné činnosti v oblasti sportu, možnost zavedení sdílených pracovních 
míst, valorizace náhrad majetkové a nemajetkové újmy v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povo-
lání s následkem smrti). Komentáře zachycují i aktuální soudní judikaturu.

2/2022, vázaná, cca 1 340 stran, cca 990 Kč

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ 5896 
NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
2. aktualizované vydání JEDINEČNÝ TITUL
Matěj Daněk, Magdaléna Vyškovská, Jaroslava Fojtíková

Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu 
zaměstnávání cizinců v ČR, a to především s ohledem na administ-
rativní 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. tře-
tích 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 specifi ckým skupinám cizinců. Největší důraz je kla-
den na zaměstnanecké a modré karty, včetně postupů při vysílání 
zaměstnanců do ČR, a nově zavedená mimořádná pracovní víza.

Celá publikace je doplněna o praktické modelové příklady, které 
jsou zaměřeny především na časté otázky z praxe. Platí i pro rok 2022, 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 5567 
ZAMĚSTNAVATELŮ, 
ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ 
s komentářem a příklady 2022
11. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME
Tomáš Červinka

Kniha podává komplexní přehled v oblasti pojistného 
na veřejné zdravotní pojištění. Zohledněny jsou veš-
keré změny z let 2020 a 2021 a rovněž ty, které 
nabydou účinnosti od 1. ledna 2022. Autor v ko-
mentáři v krátkosti shrne specifi cké postupy 
v období pandemie koronaviru. 

Popíše některé změny v daňové oblasti, například pau-
šální režim pro OSVČ. Pozornost bude dále věnována 
plnění zákonných povinností jednotlivými skupinami 
plátců, postupům platným při registraci u zdravotní 
pojišťovny a možnosti přeregistrací. Čtenář zde najde 
i rozbor problematiky mezinárodního prvku, migrace 
pojištěnců a správné stanovení příslušnosti k předpi-
sům při odvodu pojistného a nově také například 
problematiku zdravotního pojištění při home 
offi ce zaměstnanců v zahraničí. Součástí budou 
rovněž praktické příklady.

2/2022, brožovaná, cca 170 stran, cca 340 Kč

PŘIHLASTE SE 
CO NEJDŘÍVE!

www.anag.cz

VÝHODY ON-LINE WEBINÁŘŮ:
•  aktuální informace z pohodlí 

vaší kanceláře nebo domova

•  přímý kontakt s lektorem

•  možnost komunikace 
s lektorem a pokládání 
dotazů

•  před datem konání webináře 
obdržíte zdarma pracovní 
materiály

• ÚČETNICTVÍ • MZDY • DANĚ
• PERSONALISTIKA
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VZORY PODÁNÍ A ÚKONŮ  5509
podle zákona o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů 
1. vydání JEDINEČNÝ TITUL
Zdeněk Fiala, Petr Tomek, 
Pavel Vetešník

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, jež činí 
služební funkcionáři a účastníci řízení v rámci řízení 
ve věcech služebního poměru a jeho jednotlivých 
stadií, tak i vzory podání a úkonů, jež jsou činěny při 
rozhodování o právech a povinnostech příslušníků 
bezpečnostních sborů mimo formalizované řízení. 

Každý jednotlivý vzor je doplněn poznámkami, které 
informují o souvislostech, jež jsou s ním spojené, a ně-
které z nich jsou opatřeny také odkazem na „Zákon 
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 
sborů s komentářem, poznámkami a judikaturou“ 
(ANAG, 2019). Editovatelnou podobu vzorů podání 
a úkonů lze zdarma stáhnout prostřednictvím odkazu 
uvedeného v publikaci. Platí i pro rok 2022.

9/2021, brožovaná, 608 stran, 599 Kč



AKCIOVÁ SPOLEČNOST 2860
1. vydání

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

Akciová společnost je co do svého významu, složitosti a rozsahu 
právní úpravy již dlouho středem zájmu zákonodárců, odborné 
veřejnosti i podnikatelského sektoru. Organizační struktura 
a řada specifi ckých právních institutů spojených s touto formou 
obchodní společnosti je nyní již poměrně složitá.

Rekodifi kační proces reagující na světové a evropské trendy 
a potřeby praxe zavedl několik dalších institutů, možnost volby 
organizační struktury a několik dalších novinek. Vedle sou-
časné dualistické koncepce organizační struktury je možné 
volit i koncepci monistickou. Smyslem této publikace je upo-
zornit čtenáře na podstatné legislativní změny týkající se ak-
ciové společnosti. Platí i pro rok 2022.

