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PRO NĚKTERÉ VYBRANÉ
ÚČETNÍ JEDNOTKY 2020/2021
– organizační složky státu, státní fondy, územní
samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí,
Regionální rady regionů soudržnosti,
příspěvkové organizace

ÚČETNICTVÍ

(5797)

Jaroslava Svobodová
PŘIPRAVUJEME
6. aktualizované vydání
Obsah publikace, který je zaměřen na všeobecné účetní zásady,
základní pojmy účetnictví, rozsah vedení účetnictví, jednotlivé části
účetní závěrky, účetní metody a jejich použití, účetní závěrku, dlouhodobý majetek, zásoby, opravné položky, zúčtovací vztahy, jmění,
fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé závazky a pohledávky,
závěrečné účty, náklady a výnosy, podrozvahové účty a dále na účetní
souvztažnosti směřované na jednotlivé formy účetních jednotek, je
v tomto aktualizovaném vydání výrazně rozšířen o další informace,
které vycházejí mimo jiné i z dotazů dotčených účetních jednotek.
Součástí publikace jsou konkrétní příklady postupů účtování, které
jsou stanoveny v souladu s právními předpisy v oblasti účetnictví,
zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané
účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a další prováděcí právní
předpisy (tj. vyhláška č. 383/2009 Sb., vyhláška č. 270/2010 Sb.
a vyhláška č. 220/2013 Sb.) včetně postupů účtování, které vyplývají
z ustanovení Českých účetních standardů č. 701 až 710 ve znění
platném od 1. 1. 2020.
Kniha je určena pro ekonomické, účetní a majetkové pracovníky
některých z vybraných účetních jednotek, tj. organizačních složek
státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací,
státních fondů a Regionálních rad regionů soudržnosti. Autorkou
je Jaroslava Svobodová, bývalá metodička účetnictví Ministerstva
financí ČR, autorka a spoluautorka řady odborných publikací.
4/2020, kroužková vazba, cca 448 stran
cca 660 Kč

(5787)

ch sítích!
Sledujte nás na sociální
nakladatelství ANAG

@nakladatelstvianag
@knihyANAG

CESTOVNÍ NÁHRADY V 315 PŘÍKLADECH 2020

(5788)

Karel Janoušek
PŘIPRAVUJEME
11. aktualizované vydání
Autor uvádí komplexní pohled na problematiku pracovních cest
a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců
v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků daně
z příjmů právnických osob (včetně služebních cest) a při podobných
cestách fyzických osob – podnikatelů. Uvádí přitom i řešení vybraných
souvisejících oblastí, jako např. vznik práce přesčas na pracovní cestě,
dovolená před, po a během pracovní cesty, současné poskytnutí stravného a menu stravenek, resp. stravy za sníženou úhradu v příspěvkové
sféře, používání služebních, soukromých a cizích vozidel na pracovní
cestě a s tím související povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
včetně daně silniční, v právním stavu platném k 1. 1. 2020. Autor
podrobně komentuje zásady a postupy při poskytování cestovních
náhrad, uvádí mnoho jednoduchých i složitějších praktických příkladů
týkajících se jednotlivých etap pracovních cest – od sjednání místa
výkonu práce, sjednání nebo zjištění pravidelného pracoviště a dalších
důležitých částí pracovní a obdobné smlouvy, určení podmínek konání
pracovní cesty, zjištění a prokazování výše jednotlivých druhů cestovních náhrad včetně vlivu bezplatně poskytnutého jídla na tuzemské
a zahraniční stravné, použití kurzů k přepočtům cizích měn při zjištění
výše nároku zaměstnance na cestovní náhrady, různých způsobů poskytování záloh na cestovní náhrady a jiné výdaje a postup při jejím
neposkytnutí až po vypořádání nároku zaměstnance a zaúčtování
příslušných nákladů v účetnictví příslušné účetní jednotky, včetně
s tím souvisejících účetních případů uskutečněných v cizí měně. Kromě
toho autor podrobně uvádí činnosti zaměstnavatele související s vysláním zaměstnance na pracovní cestu a po ní i související povinnosti
zaměstnance.
Komentář není uveden po paragrafech, ale ve věcném členění
– od vymezení osob, kterým cestovní náhrady podle zákoníku práce
přísluší, příp. jim je lze poskytnout, až po daňové řešení příslušných
případů. V publikaci je nejen řešení vycházející z platných právních
předpisů, ale i doporučený postup v případech, kdy právní předpisy
řešení příslušného zvláštního nebo složitějšího případu neuvádějí,
přičemž vždy je uvedeno zdůvodnění příslušných postupů. Publikace
obsahuje také pomocná a vysvětlující grafická znázornění, vzory tiskopisů cestovní příkaz, vzor vnitřní směrnice o cestovních náhradách

ÚČETNICTVÍ

ABECEDA ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE 2020

kolektiv autorů
PŘIPRAVUJEME
17. aktualizované vydání
Již 17. vydání populární publikace, která vychází po roční odmlce,
zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních
účetních postupů. V jednotlivých kapitolách jsou popsány používané
účetní metody, které jsou doplněny příklady z praxe. Kniha obsahuje
i praktické zkušenosti související s aplikací různých účetních předpisů
a můžete zde nalézt také úpravy účetních postupů v případech, kdy
účetnictví reaguje na změny daňových zákonů. Kniha je rozdělena
do 12 kapitol, které obsahují teoretická východiska k jednotlivým
oblastem účetnictví (dlouhodobý majetek, zásoby, cenné papíry,
finanční majetek, zúčtovací vztahy, vlastní kapitál, závazky, úvěry,
odložená daň a rezervy, náklady a výnosy, účetní závěrka, účetní
a daňová soustava, mezinárodní standardy finančního výkaznictví).
V těchto kapitolách jsou zdůrazněny zásady a metody, vyplývající
z vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, i z Českých účetních standardů pro podnikatele.
Autory knihy jsou zkušení odborníci s dlouholetou praxí v oblasti
účetnictví, daní a auditu. Proto jsou teoretická východiska jednotlivých
kapitol doplněna řadou konkrétních příkladů z jejich praxe. Publikace
je vhodná jednak pro začínající účetní, kterým umožňuje orientaci
v jednotlivých účetních kategoriích, ale prospěšné rady zde najdou
i zkušení účetní, jednak v oblastech, které se v účetnictví denně
nevyskytují, a také v oblastech, kterých se týkají legislativní změny.
2/2020, kroužková vazba, cca 424 stran
cca 660 Kč
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a rozhodnutí o paušalizaci cestovních náhrad. Součástí nového vydání
publikace je rozšířený komentář a příklady u složitějších případů
včetně použití kurzů k přepočtům měn a používání platebních karet
k platbám v zahraničí, zjištění pravidelného pracoviště, 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. Uvedeny jsou i odkazy na příslušné judikáty
a nejčastější chyby při poskytování cestovních náhrad.
1/2020, brožovaná, cca 504 stran
cca 430 Kč

CIZÍ MĚNY A KURZOVÉ ROZDÍLY
V PODVOJNÉM ÚČETNICTVÍ 2020
– výklad a řešené příklady

6

(5879)

Petr Beránek
PŘIPRAVUJEME
8. aktualizované vydání
Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů
a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která tuto problematiku řeší. Probírá účetní případy, ve kterých
se vyskytují cizí měny, a to od těch nejjednodušších (pokladní příjmy
a výdaje a platby pohledávek), až po ty méně časté a složitější (např.
nákupy a prodeje pohledávek v cizích měnách). Přehledně vysvětluje,
kdy je nutné užít kurzy ze zákona o účetnictví, a ve kterých případech
(např. vyúčtování pracovní cesty nebo stanovení výše daňové povinnosti DPH) je nutné užít kurz jiný. Na více než 130 příkladech jsou
názorně ukázány nejen správné možnosti zaúčtování, ale tam, kde
je to možné, jsou rozebrány i různé varianty účtování s podrobným
komentářem. Publikace reaguje nejen na aktuální legislativní změny,
ale i na vývoj v interpretacích (např. NÚR nebo Koordinačních výborů).
Vysvětluje též případy, kdy se účtování u podnikatelů a neziskových
organizací odchyluje, a je proto i dobrým vodítkem pro účetní, které
pracují nebo začínají pracovat s oběma skupinami klientů. Zvláštní
kapitola je věnována cestovním náhradám na zahraničních pracovních cestách – řádnému zaúčtování, ale i správnému stanovení výše
a měny cestovních náhrad pomocí příkladů týkajících se pracovních
cest do více zemí, do zemí s exotickou cizí měnou, při používání
platebních karet a v dalších situacích, které v praxi činí problémy.
Autor se věnuje i otázce vyúčtování dotací poskytnutých v cizí měně,
především grantů z EU, a to jak pro podnikatelské subjekty vedoucí

účetnictví, tak pro nestátní neziskové organizace. V knize se rovněž
objevuje problematika elektronické evidence tržeb v cizích měnách.
Součástí knihy je rozbor důsledků nejběžnějších chyb v oblasti účtování cizích měn. Výklad je vždy doplněn citací příslušných zákonů.
10/2020, brožovaná, cca 270 stran
cca 419 Kč

INVENTARIZACE – PRAKTICKÝ PRŮVODCE + CD 

(2398)

Jaroslava Svobodová
8. aktualizované vydání
Impulsem pro aktualizaci této publikace bylo „nemálo“ konkrétních
dotazů některých vybraných účetních jednotek v oblasti organizace
a provádění inventarizace majetku a závazků, které mimo jiné přispěly
k rozhodnutí o úpravě vyhlášky č. 270/2010 Sb., jejíž účinnost byla
stanovena dnem 1. 1. 2018.
Cílem bylo vypracování metodické pomůcky, která by měla být návodem pro některé vybrané účetní jednotky v oblasti organizace a provedení inventarizace majetku a závazků, především pro pracovníky,
kteří jsou odpovědní za organizaci a provedení inventarizace majetku
a závazků, pracovníky, kteří jsou odpovědní za evidenci majetku a závazků, a dále i pracovníky provádějící „vypořádání“ inventarizačních
rozdílů, resp. rozhodující o „náhradách“ při inventarizaci zjištěných
schodků, mank a škod, a též i kontrolní pracovníky.
Je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům vybraných účetních jednotek, tj. organizačních složek
státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací,
státních fondů a regionálních rad regionů soudržnosti a dobrovolných svazků obcí.
V aktualizovaném vydání je postupováno, jako již v minulých vydáních, podle platných právních předpisů, tzn. zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., vyhlášky č. 270/2010 Sb.
a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které vedou
účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Jsou zde popsány jednotlivé fáze inventarizace majetku, závazků, jiných aktiv, jiných pasiv
a skutečností zaúčtovaných v knize podrozvahových účtů tak, jak
na sebe navazují, aby čtenář přesně věděl, jakým způsobem má
být inventarizace prováděna a jak má účetní jednotka postupovat
(např. při přípravě a organizačním zajištění inventarizace, stanovení
předmětu inventarizace, vlastního průběhu inventarizace včetně
provádění jednotlivých inventur, zjištění inventarizačních rozdílů atd.).

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ 2020

(5798)

Jindřiška Plesníková, Marie Krbečková
PŘIPRAVUJEME
4. aktualizované vydání
Jednoduché účetnictví je stále aktuální. Do konce roku 2015 mohly
vést jednoduché účetnictví organizace dané zákonem na základě
přechodného ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
V souladu s novelou tohoto zákona se možnost vedení jednoduchého
účetnictví vrátila v „plnohodnotné podobě“. Výrazně se ale změnily
podmínky pro jeho vedení. Navíc organizace, které již jednoduché
účetnictví vedou historicky, mnohdy zapomínají na některé povinnosti
plynoucí z vedení jednoduchého účetnictví, jako je např. vedení knihy
závazků a pohledávek, popř. vedení ostatních pomocných knih, stejně
jako řádné zpracování přehledů (výkazů) plynoucí z uzávěrky a jejich
případné zveřejnění v rejstříku. Správné vedení účetnictví musí být
také srozumitelné pro sestavení daňových přiznání.
3/2020, brožovaná, cca 240 stran
cca 290 Kč

KRYPTOMĚNY

(5782)

Dominik Stroukal, Hana Trnková Kocourková

1. vydání

PŘIPRAVUJEME

NOVINKA

Představení kryptoměn, jak vznikly, jejich podstata a způsoby využití.
Další kryptoaktiva (ICOs, smart contrackt aj.), která dnes existují, jejich
vývoj. Legislativní rámec v České republice a ve světě. Česká právní
úprava. Účtování nejběžnějších operací s kryptoměnami a krypto-

aktivy, daňové dopady. Další možnosti pravděpodobného vývoje
v účetnictví. Kryptoměny a IFRS. Publikace je zpracována prakticky,
především se zaměřením pro účetní a další profesionály.
4/2020, brožovaná, cca 200 stran
cca 370 Kč

LIKVIDACE OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

(5698)

Jana Pilátová, Jaroslav Richter, Adam Sigmund, Petr Taranda
6. aktualizované vydání
Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným
ukončením života právnické osoby. Tato publikace, nyní již v 6. aktualizovaném vydání, se komplexně věnuje problematice likvidace
obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených občanským
zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), ale rovněž praktickou stránkou
věci z pohledu likvidátora a dále i problematikou účetní a daňovou.
Za tímto účelem se na vzniku knihy podílejí osvědčení členové autorského kolektivu sestaveného z likvidátora, advokáta, daňového specialisty a auditora. Jedná se tak o opravdu ucelený a mnohaoborový
pohled na problematiku likvidace obchodní korporace. Toto vydání
je výrazně aktualizované ve vazbě na účetní závěrku.
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
11/2017, brožovaná, 264 stran
339 Kč

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 1. 1. 2020
– průvodce podvojným účetnictvím

ÚČETNICTVÍ

Kniha podrobně charakterizuje základní pojmy a rovněž obsahuje
názorné příklady. Cílem uvedení jednotlivých nezávazných vzorů
účetních záznamů a dalších záznamů, které jsou účetní jednotky
povinny vypracovat (např. inventurní soupisy, dodatečné inventurní
soupisy atd.), včetně povinných obsahových náležitostí uvedených
v průkazných účetních záznamech, je pomoci účetním jednotkám
při přípravě, organizaci a provedení inventarizace. Dále jsou uvedeny
i 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 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
2/2018, brožovaná, 480 stran + CD
519 Kč

(5796)

Petr Ryneš
PŘIPRAVUJEME
20. aktualizované vydání
Již 20. aktualizované vydání této jedinečné a pro každého účetního
nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného
účetnictví pro podnikatele v roce 2020 a sestavováním účetní závěrky za rok 2019 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví
od 1. 1. 2020 ve všech právních a daňových souvislostech. V přílohové části publikace jsou obsaženy kompletní účetní a nejdůležitější
daňové předpisy ve znění platném od 1. 1. 2020. Autor se v této
publikaci systematicky věnuje všem významným oblastem vedení
podvojného účetnictví podnikatelů s vysvětlením vazeb na zákon
o účetnictví, vyhlášku a České účetní standardy. Podrobně jsou
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okomentovány jednak změny, ke kterým došlo v posledních letech,
a jednak změny připravované od 1. 1. 2020. Výklad je věnován např.
vymezení kategorií účetních jednotek (mikro, malé, střední a velké)
a stanovení jejich účetních povinností, pokud jde o rozsah vedení
účetnictví, používání účetních metod, rozsah sestavení účetní závěrky,
povinnost auditu a způsob zveřejňování. Publikace obsahuje i návod
a řešení některých problematických oblastí, např. účtování nákladů
na výzkum a vývoj, vykazování výnosů, účtování a oceňování zásob
pořízených vlastní činností, účtování odměn a bonusů vyplácených
v následujícím období, účtování nároků na nevybranou dovolenou,
účtování nároků z pojistných událostí apod.
Velký prostor je vyhrazen rovněž výkladu k účetní závěrce 2019,
a to zejména sestavení a obsahu přílohy k účetní závěrce a účetních
výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Součástí výkladu je vzorový
účetní rozvrh s vazbou na položky výkazů. Účetní výkazy (rozvaha
a výkaz zisků a ztrát v plném i zjednodušeném rozsahu) jsou zde
publikovány v platném znění pro účetní závěrku 2019 s vazbou
na účtovou osnovu a vzorový účtový rozvrh.
2/2020, brožovaná, cca 1 080 stran
cca 600 Kč

PRAKTICKÝ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM
PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 2020
– sbírka souvztažností a praktické souvislé příklady

8

(5891)

Karla MADEROVÁ VOLTNEROVÁ
PŘIPRAVUJEME
3. aktualizované vydání
Publikace je věnována účetnictví příspěvkových organizací v návaznosti na zákon o účetnictví, vyhlášku č. 410/2009 Sb. a České účetní
standardy. Obsahuje sbírku souvztažností, která je členěna podle
jednotlivých syntetických a podrozvahových účtů, a dále účtování
souvislých vzorových příkladů, které zahrnují např. pořízení, odpisování, vyřazení a prodej dlouhodobého majetku, účtování o zásobách
a nedokončené výrobě, závazcích a pohledávkách, včetně časového
rozlišení, účtování o nákladech a výnosech. Mezi příklady nechybí
ani speciﬁcká oblast příspěvkových organizací, kterou je tvorba
a použití fondů.
Doplněny jsou odkazy na související právní předpisy, popř. jejich
stručný výklad. Publikace je praktickou pomůckou pro všechny,
kteří se zabývají účetnictvím příspěvkových organizací, tj. účetním,
hospodářům, ekonomům a ředitelům příspěvkových organizací

a dále zástupcům zřizovatelů územních samosprávných celků, kteří
se podílejí na zajištění vztahů s jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi. Pro svou názornost a praktické příklady je vhodná i pro
studenty středních a vysokých škol.
3/2020, brožovaná, cca 192 stran
cca 340 Kč

ROZPOČTOVÁ SKLADBA(5771)
Jiří Paroubek
8. aktualizované vydání
Publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové
skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela. Je určena pro účetní a rozpočtové
pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, auditory, poradenské
organizace, organizace zabývající se zpracováním softwaru pro
účetnictví, jakož i pracovníky dalších odborných útvarů (finančních,
daňových, plánovacích apod.). Může být přínosem i pro studenty
a jiné čtenáře zabývající se financemi z teoretického hlediska. Platí
i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz
2/2019, brožovaná, 344 stran
429 Kč

SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ K ÚČTŮM SMĚRNÉ ÚČTOVÉ
OSNOVY PRO PODNIKATELE se vzorovou účtovou
osnovou s opravami pro rok 2020(5795)
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 účetnictví, a České účetní standardy č. 001 až 023. Řízení
a hodnocení vývoje hospodaření organizací se neobejde bez využívání účetních ekonomických informací. Právě jejich snadnějšímu
a kvalitnějšímu získávání by měla napomoci tato publikace v novém,
upraveném a doplněném vydání pro rok 2020. Je určena pro auditory,
účetní pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, poradenských
organizací, organizací zabývajících se zpracováním softwaru pro
účetnictví, jakož i pracovníky dalších odborných útvarů (finančních,
daňových, plánovacích apod.).
1/2020, brožovaná, cca 304 stran
cca 410 Kč

Jaroslava Svobodová

PŘIPRAVUJEME

NOVINKA

Tato zcela nová publikace Jaroslavy Svobodové je zaměřena na dvě
oblasti, a to jednak hospodaření příspěvkových organizací rozlišených
na státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace, jejichž
zřizovatelem jsou územní samosprávné celky a dobrovolné svazky
obcí, a jednak na vedení účetnictví příspěvkových organizací. Výklad
v první oblasti vychází z právních předpisů týkajících se hospodaření
příspěvkových organizací, tj. zákona č. 218/2000 Sb. a zákona
č. 250/2000 Sb. V oblasti vedení účetnictví obsahuje velké množství názorných příkladů postupů účtování příspěvkových organizací
v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb.
a Českými účetními standardy č. 701 až 710. Vysvětluje zejména
účetní metody, způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování
souboru majetku, postupů tvorby a použití opravných položek,
postupů tvorby a použití rezerv, postupů odpisování dlouhodobého
majetku a dalších. Pozornost bude věnována i ustanovením vyhlášky č. 383/2009 Sb. včetně Pomocného analytického přehledu,
vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vyhlášky č. 220/2013 Sb.
4/2020, brožovaná, cca 250 stran
cca 300 Kč