9/2014, brožovaná, 440 stran, 569 Kč

SLOVNÍK SLUŽEBNÍHO POMĚRU  2742
1. vydání

Petr Tomek

Právní pojmy užívané právními předpisy, které upravují slu-
žební 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 poli-
cejní 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 práv-
ních a ostatních předpisů v oblasti služebního poměru. Platí 
i pro rok 2022, případné legislativní změny budou řešeny 
formou vkládané aktualizace, která bude zdarma ke stažení 
na www.anag.cz.

6/2009, brožovaná, 304 stran, 299 Kč

DISTRIBUCI KNIH 
NAKLADATELSTVÍ ANAG 
do všech knihkupectví 
po celé ČR zajišťují naši 
vyškolení obchodní 
zástupci. 
více na www.anag.cz
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NÁHRADA MAJETKOVÉ  2858
A NEMAJETKOVÉ ÚJMY 
V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
– komentář k § 2894 až § 2971
1. vydání

Blanka Vítová, Jakub Dohnal, Jan Kotula

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

Kniha „Náhrada škody a nemajetkové újmy v novém občan-
ském zákoníku“ je určena nejen praktikujícím právníkům, ale 
i zaměstnavatelům nebo další laické veřejnosti, která s úpra-
vou odpovědnosti za škodu přichází do styku.

Přílohou publikace je Metodika Nejvyššího soudu k náhradě 
nemajetkové újmy na zdraví, která v souladu se zásadou pl-
ného 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 2022.

4/2015, brožovaná, 336 stran, 449 Kč

ELEKTRONICKÁ PRESKRIPCE 5513
V ČESKÉ REPUBLICE 
A V EVROPSKÉM KONTEXTU
1. vydání

Jan Bruthans

Tato monografi e představuje v této šíři doposud nikdy 
nepublikovaný popis vývoje a aktuálního stavu elektro-
nizace zdravotnictví a elektronické preskripce v ČR i v EU. 
Použitá data byla získána analýzou odborných pramenů 
a dalších zdrojů, včetně původních zdrojů v národních ja-
zycích. Analýza je doplněna dotazníkovým šetřením mezi 
odborníky na elektronickou preskripci přímo z jednotli-
vých zemí EU. 

Kniha popisuje vznik a vývoj eReceptu, jeho technické 
a funkční řešení a analyzuje jeho využití od samého po-
čátku 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 monografi í navazuje na svůj dlouholetý zájem o elektronizaci zdravotnictví a o elek-
tronickou preskripci, publikuje odborné články v tuzemské i zahraniční odborné literatuře, vyučuje infor-
mační technologie ve zdravotnictví na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVÚT a je garantem předmětu 
Nemocniční informační systémy. Autor dále poskytuje expertní konzultace v této oblasti, podílí se na prak-
tickém zavádění elektronizace ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a v minulosti analyzoval záměry 
elektronizace v ČR pro politickou reprezentaci. 

9/2020, brožovaná, 192 stran, 299 Kč



SPOLEČNOST S RUČENÍM  5768
OMEZENÝM 
2. aktualizované vydání

Jan Hejda, Libor Finger, Martin Prosser, 
Nina Svobodová, Veronika Vaněčková

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

Druhé vydání této publikace se snaží reagovat právě na vý-
voj právní teorie, nauky, obecného právního povědomí, 
odborných názorů i judikatury vztahující se k problematice 
společnosti s ručením omezeným. Zohledněny jsou rov-
něž změny provedené zákonem č. 33/2020 Sb. s účinností 
od 1. ledna 2021. Platí i pro rok 2022, případné legislativní 
změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která 
bude zdarma ke stažení na www.anag.cz.

5/2020, brožovaná, 280 stran, 429 Kč

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z 5769
3. aktualizované a doplněné vydání

Eva Šromová

Potřebujete v obci řešit povolení kácení stromů, rozho-
dovat o zrušení trvalého pobytu či povolit sjezd z místní 
komunikace? Musíte řešit pobíhající psy nebo polepenou 
obecní zastávku? Dostali jste stížnost nebo podnět k ře-
šení? V každé z těchto situací se potřebujete orientovat 
v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozděj-
ších předpisů, a v samotném správním řízení.

V této publikaci se dozvíte, jak postupovat při obdržení 
žádosti, jak zahájit řízení o přestupku, jak vydat rozhod-
nutí 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 roz-
hodnutí a exekuce. 

Dále obsahuje abecedně uspořádaný slovníček více než 
100 pojmů používaných ve správním řízení s upozorně-
ním 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. Platí i pro rok 2022.

5/2020, brožovaná, 472 stran, 579 Kč

NEJRYCHLEJŠÍ A NEJSPOLEHLIVĚJŠÍ 
ZÁSILKOVÉ KNIHKUPECTVÍ ODBORNÉ LITERATURY V ČR
výběr z více než 6 000 aktuálních titulů a stále doplňujeme

www.anag.cz
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STAVEBNÍ ZÁKON 5770
s komentářem a souvisejícími předpisy
5. aktualizované vydání

Jiří Blažek

Publikace je koncipována z hlediska potřeb žada-
telů o umístění a povolení staveb, zařízení, terénních 
úprav a udržovacích prací. Výklad jednotlivých usta-
novení 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 inže-
nýrské infrastruktury. Publikace obsahuje také pasáže 
z občanského zákoníku a zaměřuje se i na posou-
zení záměru stavebníka, správní úřady, vodní stavby 
i na železnici. Cílem publikace je ulehčit běžným uži-
vatelům orientaci ve složitém právním předpisu, kte-
rým stavební zákon je.

V knize je komentováno aktuální znění stavebního zá-
kona i s novelou č. 169/2018 Sb. Dále jsou do knihy 

přidány informace o daních souvisejících s nemovitostmi, aktualizované informace o vodním zákonu a zá-
konu o vodovodech a kanalizacích, o inženýrských sítích a o energetickém zákonu či o cestách na cizím po-
zemku. Platí i pro rok 2022.

7/2019, brožovaná, 360 stran, 429 Kč

VÝPOVĚĎ Z NÁJMU BYTU A JINÉ  2865 
ZPŮSOBY SKONČENÍ NÁJMU BYTU,
PŘECHOD NÁJMU BYTU 
1. vydání

Jan Bajura

V této publikaci jsou podrobně rozebrány problema-
tika výpovědi z nájmu bytu a další možné způsoby 
zániku nájmu bytu. Pozornost je věnována i otázce 
přechodu nájmu bytu jako jednoho z možných dů-
sledků 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 vý-
povědní důvody a vzory dalších právních úkonů smě-
řujících k zániku nájmu bytu.

Kniha „Výpověď z nájmu bytu…“ je využitelná nejen 
pro odborníky z praxe (soudce, advokáty, správce ne-
movitostí, realitní kanceláře), ale i pro studenty práv-
nických fakult a bezesporu i pro samotné vlastníky 
a nájemce bytů. Platí i pro rok 2022.

9/2014, brožovaná, 184 stran, 349 Kč
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ZÁKON O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ  5569
OCHRANĚ DĚTÍ 2022 
s komentářem
3. aktualizované vydání PŘIPRAVUJEME
Věra Novotná, Eva Burdová,  JEDINEČNÝ TITUL
Jana Riedlová Jurková

Publikace obsahuje komentovaný text zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v ak-
tuálním 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 refl ektuje změny v oblasti sociálně-právní 
ochrany dětí vyvolané zákonem č. 363/2021 Sb., který 
výrazným způsobem upravuje zejména regulaci za-
řízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dávek 
pěstounské péče, dohod o výkonu pěstounské péče 
a zavádí zaopatřovací příspěvek jako novou dávku pro 
osoby opouštějící pěstounskou péči nebo ústavní vý-
chovu. Autorky v této knize nejenže přehledně a sro-
zumitelně komentují obsah jednotlivých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ale vysvětlují též 
fi lozofi i vzniku jednotlivých ustanovení a jejich praktické uplatnění.

3/2022, brožovaná, cca 800 stran, cca 690 Kč

ZÁKON O SLUŽEBNÍM POMĚRU  5712
PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ
s komentářem, poznámkami a judikaturou
3. aktualizované a rozšířené vydání

Petr Tomek, Zdeněk Fiala

Publikace je aktualizovanou a zásadně přepracovanou verzí 
předchozí obdobné publikace. Obsahuje novelizovaný text 
zákona č. 361/2003 Sb., k němuž je připojen komentář, do-
plněný výkladem jednotlivých ustanovení zákona s pouka-
zem na některé aplikační problémy a také nedostatky stávající 
právní úpravy služebního poměru. Text zákona je podložen rov-
něž aktuální judikaturou vztahující se ke konkrétnímu ustano-
vení nebo několika ustanovením zákona. Připojené poznámky 
k některým ustanovením zákona o služebním poměru posky-
tují přehled o podrobnější úpravě obsažené v navazujících 
právních předpisech, prováděcích předpisech k zákonu a ně-
kterých interních předpisech bezprostředně souvisejících s da-
ným ustanovením zákona.