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 2020
– prakticky včetně účetnictví a daní 

(5766)

Pavel Běhounek
13. přepracované vydání

PŘIPRAVUJEME

Publikace obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících
v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování
půjček společníky. Řeší však i situace vyskytující se ve společnostech
pouze sporadicky, např. majetkové vypořádání společníků, převod
či dědění obchodního podílu. Kniha, stejně jako předchozí vydání,
vychází z nové soukromoprávní úpravy, tedy ze zákona o obchodních korporacích – reaguje nejen na změny daňové legislativy, ale
i na novelu zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2020 a také
na aktuální judikaturu.
4/2020, brožovaná, cca 368 stran
cca 440 Kč

ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PROBLEMATIKA BYTOVÝCH DRUŽSTEV
a společenství vlastníků od A do Z 2020(5890)
Martin Durec, Marta Neplechová
PŘIPRAVUJEME
4. aktualizované vydání
Publikace je určena účetním bytových družstev a společenství
vlastníků, jejich statutárním orgánům a všem těm, kteří se účetní
a daňovou problematikou právnických osob z oblasti vlastnictví
bytových domů a bytového spoluvlastnictví zabývají. Uvedená
řešení účetních a daňových případů vycházejí z právních předpisů
platných k datu vydání publikace, tj. občanského zákoníku včetně
prováděcích právních předpisů, zákona o obchodních korporacích,
zákona o daních z příjmů a dalších souvisejících právních předpisů.
Pro případy, jejichž řešení je vzhledem k charakteru právnických osob
zcela speciﬁcké, publikace uvádí doporučené postupy odvozené ze
základních právních předpisů. Publikace obsahuje praktické příklady
účtování hospodaření a ﬁnancování obou forem vlastnictví bytů,
přípravy a sestavení účetní závěrky a zároveň na příkladech také
objasňuje řešení z oblasti daňových i odvodových povinností těchto
právnických osob.
5/2020, brožovaná, cca 400 stran
cca 430 Kč

ÚČETNICTVÍ

SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ
PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2020(2346)

ÚČETNICTVÍ PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
V PŘÍKLADECH + CD(5708)
Hana Juráňová, Karolína Juhászová
1. vydání
Obsahuje výklad předpisů platných pro účetnictví vybraných účetních
jednotek, tj. pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace
(zřízené ÚSC i státní), dobrovolné svazky obcí, regionální rady regionů
soudržnosti, organizační složky státu a státní fondy podle rozpočtových
pravidel novelizovaných k datu vydání publikace.
Kromě účetních předpisů jsou uvedeny citace i dalších vybraných
předpisů, které je nutno znát pro správné zobrazení skutečností,
které jsou předmětem účetnictví. Dále obsahuje výběr metodických
pokynů a stanovisek vydaných Ministerstvem financí s výklady problémových oblastí. Je určena zkušeným i méně zkušeným účetním, kteří
chtějí nejen vědět, jak správně postupovat při účtování všech operací
souvisejících s činností vybraných účetních jednotek (k tomu slouží
návod v podobě souhrnných příkladů účtování), ale také porozumět
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důvodům, proč to tak je a na základě jakých právních předpisů obhájí
svůj postup (k tomu slouží podrobný výklad účetních předpisů platných
pro vybrané účetní jednotky a výklady vybraných pasáží ostatních
právních předpisů, které je nutno pro správné posouzení účetního
případu znát – např. stavební řád, občanský zákoník, daňové zákony,
malá i velká rozpočtová pravidla, vyhlášky o inventarizaci, o schvalování
účetních závěrek atd.).
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
6/2017, brožovaná, 640 stran + CD
599 Kč

ÚČTOVÁ OSNOVA, ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY
– postupy účtování pro podnikatele

(5773)

Jana Pilátová
2. aktualizované vydání
Publikace obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní
období započaté 1. 1. 2019 v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České
účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky,
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví,
a zákon o účetnictví. Jednotlivé účetní předpisy jsou doplněny komentářem k novinkám, které nastaly v průběhu let 2017 a 2018,
praktickými příklady, účetními souvztažnostmi a upozorněními, na co
si dát v praxi pozor.
Kniha je obohacena o přehledné tabulky, ve kterých se čtenář rychle
zorientuje, dále o minimální zákonem stanovené povinnosti, jež mají
jednotlivé kategorie účetních jednotek, tematicky zpracované účetní
souvztažnosti pro účtování o dlouhodobém majetku, zásobách,
krátkodobém finančním majetku, pohledávkách, závazcích, složkách vlastního kapitálu, nákladech a výnosech a také o informaci,
kdy vzniká povinnost ověření účetní závěrky auditorem a jaké jsou
povinnosti z titulu povinně zveřejňovaných informací z účetnictví.
Pozornost je rovněž věnovaná problematice podrozvahových účtů.
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Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
2/2019, brožovaná, 392 stran
389 Kč

ÚČTOVÁ OSNOVA, ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY
PRO NĚKTERÉ VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY
– 384 postupů účtování

(5736)

Jaroslava Svobodová
14. aktualizované vydání
Publikace je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům vybraných účetních jednotek, tj. organizačních
složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a regionálních rad regionů soudržnosti a dobrovolných svazků obcí. Naleznete v ní informace o všech změnách
v oblasti účetnictví těchto vybraných účetních jednotek a právních
předpisů týkajících se uvedené oblasti, tj. vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
vyhlášky č. 383/2009 Sb., zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
vyhlášky č. 270/2010 Sb. a úplná znění Českých účetních standardů č. 701 až 710 pro vybrané účetní jednotky, včetně mnoha
názorných příkladů postupů účtování.
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
3/2018, brožovaná, 640 stran
519 Kč

VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele + CD(5746)
Hana Kovalíková
14. aktualizované vydání
Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic,
ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Provedené
změny jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrnice
je doplněna krátkým, jasným komentářem. Na konci publikace jsou
doplněny návrhy (vzory) různých účetních dokladů, a to i interních,
které se ke směrnici vztahují. V úvodu každé směrnice jsou přehledně
vyjmenovány právní předpisy, na základě kterých jsou jednotlivé
směrnice zpracovány. Opět je u každé směrnice vypracován vzor
vnitropodnikové úpravy, podle níž si mohou účetní jednotky své
směrnice upravit. Ke každé z nich jsou rovněž uvedeny základní
a nejčastěji používané předkontace účetních operací.
Součástí knihy je CD, které obsahuje databázi všech vnitropodnikových směrnic zmiňovaných v knize, jež jsou připraveny nejen
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k seznámení se s nimi, ale zejména k editaci pro potřeby dané účetní
jednotky. Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou
řešeny formou aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
4/2018, brožovaná, 456 stran + CD
599 Kč

VNITŘNÍ SMĚRNICE PRO NĚKTERÉ
VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY(2317)
– organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné
celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů
soudržnosti, příspěvkové organizace + CD
Jaroslava Svobodová
3. aktualizované a rozšířené vydání
Publikace je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům vybraných účetních jednotek, tj. organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací,
státních fondů, regionálních rad regionů soudržnosti a dobrovolných
svazků obcí. Obsahuje úplné a aktuální informace, jež je nutné
znát při vytváření vnitřních směrnic, které vycházejí z novelizovaných ustanovení zákonných předpisů vybraných účetních jednotek
(zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
vyhlášky č. 383/2009 Sb., vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vyhlášky
č. 220/2013 Sb.), která se týká schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek.
Při tvorbě vnitřních předpisů je také nezbytné vycházet z vnitřních
potřeb příslušné účetní jednotky. Publikace obsahuje 37 nezávazných
návrhů vnitřních směrnic, včetně plánu inventur, které by mohly
pomoci vybraným účetním jednotkám při tvorbě vnitřních předpisů.
Kniha je doplněna o CD, které obsahuje nezávazné vzory vnitřních
směrnic v editovatelné podobě, jež jsou pro každého uživatele vynikajícím pomocníkem usnadňujícím práci.
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz
2/2019, brožovaná, 440 stran + CD
459 Kč

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

PŘIHLÁŠKY NA SEMINÁŘE
v Olomouci, Ostravě, Brně, Zlíně a Hradci Králové

Jana Valentová, tel.: 585 757 421,
e-mail: seminare@anag.cz,

v Praze, Plzni, Liberci, Karlových Varech,
Českých Budějovicích a Ústí nad Labem
Jitka Houdková, tel.: 222 519 092,
e-mail: praha@anag.cz.

www.anag.cz
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JEDINEČNÉ TITULY
PRO PRÁCI KAŽDÉ ÚČETNÍ

NOVÁ
VYDÁNÍ
PRO ROK

2020

ABECEDA DPH 2020

(5784)

Zdeněk Kuneš, Zdeněk Vondrák
PŘIPRAVUJEME
7. aktualizované vydání
Publikaci lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo
podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani
z přidané hodnoty. Kniha je aktualizována o všechny změny, uvedené
v zákonu o DPH pro rok 2020 a o informace, vydávané Generálním
finančním ředitelstvím. V knize je řešeno, jak správně stanovit místo
plnění, kdy vzniká povinnost přiznat daň, jak a kdy správně vystavit
daňový doklad, co musí daňový doklad obsahovat a jaké jsou druhy
daňových dokladů, jak správně stanovit základ daně, jak postupovat
při zaokrouhlování daně, případně jak provést opravu základu daně
např. u reklamací, jak opravit odpočet daně u příjemce zdanitelného
plnění a jak opravit vlastní chyby.
Autoři vysvětlují způsob, jak stanovit správnou sazbu daně při dodání
zboží nebo poskytnutí služby a jsou uvedeny všechny změny sazeb
daně, které nastanou během roku 2020. Samostatná kapitola je
věnována problematice uplatnění DPH u nemovitých věcí, je objasněno správné uplatnění sazeb daně u rekonstrukce a oprav staveb
pro bydlení a nové výstavby. Dále je řešena problematika dodání
nemovité věci, vymezení stavebního pozemku a také problematika
nájmu nemovité věci, možnost uplatnit u tohoto nájmu daň a jsou
uvedeny případy, u kterých nebude možné od 1. 1. 2021 uplatnit
daň u nájmu nemovité věci. Na příkladech je vysvětleno, jak řešit
nedoložené zničení či ztrátu nebo odcizení obchodního majetku.
Rovněž je v knize řešena problematika obchodování se zbožím mezi
členskými státy a je zásadně upravena problematika prokazování
přepravy zboží mezi členskými státy. Nově je také upraven způsob
obchodování prostřednictvím „konsignačních skladů“.
V samostatných kapitolách se rozebírá poskytování služeb mezi
členskými státy, problematika dovozu a vývozu zboží a v návaznosti
i to, jaké doklady plátce potřebuje pro prokázání těchto plnění,
kdy a kam uvede tato plnění do daňového přiznání a kontrolního
hlášení. U dokladů na vývoz zboží je upřesněna možnost podání
ústního celního prohlášení. U přepravy a služeb přímo vázaných
na dovoz a vývoz zboží je na příkladech uvedeno, jak správně uplatnit
osvobození od daně. Rovněž je uveden postup při uplatňování DPH
u společníků společnosti po 1. 1. 2019. Samostatná kapitola je
věnována uplatnění daně u zvláštních režimů. Důležité změny jsou