Publikace je vhodnou pomůckou pro aplikační praxi a je určena především služebním funkcionářům a pracov-
níkům 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.

10/2019, brožovaná, 856 stran, 649 Kč

 



ZÁKON O ZADÁVÁNÍ  5894 
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
s komentářem
2. aktualizované vydání  JEDINEČNÝ TITUL
Tomáš Kruták, Lenka Krutáková, Jan Gerych

Aktualizované vydání zákona o zadávání veřejných zaká-
zek přináší bohatý komentář k jednotlivým ustanovením. 
Nové vydání je obohaceno o poznatky a zkušenosti zís-
kané 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 zod-
povědět. 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 hod-
noty, 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 dal-
ších zvláštních postupů zadavatele a rozebírá aktuální požadavky týkající se uzavírání smluv a jejich změn. 
Publikace zahrnuje také prováděcí právní předpisy k zákonu a bohatou přílohovou část. Platí i pro rok 2022.

8/2020, brožovaná, 1 024 stran, 699 Kč
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3ŽIVOTNÍ STYL | ZDRAVÍ 

MOJE HEALTHY RECEPTY 5876

80 fi t receptů a efektivní cvičení 
pro vypracované tělo
Thibault GEOFFRAY
Kniha Thibaulta Geo� raye – sportovního trenéra 
Instagramu! Jíst více, jíst lépe, cvičit kratší dobu!

Vezměte své zdraví do svých rukou pomocí 
efektivního cvičení a řady zdravých a výživných 
receptů. Nastartujete spalování tuků a budete 
se cítit fi t. Thibault Geo� ray, autor programu 
90 Day Life Challenge a nejsledovanější kouč 
na sociálních sítích ve Francii zásadním způso-
bem mění pohled na stravování a sport. Pryč 
s redukčními dietami!

brožovaná, 176 stran, 349 Kč

SPÁNKEM KE ZDRAVÍ 5867

Zlepšete svůj spánek, zlepšete své zdraví
Katharina LEDERLE
Doktorka Katharina Lederle je spánková specialistka s meziná-
rodním renomé. V knize „Spánkem ke zdraví“, kterou napsala 
na základě nejnovějších vědeckých poznatků týkajících se dané 
oblasti, srozumitelně vysvětluje, jak složitě je spánek propojen se 
třemi pilíři zdravého, úspěšného a vyrovnaného života:

• fyzickým zdravím,

• mentální výkonností, 

• a emoční pohodou.

Zajímavě a poutavě seznamuje čtenáře s množstvím důležitých 
informací a souvislostí a současně také nabízí řadu praktických 
opatření pro zlepšení kvality spánku, jež se odrazí i v lepší kvalitě 
života.

brožovaná, 240 stran, 309 Kč

VŠE O ADRENÁLNÍ ÚNAVĚ 5993

Oživte svou energii, posilte imunitu, 
zlepšete koncentraci 
a žijte šťastný život bez stresu
Maggie LUTHER
V dnešní zaneprázdněné společnosti je snadné se vyčer-
pat. Dlouhá pracovní doba, domácí a rodinné povinnosti 
a každodenní stres mohou u každého vyvolat pocit únavy. 
A když se k tomu přidají problémy ve vztahu, vážné one-
mocnění nebo rodinná krize a záplava hormonů souvise-
jících se stresem, může to některé z nás přivést do stavu 
neustálé únavy, známé jako adrenální únava. 

Kniha „Vše o adrenální únavě“ nabízí plán přirozeného 
životního stylu, který vám pomůže odhalit symptomy, 
zklidnit nadledviny a obnovit hladinu energie. Najdete zde 

více než 130 receptů s nízkým obsahem cukru, které pomáhají adrenální únavu zvrátit. 

Díky informacím a technikám uvedeným v této knize si budete moci sestavit výživový plán na míru, 
který zaručí návrat vašeho těla, do stavu rovnováhy a zdraví.

brožovaná, 288 stran, 339 Kč

Thibault GEOFFRAY, 

je uznávaný francouz-

ský trenér a zakladatel 

jedné z nejaktivnějších 

fi tness komunit na so-

ciálních sítích, je autorem 

unikátní výzvy 90Day Life 

Challenge a jeho metoda zcela mění 

způsob, jakým přemýšlíme o výživě a sportu. 