DANĚ

DANĚ

promítnuty v případě zvláštního režimu pro cestovní službu (zrušení
globální marže, povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním cestovní služby).
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.
Specifické povinnosti 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 podávání daňových tvrzení při zpětné registraci
k DPH. V publikaci je zahrnuta novela daňového řádu, která výrazným způsobem zasahuje do stávajících postupů finančních orgánů.
V knize se také seznámíte s tím, jak komunikovat se správcem daně,
a to především elektronicky, vysvětlena jsou rovněž elektronická podání, protože povinná elektronická forma podání se týkají stále širšího
okruhu podnikatelů. Rovněž je věnována pozornost problematice
formátů elektronického podání. Je zde rozebrána problematika EET
pro ty, kteří se zapojí do 3. a 4. vlny. Podrobně je uveden návod, jak
využít zjednodušený postup pro evidenci tržeb. Publikace provede
podnikatele nejen jeho povinnostmi při podnikání s místem plnění
v tuzemsku, ale i v případě, že své aktivity rozvine v rámci obchodování se zeměmi Evropské unie, případně s třetími zeměmi.
Kniha je koncipována jako výklad jednotlivých situací v podnikatelském životě plátce, v každé kapitole jsou uvedeny odkazy na ustanovení zákona o DPH, případně daňového řádu nebo občanského
zákoníku, kde si může plátce ustanovení podrobně prostudovat.
U jednotlivých řešených oblastí jsou uvedeny praktické příklady
a v případě potřeby i grafické znázornění komentované problematiky.
3/2020, kroužková vazba, cca 408 stran
cca 660 Kč

DAŇ Z HAZARDNÍCH HER (5679)
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Vladimír Pelc
1. vydání
Od 1. 1. 2017 nabyly účinnosti nové zákony týkající se hazardních
her. Jsou to zákon o dani z hazardních her, zákon o hazardních hrách
a s nimi související změnový zákon, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím obou uvedených zákonů. Uvedené tři zá-

kony tvoří nedílný celek. Zákony nahradily již nevyhovující zákon
z roku 1990 a přinesly komplexní úpravu provozování hazardních her.
Publikace obsahuje zákon o dani z hazardních her s komentářem,
dále uvedený změnový zákon s vysvětlujícími poznámkami a zákon
o hazardních hrách s důvodovou zprávou.
Zákon o dani z hazardních her je novým zákonem v daňové soustavě České republiky. Došlo jím např. ke změně předchozího odvodu
z loterií a jiných podobných her na daň z hazardních her, k úpravě
daňového subjektu i objektu daně a daňových sazeb; změnovým
zákonem bylo novelizováno dalších devatenáct zákonů. Nový je i zákon o hazardních hrách, jenž znamená výraznou přeměnu regulace
hazardu v České republice.
Publikace je určena především pro poplatníky daně z hazardních her,
jimiž jsou jejich provozovatelé, pro daňové specialisty a další zájemce
o tuto problematiku.
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
10/2016, brožovaná, 320 stran
499 Kč

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2020
– s komentářem

(5789)

Ladislav Pitner, Václav Benda
PŘIPRAVUJEME
13. aktualizované vydání
V tomto 13. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou
promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené od 1. 1. 2020
nebo v průběhu roku 2020. Předkládaný komentář je zcela v souladu
s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje
přehled informací, stanovisek a sdělení GFŘ zveřejněných do data
redakční uzávěrky.
Všechny tři novely zákona o DPH pro rok 2020 mají zhruba shodný
význam. Jedná se o změny sazeb DPH zejména u služeb, přeřazení
některých služeb do druhé snížené sazby 10 %, a to v rámci novely
zákona o EET. Dále pak o novelu zákona o DPH v souvislosti se změnami některých zákonů v důsledku implementace daňových předpisů
– EU, nejdůležitější změny se týkají přemístění zboží, uplatnění DIČ
v obchodování uvnitř EU a také řetězových obchodů. Třetí novela
zákona o DPH je v rámci zákona, kterým se mění daňový řád, zajímavé
jsou změny navazující na daňový řád, jako jsou elektronická podání

DAŇ Z PŘÍJMŮ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
– ve vazbě na účetnictví a judikaturu
(2589)
Veronika Dvořáková
1. vydání
Cílem knihy je srozumitelnou a přehlednou formou seznámit čtenáře
s principy zdanění příjmů běžné obchodní společnosti jako je s. r. o.,
a to ve vazbě na účetní záznamy a vybranou judikaturu.
Kniha může být užitečná nejen účetním a daňovým odborníkům
řešícím zdanění příjmů s. r. o., ale alternativně i ostatním poplatníkům
právnických a fyzických osob, a to vždy podle kontextu a řešeného
problému, neboť hlavním tématem knihy je vysvětlit u vybraných
výdajů (nákladů) zásadu jejich daňové uznatelnosti, včetně vysvětlení principu generální klausule podle § 24 odst. 1 ve vztahu k § 24
odst. 2 a § 25 zákona o daních z příjmů.
Nechybí ani některá náročnější témata, jako např. plnění poskytovaná
zaměstnancům, opravné položky k pohledávkám a pravidla nízké
kapitalizace. Obsahem knihy je také řada praktických a názorných
příkladů. Svým zaměřením je kniha určena nejen účetním a daňovým
oborníkům, ale také akademickým pracovníkům, studentům, pracovníkům finanční správy, ale také těm, kteří se připravují ke zkouškám
na daňového poradce.
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
3/2018, brožovaná, 184 stran
289 Kč

DANĚ 2020
– a předpisy související s přehledy změn

(5767)
PŘIPRAVUJEME

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Součástí
jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné
mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v knize nalezneme i výklady daňové

správy včetně výkladů ke změnám zákona o daních z příjmů za období roku 2019 a ke změnám zákona o DPH účinným v roce 2020
a k aktuálním tiskopisům. Oproti poslednímu vydání Daňových
předpisů účinných k 1. 1. 2018 kniha zachycuje a komentuje všechny
další legislativní změny, ke kterým došlo během roku 2018 a 2019.
Kniha obsahuje nejen daňové zákony, ale např. i prováděcí nařízení
vlády č. 361/2014 Sb. v aktuálním znění, na jehož základě se uplatňuje u DPH režim přenesení daňové povinnosti. V neposlední řadě
se v publikaci nachází také zákon o evidenci tržeb, který je zásadně
novelizován od 1. 5. 2020. Část již déle platných pokynů, informací
a sdělení, které v knize již několikrát vyšly a z hlediska běžné praxe
jsou méně aktuální, je přesunuta ke stažení zdarma na naše webové
stránky www.anag.cz a na uvolněné místo jsou zařazeny zcela
aktuální novinky.
2/2020, brožovaná, cca 1 624 stran
cca 700 Kč

DANĚ Z PŘÍJMŮ 2020
– s komentářem

DANĚ

a záloha na nadměrný odpočet vztahující se na „nezpochybnitelnou“část nadměrného odpočtu. Dále je touto novelou uskutečňována
řada metodických změn, které se týkají nejdůležitějších změn v DPH,
jak z titulu zejména novely daňového řádu, tak i z hlediska implementace přijatých předpisů EU.
3/2020, vázaná, cca 872 stran
cca 700 Kč

(5786)

Petr Pelech, Vladimír Pelc
PŘIPRAVUJEME
18. aktualizované vydání
Populárně-odborná, praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období let 2019 a 2020. Text zahrnuje
aktuální znění zákona o daních z příjmů, zákona o rezervách pro
zjištění základu daně z příjmů a aktuální komentáře k nim. Texty
zákonů obsahují poslední novelizace. Jde o novely provedené zákony
č. 92/2018 Sb., č. 174/2018 Sb., č. 306/2018 Sb., č. 32/2019 Sb.,
č. 74/2019 Sb., č. 80/2019 Sb. a č. 125/2019 Sb. Podrobný výklad
k jednotlivým ustanovením daňového zákona je doplněn o judikaturu
zejména Nejvyššího správního soudu a nálezy Ústavního soudu; vydání je aktualizováno o nová soudní rozhodnutí. Publikace je rovněž
v judikatuře obou soudů často citována.
Publikace je určena především pro účetní, daňové specialisty, právníky
a podnikatele, kteří se daněmi z příjmů ve své profesionální činnosti
zabývají, i pro studenty právnických a ekonomických fakult vysokých
škol. Srozumitelnou formou seznamuje s uvedenými zákony, a to
prostřednictvím podrobného komentáře k jednotlivým ustanovením
zákonů, výňatků ze souvisejících zákonů a vyhlášek, vybraných judikátů soudů krajských a pokynů a stanovisek Ministerstva financí ČR
a Generálního finančního ředitelství. Umožňuje plnohodnotnou
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orientaci v zákonech a je základem pro zvládnutí daně z příjmů při
praktické aplikaci v podnikatelské i legislativní praxi. Další informace
k novelizacím v zákoně o daních z příjmů jsou dostupné na webových
stránkách Finanční správy.
4/2020, vázaná, cca 832 stran
cca 980 Kč