Zapomeňte na nekonečná omezení a najděte 

chuť do života, tréninku a zdraví díky radám 

tohoto profesionálního sportovního trenéra.
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PRŮVODCE SVĚTEM FERMENTACE 
PODLE FARMHOUSE CULTURE  5887

Kathryn LUKAS, Shane PETERSON
V této „bibli fermentace“ naleznete vše, co o fer-
mentaci potřebujete vědět a co vás zajímá! Autoři 
čtenáře seznámí s její tisíciletou historií, detailně 
proberou zdravotní přínosy fermentovaných

potravin i veškeré otázky týkající se zdravotní 
nezávadnosti a bezpečnosti jejich přípravy i ucho-
vávání. Jádrem knihy je však 100 receptů na zpra-
cování kysaného zelí, rychle kvašené i ve vlastní 
šťávě fermentované zeleniny a kimči, pálivých 
chilli omáček, kvašeného ovoce a ovocného želé, 
kombuchy, a dokonce i alkoholických ciderů a me-
doviny. To vše je doplněno krásnými fotografi emi.

vázaná, 372 stran, 549 Kč

LÉČIVÉ JÁ 5997

Revoluční plán, jak nabít imunitu 
a zůstat celý život zdravý
Deepak CHOPRA, Rudolph E. TANZI
Autoři chtějí čtenářům v této knize pomoci vytvořit na základě 
nejlepších možných rozhodnutí celoživotně platný holistický 
a transformační plán pro zdraví. Pronikají za hranice konvenčního 
myšlení, aby čtenářům představili nejnovější výzkum a poznat-
ky o vzájemných vztazích mezi myslí, tělem, geny a imunitou. 
Čtenářům také nabízejí mimořádný sedmidenní akční plán, který 
obsahuje klíčové nástroje vedoucí k sebeuzdravení. 

brožovaná, 320 stran, 339 Kč

PRŮVODCE SVĚTEM LÉČIVÝCH POTRAVIN 5803

Zelená lékárna
James A. DUKE
Dr. Duke ve své knize čerpá z více než třicetiletého výzkumu 
a stanovuje nejsilnější léčivé potraviny na Zemi. Odhaluje, jak 
se poprat s vysokou hladinou cholesterolu pomocí borůvek, jak 
bojovat proti návalům horka černými fazolemi, hraničnímu cukru 
v krvi mandlemi, nebo zmírnit trýznivé bolesti zad za pomoci 
ananasu. Mnohé z léčivých potravin zde doporučených se ukazují 
být tak efektivní, že mohou překonat populární farmakologická 
léčiva – bez rizik (a ceny).

brožovaná, 496 stran, 439 Kč

PRŮVODCE SVĚTEM LÉČIVÝCH POTRAVIN

brožovaná, 320 stran, 339 Kč

5803

bojovat proti návalům horka černými fazolemi, hraničnímu cukru 

ananasu. Mnohé z léčivých potravin zde doporučených se ukazují 

PŘÍRODNÍ LÉKY NA BOLEST 5965

Zbavte se bolesti pomocí přírodních léků a cvičení
Yann ROUGIER, Marie BORREL
Bolest je součástí naší každodenní zkušenosti – od mírné bolesti 
hlavy po zdrcující artritidu. Nemusíte ovšem hned sahat po lécích. 
Tato kniha je novým nepostradatelným průvodcem při ulevování 
od bolesti přírodní cestou pomocí široké škály metod napří-
klad dýchání a relaxačních technik, diet, jógy, masáží, bylinných 
obkladů, balzámů, čajů a zábalů. Kniha obsahuje klíčové poznatky 
o porozumění bolesti, proč ji cítíme, a k tomu vědecky osvědčené 
techniky, které vám pomohou se jí zbavit. Tato základní příručka 
patří do vašeho arzenálu pro boj s celou řadou běžných onemoc-
nění. Učiňte nákupy v lékárně věcí minulosti!

brožovaná, 128 stran, 249 Kč

brožovaná, 496 stran, 439 Kč
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JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT 3272