DAŇOVÁ EVIDENCE(5724)
– komplexní řešení problematiky
daňové evidence pro OSVČ
kolektiv autorů
12. aktualizované vydání
Tato publikace představuje komplexní pojetí problematiky daňové
evidence za účelem zjištění dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti. Pozornost je proto věnována nejen dani z příjmů,
ale i dani z přidané hodnoty, silniční dani, problematice sociálního
a zdravotního pojištění osob samostatně výdělečných činných, a to
vše i ve vazbě na pravidla týkající se podnikatelské činnosti fyzických
osob podle občanského zákoníku. Kniha obsahuje rovněž srovnání
pravidel platných pro daňovou evidenci a pravidel platných pro
vedení jednoduchého účetnictví a dále pravidla týkající se přechodu
z daňové evidence na režim paušálních výdajů nebo na vedení
podvojného účetnictví.
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
6/2019, brožovaná, 352 stran
429 Kč

DAŇOVÉ ZÁKONY V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K 1. 1. 2020
(5799)
PŘIPRAVUJEME
– s přehledy a komentáři změn
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Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Součástí
jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné
mzdy, cestovní náhrady atd. Obsaženy jsou nejen daňové zákony,
ale např. i prováděcí nařízení vlády č. 361/2014 Sb. v aktuálním
znění, na jehož základě se uplatňuje u DPH režim přenesení daňové
povinnosti. Zařazen je také zákon o evidenci tržeb, který je zásadně
novelizován od 1. 5. 2020. Vzhledem k zásadnímu rozšíření evidence
tržeb od 1. 5. 2020 je zařazena také metodika k evidenci tržeb.
Součástí je i ustanovení zákona č. 74/2019 Sb., o úpravě některých
vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie

a Severního Irska z Evropské unie, jehož součástí je také úprava daní
z příjmů ve vztahu ke Spojenému království.
1/2020, brožovaná, formát A4, cca 352 stran
cca 100 Kč

DAŇOVÝ PROCES
– judikatura k problémovým situacím

(5672)

Jaroslav Kobík
1. vydání
Tato publikace je určena těm, kteří se zabývají daňovým procesem.
Daňový proces má při správě daní své zvláštní místo a ohledně
sporných ustanovení daňových procesních zákonů se vedly a vedou
ty největší spory.
Pamětníci si jistě vzpomenou např. na spory ohledně prekluzívní
lhůty pro vyměření a doměření daně. I když měl správce daně
hmotněprávně stokrát pravdu, musel daňovou kontrolu či odvolací
řízení zastavit po zveřejnění nálezu Ústavního soudu ohledně tzv. teorie 3+0, pokud předtím postupoval podle teorie 3+1. To je jeden
z mnoha příkladů. Judikatura k daňovému procesu, kterou autor
shromažďoval od roku 2007, je řazena podle jednotlivých paragrafů,
odstavců a písmen zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, což platí
i ohledně judikatury vážící se k zákonu o správě daní a poplatků,
která je v dnešní době ještě použitelná. Judikatura je souhrnný
pojem, kterým se rozumí rozhodovací činnost soudů i výsledky této
rozhodovací činnosti ve formě souboru rozhodnutí. Není zařazována
mezi prameny práva, ale obecně platí, že rozhodnutí správců daně
a nižších soudů, která nejsou v souladu s linií rozhodování soudu
vyššího, budou v případě odvolacího řízení s největší pravděpodobností zrušena nebo změněna. Odvolací orgán a nižší soudy se tak
následováním předchozí judikatury zpravidla brání pozdějšímu rušení
vlastních rozhodnutí.
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
7/2016, brožovaná, 488 stran
589 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)

(5745)

Jaroslav Kobík, Alena Kohoutková
1. vydání
Jádrem správy daní je procesní zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Komentář k tomuto zákonu vydali již ve dvou vydáních autoři, kteří
připravili i tento přehled podstatných změn daňového řádu, který
byl za sedm let své účinnosti devětkrát novelizován. Publikace obsahuje úplné znění zákona k 1. 6. 2018 a u dotčených paragrafů
výklad těchto podstatných změn. Nechybí ani projekce těch změn
výkladu zákonných ustanovení, které jsou důsledkem nově přijaté
judikatury k provedení daňového řádu Nejvyšším správním soudem
a popř. Ústavním soudem.
Všechny tyto změny jsou prezentovány daňovým poradcem na straně
jedné a legislativní specialistkou s advokátní praxí na straně druhé.
Speciﬁkem této dvojice autorů je, že vidí a komentují věci z různých
úhlů pohledu a přitom ponechávají na čtenáři, který z obou výkladů
mu bude bližší. Tento duální pohled obou autorů na některá nová
ustanovení upravující správu daní a na nejrůznější situace nastalé
v daňovém procesu se trvale projevuje v jejich společně vydávaných
publikacích. Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou
řešeny formou aktualizace, která bude ke stažení na ww.anag.cz.
5/2018, brožovaná, 400 stran
599 Kč

DPH V PRAXI 2020 

(5774)

Dagmar Fitříková, Dagmar Procházková
PŘIPRAVUJEME
NOVINKA
1. vydání
Kniha si klade za cíl sloužit jako praktický průvodce v oblasti DPH
podnikatelům, účetním a dalším zájemcům, kteří se o uplatňování
DPH zajímají a potřebují se v této oblasti orientovat. Je členěna
do čtyř samostatných částí zaměřených na: základní orientaci v zákoně o DPH včetně vymezení daňových subjektů, základních pojmů
a upozornění na další zdroje poskytující informace týkající se DPH,
obchodní případy realizované v běžném obchodním styku v tuzemsku
mezi českými subjekty, obchodování se zbožím a poskytnutí služeb
v rámci EU a ve vztahu k třetím zemím a správu DPH.
Vše je využitelné pro běžnou praxi včetně upozornění na některé
specifické obchodní případy, se kterými se běžný plátce setkává spíš
výjimečně. Jednotlivé kapitoly vždy obsahují stručný úvod do dané

problematiky, „navigaci“ do příslušných ustanovení zákona o DPH
ve znění účinném pro rok 2020 (od 1. 1. a 1. 5.), upozornění na nejčastější chyby a možnosti jejich řešení. Uvedeny jsou také zdroje dalších informací, např. informace GFŘ, příspěvky projednané na KOOV
s KDP, vybrané judikáty NSS a SDEU. Kromě spousty příkladů z praxe
obsahuje tato publikace i praktické tabulky, které umožňují rychlou
orientaci v dané oblasti uplatňování DPH. Řada příkladů je doplněna
o doporučený postup při zaúčtování včetně stručného komentáře
z hlediska účetních předpisů.
3/2020, brožovaná, cca 370 stran
cca 400 Kč

DPH V TUZEMSKU 2020

DANĚ

DAŇOVÝ ŘÁD A JEHO ZMĚNY DO 1. 6. 2018 

(5899)

Zdeněk Kuneš
PŘIPRAVUJEME
2. aktualizované vydání
Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona
jsou vysvětlena a na konkrétních příkladech je uvedeno, jak správně
uplatnit daň z přidané hodnoty. Jsou vysvětleny situace, které mohou
nastat např. při stanovení obratu osoby povinné k dani, která pronajímá nemovité věci nebo poskytuje ubytovací službu, při registraci
za identifikovanou osobu v případě přijetí služby vztahující se k nemovité věci od osoby neusazené v tuzemsku, anebo ve kterých případech a jak lze uplatnit nárok na odpočet daně při registraci plátce.
Ve vazbě na Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 je upřesněno,
jak se stanoví místo plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci.
V knize je uvedeno, jak se správně vystavují daňové doklady a stanoví
základ daně, je řešena problematika zaokrouhlování, výpočtu daně
z ceny včetně daně a vyúčtování tepla za rok 2019. Jsou také uvedeny
možné opravy základu daně a opravy výše daně v případě chyby nebo
omylu a dále postup, jak opravit odpočet daně u příjemce opravy
základu daně a vazba této opravy na uvádění v kontrolním hlášení.
V publikaci je rovněž vysvětleno správné uplatnění sazeb daně
u stavebních oprav a rekonstrukcí staveb pro bydlení, dále co
se rozumí zastavěným pozemkem, obytným prostorem, jak jsou
vymezeny stavby pro sociální bydlení, jaká se uplatní sazba daně
u nové výstavby a kdy může být pozemek při dodání osvobozen
od daně, co je stavební pozemek a kdy může být dodání nemovité
věci osvobozeno od daně a kdy musí být uplatněna daň a v jaké výši.
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Dále se zde zabýváme problematikou nájmu nemovité věci, tj. kdy
je nájem osvobozen od daně a kdy je zdanitelným plněním, jak se
uplatní DPH u věcného břemene a u kterých nemovitých věcí nebude
možné po 1. 1. 2021 uplatnit nájem jako zdanitelné plnění. Rovněž
je vysvětlen rozdíl mezi nájmem a ubytovací službou a jsou zmíněny
všechny povinnosti, které při poskytnutí ubytovací služby vznikají
plátci a také osobě povinné k dani, která není plátcem.
V knize je uvedena nová definice významné opravy nemovité věci
a na příkladech jsou vysvětleny varianty, jak plátce provede úpravu
odpočtu daně a jak tuto úpravu odpočtu daně vypočítá. Také je
zde uveden správný postup pro použití režimu přenesení daňové
povinnosti, jaké nejčastější problémy se vyskytují a jak bude řešeno
případné použití plošného přenesení daňové povinnosti. Součástí publikace je rovněž informace GFŘ k uplatnění DPH u nemovitých věcí.
3/2020, brožovaná, cca 296 stran
cca 370 Kč

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB 2020
– praktická příručka
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(5725)

Zdeněk Vondrák, Lucie Vondráková, Michala Vondráková
PŘIPRAVUJEME
2. aktualizované vydání
Kniha o EET neboli elektronické evidenci tržeb je určena pro podnikatele, ale i pro neziskové subjekty, kteří jsou povinni se do evidence
tržeb zapojit, a také pro jejich účetní. Cílem je seznámit čtenáře se
základy zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a o všech jeho
důsledcích pro podnikání.
V knize je zapracována novela zákona, kterou v září 2019 schválil
Parlament a která zavádí změny v evidenci tržeb, zejména pak
náhradní papírovou evidenci pro vymezenou skupinu podnikatelů.
Novela zákona má účinnost od 1. 5. 2020, kdy bude spuštěna
třetí a tedy poslední vlna, protože do ní budou zahrnuti všichni
podnikatelé, kteří ještě tržby neevidují. Podrobně jsou rozebrána
témata jako: kdo a od kdy musí evidovat tržby, co znamená termín
„evidovaná tržba“, co vše je zahrnuto pod evidenci tržeb, časový
harmonogram evidence tržeb, subjekty vyloučené z evidence tržeb,
a v neposlední řadě budou nastíněny změny v DPH a v dani z příjmů
v souvislosti s evidencí tržeb. Zvláštní kapitola je věnována vybavení
pro EET (hardware a software), evidenci tržeb bez internetu a sankcím
spojeným s EET včetně rad, jak se jim vyhnout.
3/2020, brožovaná, cca 264 stran
cca 320 Kč