7 pravidel, jak uskutečnit své sny
Pierre FRANCKH
Utvářet si svůj život tak, aby člověk dostal ve správnou chvíli 
to, co právě potřebuje – partnera, auto, bydlení – kdo by 
to nechtěl! Pierre Franckh nám na základě 7 praktických 
pravidel ukazuje, že se tato přání mohou stát skutečností a že 
každý může získat schopnost dostávat od života jen to dobré. 
Z této jedinečné knihy se dozvíte, jak máte svá přání formu-
lovat, jak odbourávat negativní očekávání a jak tyto a další 
překážky překonávat. Nejprodávanější titul Pierra Franckha 
na českém trhu (více než 90 000 prodaných výtisků) by 
nikomu neměl chybět v knihovně!

vázaná, 168 stran, 209 Kč

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT (audio)  5608

audiokniha, 289 Kčaudiokniha, 289 Kč
7 PRAVIDEL, 

JAK USKUTEČNIT SVÉ SNY

Pierre Franckh
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NAJDI SVOU SPŘÍZNĚNOU DUŠI 5565

Jak se otevřít lásce svého života
Pierre FRANCKH
Vaše spřízněná duše už na vás čeká... Pod vede-
ním autora bestsellerů a mentálního kouče Pierra 
Franckha můžete podniknout rozhodující kroky 
k tomu, abyste konečně potkali svou spřízněnou 
duši. Ten druhý vás také hledá! 

Začíná to tím, že si uvědomíte, že všichni vibru-
jeme na určité frekvenci. A vibrace, které se 
shodují, se vzájemně přitahují. Jste-li tedy ochotni 
vibrovat na frekvenci lásky, stanete-li se sami 
spřízněnou duší, pak se nevyhnutelně setkáte se 
svým naplňujícím protějškem, kterého jste tak 
dlouho hledali.

vyjde v prosinci 2021
vázaná, cca 192 stran, cca 340 Kč

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT – KARTY 3853

Pierre FRANCKH
Pokud nemáte dostatek času k přečtení knihy, ale i přesto se chcete 
naučit správně si přát, je tato sada karet „Jak si správně přát“ určena 
právě pro vás. Člověk si může přát cokoliv. Že přání nemusejí zůstat jen 
snem a jak získat schopnost dostat darem to správné od života, nám 
ukazuje Pierre Franckh pomocí 7 karet se 7 pravidly a dalších 49 karet 
s afi rmacemi k potvrzení úspěšných přání.

60 karet v praktické krabičce, 229 Kč

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT 3.0 5865

Pierre FRANCKH
Kniha „Jak si správně přát“ změnila životy statisícům, dokonce 
milionům lidí k lepšímu. Je bestsellerem ve více než 22 ze-
mích 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. Každý den můžeme změnit 
svůj život! Kdy začnete Vy?

vázaná, 192 stran, 339 Kč

Již od svých šesti let se Pierre FRANCKH pohybuje na divadelním jevišti. 

Svůj debut na fi lmovém plátně si odbyl, když mu bylo jedenáct let, a to ve fi l-

mu Lausbubengeschichten režiséra Helmuta Käutnera. Od té doby si 

zahrál již v mnoha dalších fi lmech a ve více než 350 televizních inscenacích. 

Od roku 1996 soustředí svou pozornost k tématu správného přání si a své 

poznatky začal publikovat knižně. Jeho knihy se záhy staly bestsellery 

v mnoha zemích, výjimkou není ani Česká republika. Vedle psaní knih se vě-

nuje také pořádání seminářů, několikrát přednášel i v České republice..

NOVINKA

BELETRIE
FOTOGRAFICKÉ
PUBLIKACE

PASAŽÉR 23 5545

Sebastian FITZEK
Policejní psycholog Martin Schwartz před pěti 
lety během dovolené na výletní zaoceánské lodi 
Sultan of the Seas ztratil ženu a syna. Nikdo mu 
nedokázal říct, co se přesně stalo. 

Martin je od té doby psychicky na dně a bez-
hlavě se vrhá do policejních zásahů jako utajený 
vyšetřovatel. Uprostřed jedné akce mu zavolá 
podivná stará dáma, autorka thrillerů: Prý se 
musí bezpodmínečně dostavit na palubu Sultana, 
protože vyšly najevo nové důkazy o osudu jeho 
rodiny…

vázaná, 408 stran, 399 Kč

BALÍČEK 5935

Sebastian FITZEK
POZOR! Otevření na vlastní nebezpečí – psychologický 
thriller od Sebastiana Fitzeka! Poté, co mladou psychiatričku 
Emmu Steinovou znásilnil neznámý muž čekající na ni v jejím 
hotelovém pokoji, přestala vycházet z domu a uzavřela se 
do sebe. Stala se třetí obětí psychopata, kterému novináři dali 
přezdívku Holič, protože předtím, než své oběti zavraždí, oholí 
jim vlasy.