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI

(5756)

Pavel Prudký, Milan Lošťák
JEDINEČNÝ TITUL
18. aktualizované vydání
Obsahem publikace je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku,
především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických
osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe. Publikace
kontinuálně reaguje na neustále se vyvíjející problematiku hmotného
a nehmotného majetku daňových subjektů, zejména ve vztahu k zajištění bezpečného režimu z pohledu kontrolních orgánů, a to při
pořizování, evidenci, odpisování i vyřazování majetku a v neposlední
řadě i ve vztahu k měnícím se ekonomickým podmínkám. O tom, že
jde o problematiku nejen složitou, ale i neustále proměnlivou, svědčí
skutečnost, že jde již o 18. aktualizované vydání této publikace.
Oproti jiným publikacím věnovaným stejné problematice nemá tato
rozsah zbytečně navýšený mnoha stránkami úplného znění zákona
o daních z příjmů, který si lze opatřit mnoha jinými způsoby. Autoři
knihy naopak příslušná ustanovení zákona komentují, vysvětlují
a doplňují stanovisky, výklady a názory na řešenou problematiku
a některými výpočtovými příklady. Celá publikace je proložena několika desítkami situačních příkladů, které názorně ukazují, jakým
způsobem je rozličný majetek v nejrůznějších situacích evidován, odpisován a jaké existují alternativy odvislé od volby vlastníka majetku.
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
6/2019, brožovaná, 352 stran
389 Kč

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ 2020
– praktická příručka k vyplnění formuláře

(5697)

Mária Mikulecká
PŘIPRAVUJEME
2. aktualizované vydání
Plátci DPH jsou v praxi často pouhými „uživateli svého účetního
softwaru“ a mají tendenci se o obsah podávaného kontrolního hlášení příliš nezajímat, neboť účetní programy jsou uživatelsky velmi
přívětivé. Tato publikace je určena pro každého plátce DPH, kterého princip kontrolního hlášení, jehož účelem je zabránit neoprávněnému odčerpávání finančních prostředků z veřejného rozpočtu,
zajímá.

Zdůrazněny jsou sankce za nedodržení lhůt souvisejících s kontrolním
hlášením, vysvětlena je obsahová náplň jednotlivých oddílů kontrolního hlášení, která je úzce propojena se souvisejícím daňovým přiznáním k DPH. Závěr knihy patří samotnému elektronickému podání
přes datovou schránku nebo portál Finanční správy.
1/2020, brožovaná, cca 136 stran
cca 250 Kč

OPTIMALIZACE DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
– postupy, jak platit co nejnižší daň(5749)
Ivan Macháček
1. vydání
Autor ve své nové publikaci uvádí přehled zákonných postupů, při
jejichž využití poplatník daně z příjmů fyzických osob dosáhne nejnižší
daňové povinnosti. Jde např. o optimální uplatnění daňových odpisů,
daňové ztráty, spolupráce osob nebo vytvoření rodinného závodu.
Důležitá je také správná volba způsobu výdajů na jedné straně a využití všech v úvahu přicházejících odpočtů od základu daně a slev
na dani u poplatníka na straně druhé. Platí i pro rok 2020, případné
legislativní změny budou řešeny formou aktualizace, která bude
ke stažení na www.anag.cz.
2/2019, brožovaná, 280 stran
349 Kč

PROKAZOVÁNÍ PŮVODU MAJETKU
A DAŇOVÉ TRESTNÉ ČINY

(5647)

PhDr. Vladimír Pelc, JUDr. Vladimír Pelc
1. vydání
Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizoval zákon o daních z příjmů (zákon
č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Právní
úprava je zaměřena na prokazování příjmů u tzv. přímých důchodových daní; jde o zásadní změnu týkající se prokazování příjmů
fyzických i právnických osob.

Zákon byl naprostou novinkou − obdobně formulovaný institut
v zákoně o správě daní a poplatků nikdy faktické účinnosti nenabyl
a ani podobné dřívější legislativní iniciativy schváleny nebyly. Publikace
obsahuje podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona
o daních z příjmů: k výzvě k prokázání příjmů, k povinnosti prokázat
příjmy, k prokázání příjmů, ke stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem, k penále při stanovení daně podle pomůcek zvláštním
způsobem, k výzvě k podání prohlášení o majetku, k náležitostem
prohlášení o majetku, ke zvláštnímu ustanovení o náležitostech prohlášení o majetku atd. Kniha objasňuje změnu trestního řádu v souvislosti s povinností prokazování původu majetku a obsahuje výklad
k souvisejícím ustanovením trestního řádu, jež se daňových trestných
činů týkají. Publikace je určena pro právnické i fyzické osoby, daňové
poradce, právní kanceláře, ekonomické odborníky i další zájemce.

DANĚ

Díky této publikaci porozumíte problematice kontrolního hlášení
a budete se schopni vyhnout tomu, aby vám správce daně ve věci
kontrolního hlášení neposlal výzvu k odstranění pochybnosti o jeho
správnosti nebo úplnosti. Kniha poskytuje ucelený pohled na speciální
daňové tvrzení, které bylo od 1. 1. 2016 již několikrát novelizované.

Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
3/2017, brožovaná, 264 stran
399 Kč

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ
– ze závislé činnosti za rok 2019

(5794)

Petr Pelech, Iva Rindová
PŘIPRAVUJEME
24. aktualizované vydání
Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019.
Reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané
období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu
zúčtování vyskytují. Základní osnova vychází z ustanovení zákona
o daních z příjmů a navazujících ustanovení právních předpisů
dotýkajících se přímo či nepřímo procesu zaměstnavatelem prováděného ročního zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění
na děti. Podrobně je vysvětlen zejména postup při aplikaci daňového
zvýhodnění na jednotlivé děti, tj. na první, druhé a třetí a každé další
dítě ve společně hospodařící domácnosti.
Kniha uvádí další úpravy, které ovlivní roční zúčtování a praktické
použití jednotlivých dalších odpočtů formou slev od vypočtené daně,
jako je např. sleva za školkovné, anebo formou odpočtů od základu
daně. Jde též o změny ve výpočtu superhrubé mzdy v důsledku
mírného snížení pojistného na nemocenské pojištění k 1. 7. 2019 pro-
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mítnuté i do příkladů. Publikace provází procesem ročního zúčtování
nejen vůči daňovým poplatníkům, ale i vůči správcům daní. Popisuje
mimo jiné procesní postup podle daňového řádu při vyúčtování daně
prováděném v roce 2020 za rok 2019. Obsahuje výčet situací, kdy
lze roční zúčtování zaměstnanci provést, a kdy naopak ne. Zabývá se
i uplatňováním osvobozených příjmů a nezdanitelných částí základu
daně. Součástí knihy jsou příklady a ukázky vyplnění žádosti o roční
zúčtování na novém i dřívějším vzoru tiskopisu a příklady a ukázky
dalších tiskopisů aktuálního vyúčtování a příloh, které se použijí pro
vyčíslení daňové povinnosti za rok 2019. Pozornost je věnována
i úpravě oznamovací povinnosti o příjmech plynoucích daňovým
nerezidentům do zahraničí od 1. 4. 2019 na novén formuláři nahrazujícím původní formulář v návaznosti na úpravu podle požadavků EU.
1/2020, brožovaná, cca 376 stran
cca 360 Kč

VZORY KORESPONDENCE 2020 + CD
– podle daňového řádu

(5893)

Milan Lošťák, Pavel Prudký
3. aktualizované vydání
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PŘIPRAVUJEME

Publikace je užitečným pomocníkem všech daňových subjektů,
které z nejrůznějších příčin komunikují se správcem daně, ﬁnančním
úřadem. Po osmnáctileté „éře“ správy daní podle zákona o správě
daní a poplatků, jehož platnost skončila rokem 2010, je správa všech
daní upravena od roku 2011 daňovým řádem (zákon č. 280/2009
Sb.). Protože i v prostředí této zákonné normy se veškeré dění
neustále vyvíjí, přičemž určitě nejde o zjednodušování vztahu mezi
daňovými subjekty a správci daně, nabízí publikace mnoho vzorů
pro takřka všechny nejčastější, ale i ojedinělé situace, které mohou
vznikat v reálném životě. Vzory s komentáři pomohou poplatníkům
daní, účetním i daňovým poradcům využít některý z příkladů, které
jsou vždy doplněny stručným odkazem na příslušný paragraf daňového zákona. Na tuto praktickou část navazuje průřezový rozbor
příslušných souvisejících pasáží zákona, který objasňuje všechny
pojmy daňového řízení a jeho jednotlivé fáze i s upozorněním
na nejrůznější úskalí, kterým lze při komunikaci s ﬁnančním úřadem
předejít. Přílohou publikace je i CD, jehož obsahem jsou jednotlivé
vzory uvedené v publikaci, které lze využít jako základ při sestavení

příslušného podání a doplnit je konkrétními údaji a podrobnostmi
vztahujícími se k daňovému řízení.
5/2020, brožovaná, cca 448 stran + CD
cca 530 Kč

ZDANĚNÍ MEZD, PLATŮ A OSTATNÍCH PŘÍJMŮ
– ze závislé činnosti v roce 2020

(5900)