Emma jako jediná vyvázla živá, ale bojí se, že po ní Holič bude 
pátrat, aby svůj krutý čin dokončil. Ve své paranoii vidí od té 
doby v každém muži pachatele, protože mu v tmavém pokoji 
neviděla do tváře. Bezpečně se cítí jen ve svém malém domě 
na kraji berlínské čtvrti Grunewald – ovšem jen do té doby, 
než ji pošťák jednoho dne požádá, aby převzala balíček pro 
souseda. Souseda, jehož jméno Emma nezná a nikdy ho ani 
neviděla, ačkoliv tu s manželem bydlí už celé roky…

vázaná, 288 stran, 329 Kč

BALÍČEK (audio)   5506

audiokniha, 329 Kč

Balíček
CZ

1,433 lb
0,650 kg

ANAG, spol. s r.o.

Kollárovo nám. 698/7

779 00 Olomouc

Česká republika

PSYCHOTHRILL
ER

čte
Kateřina 
Mendlová 

Horáčková 

TERAPIE 5968 
Sebastian FITZEK
Josy, dvanáctiletá dcera renomovaného psychiatra Viktora 
Larenze, za nejasných okolností zmizí z ambulance vyšetřují-
cího lékaře, zatímco Viktor na ni čeká v čekárně. Lékař i sestra 
shodně tvrdí, že tam nikdy nevstoupila a že na ten den nebyla 
ani objednaná. Od té doby nikdo netuší, kde se dívka zdržuje 
a co se s ní stalo.

O čtyři roky později se truchlící Viktor stáhne do ústraní své-
ho víkendového domu na ostrově Parkum. Tam ho vyhledá 
záhadná mladá žena, která se představí jako spisovatelka, 
a stěžuje si, že ji sužují přeludy. V nich se stále objevuje malá 
dívka, která zmizela beze stopy stejně jako Josy. Neznámá se 
odvolává na doporučení Viktorova kolegy a požádá ho, aby ji 
léčil. Viktor zpočátku váhá, protože pod vlivem traumatizující 
události už zcela zanechal své lékařské praxe, ale nakonec 
začne s terapeutickými sezeními, která sa mění ve stále 
dramatičtější výslech…

vázaná, 272 stran, 339 Kč

Sebastian FITZEK, se narodil 13. října 1971 v Berlíně. Studoval práva, 

pracoval jako šéfredaktor a programový ředitel pro několik rozhlasových 

stanic v Německu. Jeho první velká zkušenost s psaním byla s Jürgenem 

Udolphem jako jeho spoluautor. Od roku 2006 píše psychologické thrillery, 

ze všech se staly bestsellery. Byly přeloženy do 20 jazyků, některé by měly 

být i zfi lmovány. 

57BELETRIE | FOTOGRAFICKÉ PUBLIKACE

BESTSELLER

NOVINKA

ŽIVOTNÍ STYL, ZDRAVÍ, DUCHOVNÍ NAUKY, 
EZOTERIKA, ALTERNATIVNÍ LÉČBA, KUCHAŘKY ,
VAŘÍME PRO ZDRAVÍ, OSOBNÍ ROZVOJ, 
BELETRIE, FOTOGRAFICKÉ PUBLIKACE



40

MANAGEMENT
OSOBNÍ ROZVOJ

DRIVE / POHON 5947
Překvapivá pravda o tom, 
co nás motivuje!
Daniel H. Pink  JEDINEČNÝ TITUL
Většina z nás věří, že nejlepším způsobem, jak motivovat 
sebe i ostatní kolem, je použití externích odměn např. pe-
něz – 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 ce-
lému světu. Autor odkazuje na čtyři desetiletí trvající 
výzkum o lidské motivaci a názorně ukazuje, že i když 
metoda cukru a biče úspěšně fungovala ve dvacátém 
století, v dnešní době je to přesně ten způsob, jak lidi ne-
motivovat. Ve své knize zkoumá tři prvky skutečné mo-
tivace – autonomii, mistrovství a smysl – a nabízí chytré 
a překvapivé techniky, jak je uvést do praxe. Svou teorii 
demonstruje na příkladech fi rem, které používají nové 
přístupy k motivaci, a rovněž nám představuje vědce 
a podnikatele směle mířící kupředu.

12/2017, vázaná, 184 stran, 299 Kč

DRIVE/POHON (audio)  5996
audiokniha, 299 Kč

Překvapivá pravda  

Daniel H. Pink

NEW YORK TIMES  

BESTSELLER

Čte
ALEŠ ZBOŘIL
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JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT 3.0 5865
Pierre Franckh  BESTSELLER
Kniha „Jak si správně přát“ změnila životy statisícům, dokonce 
milio nům 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 ostat-
ními prostřednictvím aplikace EW 3.0.

10/2017, 192 stran, vázaná, 339 Kč

JEDNODUŠE BUĎTE ÚSPĚŠNÍ 3988
Žijte svůj sen
Pierre Franckh  BESTSELLER
Autor v této knize ukazuje, že úspěch je mnohem víc, než hledat 
uznání nebo peníze. Být úspěšný pro něj znamená objevit svůj ži-
votní 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 prak-
tických rad autor popisuje, co můžeme udělat pro to, abychom 
mohli žít své sny. Podle vlastních přání a díky důvěře v sebe sama 
můžeme opravdu přilákat úspěch do svých životů.

11/2013, vázaná, 256 stran, 349 Kč

JEDNODUŠE BUĎTE ŠŤASTNÍ 3926
7 klíčů k lehkosti bytí
Pierre Franckh

Pierre Franckh ve své další knize ukazuje cestu, jak může každý člo-
věk posílit svůj charakter, nově defi novat hodnotový systém a vy-
stoupit z nekonečného kolotoče negativních myšlenek a emocí. 
Radost, láska, štěstí – to jsou základní lidské potřeby.

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

5/2012, vázaná, 224 stran, 319 Kč
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NOVÝ ZAČÁTEK 5820
Jak nejlépe naložit s životem, který je před vámi
Brian Tracy, Renata Angelo JEDINEČNÝ TITUL
Vyhlídka změny je pro každého manažera zčásti vzrušující a zčásti 
děsivá. Je však klíčem k úspěchu, bohatství a skutečnému uspo-
kojení 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 příleži-
tost k růstu. Díky Tracyho metodě o sedmi krocích získáte odvahu 
riskovat, odvahu k zásadním rozhodnutím, která vás v životě po-
sunou dál, zatímco budete stát nohama na zemi.

5/2016, brožovaná, 216 stran, 309 Kč

POLIBTE TU ŽÁBU! 3967
12 skvělých způsobů, jak změnit postoje 
v životě a práci z negativních na pozitivní
Brian Tracy, Christina Tracy Stein   BESTSELLER
Jeden z celosvětově nejúspěšnějších autorů a lektorů v oblasti 
time a life-managementu Brian Tracy a jeho dcera Christina, zku-
šená psychoterapeutka, představují řadu praktických, osvědčených 
a snadno aplikovatelných nápadů a strategií pro změnu negativ-
ního 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 hodnot-
ného. 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

VĚŘTE TOMU A DOSÁHNETE TOHO 5958 
Brian Tracy, Christina Tracy Stein  JEDINEČNÝ TITUL
V této praktické příručce založené na výzkumu prezentují autoři 
„psychologii dosažení“ – program, který vám pomůže jednak roz-
poznat a odhalit škodlivé vzorce a nápady, které vám brání v dosa-
žení 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
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SNĚZTE TU ŽÁBU! 5934
21 skvělých rad, jak přestat s prokrastinací 
a udělat v co nejkratším čase co nejvíc
Brian Tracy  BESTSELLER
Tato kniha z oblasti time managementu přináší zcela 
nový pohled na efektivní využití času pomocí 21 jed-
noduchých pravidel, která používají úspěšní lidé po ce-
lém světě.

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

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

11/2017, brožovaná, 144 stran, 259 Kč

SNĚZTE TU ŽÁBU! (audio) 5537
audiokniha, 259 Kč

SNĚZTE TU ŽÁBU! 5517
PRO STUDENTY 
 22 skvělých rad, jak přestat s prokrastinací 
a zazářit ve škole
Brian Tracy, Anna Leinberger  NOVINKA
Kniha Briana Tracyho „Snězte tu žábu!“ pomohla milio-
nům lidí po celém světě zvládnout více práce za méně 
času. Nyní se tento světový, život měnící bestsel-
ler přizpůsobil specifi ckým potřebám studentů. 

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

10/2021, brožovaná, 160 stran, 299 Kč

21 skvělých rad, jak přestat s prokrastinací  

a udělat v co nejkratším čase co nejvíc

čte  

Jiří Miroslav  

Valůšek

Snězte 
tu žábu!

Brian Tracy

SVĚTOVÝ  
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