Petr Pelech, Iva Rindová
28. aktualizované vydání

PŘIPRAVUJEME

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních
z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při
navýšení minimální mzdy. Stejně podrobně se věnuje dani srážené
zvláštní sazbou daně i kombinaci záloh a srážkové daně u jednoho
zaměstnance. Tiskopis Prohlášení poplatníka k dani – vzor č. 26 – je
uveden spolu s příklady správného vyplnění. Rovněž je formou příkladu pamatováno na možnost použití dřívějších tiskopisů Prohlášení.
Již počínaje rokem 2019 se změnil výpočet superhrubé mzdy u zaměstnanců, u kterých je zaměstnavatel povinen platit zahraniční
sociální pojištění zahrnující i zdravotní pojištění podle koordinačních
nařízení u zaměstnanců příslušných k zahraničním právním předpisům
sociálního zabezpečení v rámci EU/EHP a Švýcarska. Závěry k problematice byly vydány po konzultacích GFŘ s Komorou daňových
poradců koncem března 2019. Poměrně složitý text bude v publikaci
zpracován pro praktické použití.
Součástí knihy je také komentář k možnostem zaměstnavatelů přispívat zaměstnancům na soukromé životní pojištění i na doplňkové
penzijní spoření a poskytovat další benefity. Upozorněno je i na upřesnění slevy u zaměstnanců platících za umístění vyživovaného dítěte
ve školce nebo jiném předškolním zařízení. Publikace srozumitelně
objasňuje proces zdanění končící odvodem správci daně a obsahuje
i kapitolu věnovanou odpovědím na nejčastější dotazy čtenářů
a účastníků odborných seminářů a dotýká se i vyplňování upravených
tiskopisů. Příručka se také věnuje problematice budoucího ročního
zúčtování daňových záloh v roce 2021 za rok 2020, a to podle
znění zákona platného na počátku roku 2020, a rámcově i procesu
vyúčtování a výkazů za rok 2020.
1/2020, brožovaná, cca 400 stran
cca 390 Kč

FIREMNÍ PRODEJNA
KNIHKUPECTVÍ ANAG OLOMOUC

FIREMNÍ PRODEJNA
KNIHKUPECTVÍ ANAG PRAHA

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

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

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

(Coffee to Go).

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

Množstevní
slevy

500 Kč
K nákupu nad
máme pro Vás

dárek.

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

již 30. jubilejní vydání léty a čtenáři prověřené publikace

Vydané publikace si můžete prolistovat
na www.anag.cz
 obsah publikace
 náhled vybraných stran
 možnost zobrazení přes celou obrazovku
 snadné ovládání
 nevyžaduje žádnou instalaci
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ABECEDA BEZPEČNOSTI
A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

(5742)

Anna Janáková
6. aktualizované vydání
Abecedně řazený výklad téměř 400 hesel z oblasti BOZP si vydobyl
za 18 let v odborné literatuře nenahraditelné místo u všech, kteří se
zabývají bezpečností a ochranou zdraví při práci. Tato příručka čtenářům umožňuje rychlou orientaci v pojmech, institutech, orgánech,
právech a povinnostech různých subjektů v oblasti BOZP a slouží
k získání základního přehledu aktuální právní úpravy. 6. vydání této
příručky je nejen aktualizováno podle platného právního řádu, ale
i rozšířeno o novinky, které do oblasti BOZP přibyly od jejího posledního vydání. Opět je pro rychlé vyhledávání opatřeno abecedním
rejstříkem hesel a tematickým rejstříkem a doplněno kompletním
přehledem předpisů uvedených v publikaci, výňatky nejdůležitějších
předpisů (včetně pracovnělékařských služeb), vzory písemností a dalšími praktickými přílohami. Součástí je i výběr užitečných webových
adres. Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny
formou aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
11/2018, kroužková vazba, 520 stran
639 Kč

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ 2020

(5800)

kolektiv autorů
BESTSELLER
30. aktualizované vydání
Jubilejní 30. vydání zcela jedinečné a nepostradatelné pomůcky všech
mzdových účetních. Je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn desítkami praktických
příkladů, vzory dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění
a v neposlední řadě také odkazy na příslušná zákonná ustanovení,
které nenarušují samotný výklad, ale jsou pro lepší přehlednost umístěny po stranách textu, k němuž se vztahují.
Ve vydání pro rok 2020 jsou zohledněny nejen nejdůležitější změny
ve mzdové účtárně, ke kterým došlo v průběhu roku 2019, ale především změny a novinky pro rok 2020 v pracovněprávní oblasti, v oblasti
daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny
při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti.
1/2020, kroužková vazba, cca 632 stran
cca 680 Kč
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ABECEDA PERSONALISTY 2020

(5790)

kolektiv autorů
PŘIPRAVUJEME
10. aktualizované vydání
Kniha je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů,
kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým
právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním,
své v ní naleznou také jednatelé a majitelé ﬁrem, zastávající rovněž
funkci hlavních manažerů, a konečně i studenti. Zohledňuje změny,
které nabyly účinnosti v průběhu roku 2019, jakož i ty, ke kterým
dochází od roku 2020. Upozorňuje např. na změny v oblasti poskytování náhrady mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní
neschopnosti a karantény, především v souvislosti s novými redukčními hranicemi platnými pro rok 2020. Zaměstnavatelé také získají
informace nejen o základních pravidlech uvedených v nařízení GDPR,
ale zejména praktický návod, jak správně zpracovávat osobní údaje
uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců. Jedná se např. o práci s životopisy, sociálními sítěmi, osobními a vstupními dotazníky, kopírování
dokladů, osobní spisy zaměstnanců, označení zaměstnanců (vizitky,
visačky), dotazy bank, monitorování zaměstnanců a poskytování
referencí po odchodu zaměstnanců ze zaměstnání.
Publikace zahrnuje i nezbytný přesah do souvisejících oblastí, jako
jsou pracovní právo (vznik, změny a skončení pracovního poměru,
pracovní doba, překážky v práci, dovolená), personální evidence
(vedení osobního spisu a zpracování osobních údajů), odměňování,
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zabývá se vztahy k Úřadu
práce ČR, inspekci práce, ČSSZ, zdravotním pojišťovnám a odborům.
Obsahuje přehled nejčastěji v praxi používaných zaměstnaneckých
benefitů s posledními úpravami jejich zdaňování a upozornění
na aktuální odpočty a slevy uplatnitelné měsíčně již od nástupu zaměstnance na základě dosavadního i nového prohlášení poplatníka
daně z příjmů ze závislé činnosti. V souvislosti se zaměstnaneckými
benefity je zmíněna i vazba na připravovanou novelu vyhlášky o FKSP
s předpokládanou účinností k počátku roku 2020.
Kniha řeší rovněž problematiku zaměstnávání úředníků v územní veřejné správě a státní správě a zaměstnanců příspěvkových organizací,
včetně početné skupiny zaměstnanců ve školství. Kniha se rovněž
věnuje tématu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
a v širších souvislostech upřesňuje zásady správné praxe pro školení

zaměstnanců v otázkách BOZP. O úspěšnosti tohoto titulu jistě svědčí
i skutečnost, že se jedná již o jeho 10. vydání.
3/2020, kroužková vazba, cca 512 stran
cca 590 Kč

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 2020
– prakticky a přehledně(5688)
Zdeněk Šenk
PŘIPRAVUJEME
3. aktualizované vydání
Kniha obsahově navazuje na 2. vydání úspěšné publikace „BOZP
prakticky a přehledně podle normy OHSAS“, které patřilo k nejprodávanějším publikacím s problematikou BOZP na českém knižním
trhu. Těžištěm tohoto nového titulu je odborný výklad k požadavkům
právních předpisů s vazbou na ustálenou judikaturu soudů. Kniha
obsahuje velké množství příkladů, jak požadavky právních předpisů
prakticky naplnit. Součástí publikace jsou desítky praktických příloh se
vzory dokumentů správné praxe, které přinášejí organizacím efektivní
návod na zlepšení systému řízení BOZP. Svým uceleným zaměřením
(popisuje BOZP ve všech podstatných oblastech) je vhodná pro
většinovou cílovou skupinu odborných čtenářů a současně zůstává
přes svůj široký záběr přehledná a srozumitelná.
4/2020, brožovaná, cca 312 stran
cca 410 Kč

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

(5654)

Zdeněk Šenk
1. vydání
Publikace nabízí praktický a přehledně uspořádaný soubor jednotlivých oblastí BOZP zaměřený na speciﬁckou skupinu organizací
doplněný velkým množstvím pracovních dokumentů a názorných
příkladů. Kniha pomáhá uživateli naplnit právní požadavky a tím
současně efektivně zlepšit systém řízení BOZP organizace.
Svým pojetím navazuje na úspěšnou publikaci „BOZP prakticky
a přehledně podle normy OHSAS“, a proto bude čtenářům výrazným
pomocníkem při orientaci ve složité problematice dopadající na oblast BOZP. Tato publikace je jedinou knihou svého druhu na trhu.
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
6/2015, brožovaná, 216 stran
329 Kč

Jaroslava Pfeilerová
2. aktualizované vydání

PŘIPRAVUJEME

Publikace obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které
jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám výdajů v souvislosti s výkonem práce. Jednotlivá zákonná ustanovení jsou čtenáři
přiblížena také v příkladech a odpovědích na související dotazy.
Mnohé informace uvedené v publikaci jsou podpořeny řešením
konkrétního problému, které bylo publikováno v rámci Koordinačních
výborů, kterých se účastní zástupci Komory daňových poradců,
Komory auditorů, Svazů účetních a Generálního finančního ředitelství. Publikace obsahuje také odkazy nebo i citace judikátů (soudních
rozhodnutí) NSS. I když ČR nemá zaveden precedenční systém, jsou
rozhodnutí vyšších soudů obecně závazná, neboť stejné případy by
měly být posuzovány stejně.
V publikaci jsou podrobně popsány povinnosti zaměstnavatele při
poskytování cestovních náhrad, práva zaměstnanců, dobrovolná
plnění, poskytování cestovních náhrad jednatelům a ostatním členům
orgánů právnických osob, cizincům, ale také postupy při daňovém
posouzení poskytnutých náhrad z hlediska zaměstnavatele i z hlediska zaměstnance. Zejména při vysílání zaměstnanců na dlouhodobé
zahraniční pracovní cesty musí zaměstnavatelé řešit mimo poskytnutí
cestovních náhrad také související daňové dopady. Jedná se zejména
o to, že ve vazbě na délku pracovní cesty a činnost zaměstnance je
potřebné posoudit, ve kterém státě bude odvedena daň z příjmů
ze závislé činnosti (v ČR nebo v zahraničí) nebo zda činnost zaměstnance v rámci pracovní cesty nezakládá v zahraničí vznik stálé
provozovny apod. Tato problematika je často předmětem dotazů
zaměstnavatelů a z toho důvodu byly dotazy a související odpovědi
zařazeny do publikace. Čtenáři jsou upozorněni na nejčastější pochybení, která se v této oblasti vyskytují, možné sankce kontrolních
orgánů. Publikace je určena pro zaměstnavatele v podnikatelské
i v nepodnikatelské sféře, pro zaměstnance, ekonomy a účetní, ale
i pro manažery a vedoucí pracovníky, protože právě vedoucí zaměstnanci odpovídají za dodržování právních předpisů.
1/2020, brožovaná, cca 192 stran
cca 330 Kč

DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI

(5748)

Tomáš Urban, Lucie Vránová, Naděžda Břeská
1. vydání
Kniha přináší podrobný popis jednotlivých dávek systému pomoci
v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), a to i ve vazbách na ostatní dávkové
systémy. Jde o srozumitelný a ucelený výklad celého systému a popis jednotlivých dávek, nikoliv komentář k ustanovením zákona.
Publikace obsahuje rovněž tiskopisy používané pro tento dávkový
systém, včetně informací o tom, kde lze získat jejich aktuální verze
a jak postupovat při podání žádosti a v řízení o dávkách.
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
4/2019, brožovaná, 240 stran
349 Kč

DOVOLENÁ A JEJÍ APLIKACE V PRAXI 2020
– s praktickými příklady
Zdeněk Schmied
3. aktualizované vydání

(5691)
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CESTOVNÍ NÁHRADY PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE 2020
– praktický průvodce(5785)

PŘIPRAVUJEME

Přestože právní úprava dovolené v zákoníku práce dosud neprošla
zásadní koncepční změnou avizovanou již od roku 2016 a je tak
dlouhodobě relativně konstantní, jsou stále často kladeny dotazy
odborné i laické veřejnosti na řešení nejrůznějších situací při aplikaci
jednotlivých zákonných ustanovení souvisejících např. se stanovením
délky dovolené při změně režimu rozvržení týdenní pracovní doby
zaměstnance do směn v průběhu téhož kalendářního roku, s čerpáním dovolené po mateřské dovolené a vlivem rodičovské dovolené
a dalších překážek v práci na dovolenou nebo s převáděním nevyčerpané dovolené do následujícího kalendářního roku, popř. dalších let.
Publikace proto nabízí čtenářům praktický návod, jak ve shodě
s aktuální právní úpravou účinnou k 1. 1. 2020 řešit nejrůznější
jednoduché i složitější situace, k nimž v souvislosti s poskytováním
dovolené v pracovněprávních vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci dochází. Zachyceny jsou legislativní změny související
se zavedením nových dávek nemocenského pojištění v roce 2018
(otcovské a dlouhodobé ošetřovné) a jejich přímý vliv na dovolenou.
Publikace je doplněna řadou praktických příkladů k výpočtu dovolené
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i způsobu jejího čerpání s cílem nabídnout čtenářům názorný návod
ke správnému postupu při řešení konkrétních situací.
4/2020, brožovaná, cca 152 stran
cca 300 Kč

EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2020 

(5791)

Jan Breburda
8. aktualizované vydání

PŘIPRAVUJEME

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního
úřadu. Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná
publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě
ustanovení zákona, na základě uzavřené dohody o srážkách ze mzdy
nebo na základě vedené exekuce srážkami ze mzdy. Zahrnuje rovněž
problematiku postihování souvisejících jiných příjmů, podrobně rozebírá standardní změnu plátce mzdy z důvodu ukončení pracovního
poměru i nestandardní změnu plátce mzdy z důvodu delší pracovní
neschopnosti, zabývá se otázkou exekuce vedené na několik plátců
mzdy zároveň a dotýká se rovněž tématu insolvence. Poskytuje tak
komplexní pohled na problematiku srážek ze mzdy zaměstnance.
Obsahuje více než 150 podrobných příkladů, názorných schémat či
přehledných tabulek.
Nové vydání pro rok 2020 především reaguje na výrazné zvýšení
hranice pro vypočtení plně zabavitelné částky srážené bez omezení
mimo tradiční třetinový systém, k níž došlo v polovině roku 2019.
Tato zásadní parametrická změna má spolu s každoroční aktualizací
výše částek životního minima jednotlivce či normativních nákladů
na bydlení značný vliv na konečnou výši prováděných srážek ze
mzdy a na míru uspokojení jednotlivých věřitelů, jak bude názorně
předvedeno na četných příkladech nového vydání publikace.
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Cílem přijaté novely nařízení vlády o nezabavitelných částkách je zmírnit zátěž zaměstnanců postižených srážkami ze mzdy a motivovat je
tak k dosahování vyšších výdělků. Díky zdvojnásobení stávající hranice
pro stanovení plně zabavitelné částky se nejvíce uleví zaměstnancům
s nadprůměrným příjmem. Také zaměstnanci s průměrným příjmem
mohou dosáhnout částečného zlepšení, avšak nízkopříjmoví zaměstnanci se žádného skokového poklesu srážených částek nedočkají.
Čím více vybraní zaměstnanci ušetří na prováděných srážkách ze
mzdy, tím méně finančních prostředků logicky obdrží jejich věřitelé.

Dosažená úleva zaměstnanců dopadá především na bedra věřitelů
přednostních pohledávek, jejichž šance na uspokojení se výrazně
sníží. U věřitelů nepřednostních pohledávek však nelze dopad
uvedené změny hodnotit paušálně. Podle konkrétních okolností
případu se části z nich také dostane méně peněz, mnozí ale žádnou
podstatnou změnu nezaznamenají a někteří věřitelé nepřednostních
pohledávek dokonce obdrží výrazně vyšší sražené částky, než tomu
bylo doposud.
Všichni plátci mzdy jistě uvítají příjemnou novinku v oblasti insolvenčního zákona, který byl rovněž během roku 2019 novelizován.
Zákonodárce především chvályhodně odstranil kontroverzní nelogičnost a nesystémovost při realizaci deponovaných exekučních srážek
ze mzdy v případě schváleného oddlužení plněním splátkového
kalendáře.
2/2020, brožovaná, cca 520 stran
cca 450 Kč

FKSP, SOCIÁLNÍ FONDY, BENEFITY
A JINÁ PLNĚNÍ 2020

(5783)

Jindřiška Plesníková, Marie Krbečková
7. aktualizované vydání

PŘIPRAVUJEME

I díky rostoucí ekonomice a potřebě stabilizace pracovního prostředí
využívá stále větší množství organizací a ﬁrem jako nástroj možnost
poskytování zaměstnaneckých sociálních výhod a různých beneﬁtů.
Nadále tedy platí, že jedním ze základních nástrojů při poskytování
beneﬁtů je tvorba a používání FKSP, popř. sociálního fondu v organizacích, na které se vyhláška o FKSP nevztahuje.
Protože v této oblasti přetrvává mnoho nejasností a množství různých
výkladů, vyskytuje se zde poměrně značné množství otázek, které se
s přijetím nové legislativy ještě násobí, a protože i přes mnohaleté
zkušenosti nadále dochází k záměně těchto fondů, je zapotřebí se
v této problematice zorientovat, k čemuž slouží právě tato publikace,
která je doplněna o odpovědi a příklady z praxe vycházející z nejčastějších dotazů a požadavků čtenářů.
V knize jsou zohledněny změny platné pro rok 2020, zejména vazba
na připravovanou změnu týkající se vyhlášky č. 310/1995 Sb.
3/2020, brožovaná, cca 200 stran
cca 320 Kč

(5763)

V případě, že dojde k významným legislativním změnám
v období mezi jednotlivými vydáními publikace, vyhledejte
její aktualizaci na našich webových stránkách

www.anag.cz

KATALOG PRACÍ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ;
KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
(5778)
– zařazování zaměstnanců
a státních zaměstnanců do platových tříd
Ivan Tomší
4. aktualizované vydání
Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se
neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních
podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích
a také podle rozvoje technických podmínek a vývoje v dalších oblastech se mění a rozvíjí náročnost, obsah a způsob výkonu prací
a činností, které jsou pro správné fungování této sféry nezbytné.
Nové práce a činnosti, nové podmínky pro jejich výkon i jiné změny
bezprostředně ovlivňují jejich složitost, odpovědnost a namáhavost,
a tím i jejich zařazení do platových tříd. V publikaci se proto kromě
původního znění odráží také změny, ke kterým došlo podle novel
nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlády o katalogu správních činností ve výkonu prací a správních
činností od předchozího vydání publikace.
Po dosti dlouhé době se tak v rukou zaměstnavatelů ve veřejných
službách a správě a služebních úřadů ocitá publikace s ustanoveními
upravujícími poskytování platu podle stavu platného k 1. 1. 2019,
se zařazením všech prací a správních činností vykonávaných zaměstnanci a státními zaměstnanci do platových tříd, a poskytující další
praktickou pomoc a orientaci formou komentářů k problematickým postupům při zařazování zaměstnanců nebo služebních míst
do platových tříd.
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
3/2019, vázaná se dvěma stužkami, 680 stran
519 Kč
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GDPR V PERSONALISTICE

Jiří Žůrek
1. vydání
GDPR představuje milník v oblasti zpracování osobních údajů v EU. Byť
nejde v pravém slova smyslu o revoluci, dotkne se určitým způsobem
každého správce osobních údajů, tedy i všech zaměstnavatelů, kteří
z povahy věci zpracovávají osobní údaje o zaměstnancích. Dobrá
orientace v GDPR je tedy základním předpokladem úspěšné aplikace
tohoto právního předpisu, který od 25. 5. 2018 stanovuje obecný
rámec pro zpracování osobních údajů i v oblasti pracovněprávních
vztahů. V praxi však je leckdy obtížné obecný právní předpis aplikovat na konkrétní zpracování. Proto tato nová publikace přibližuje
zpracování osobních údajů v podmínkách zaměstnavatelů, a to nejen
výkladem GDPR v úzké vazbě na pracovněprávní oblast, konkrétně
tedy jak pracovat s osobními údaji uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců a bývalých zaměstnanců, včetně příkladů, ale rovněž ucelenou
sekcí více než 50 odpovědí na časté, ale i méně frekventované, otázky,
které jsou pro přehlednost rozčleněny do oblastí podle fáze, ve které
se zpracování osobních údajů nachází (před vznikem pracovního
poměru, v jeho průběhu a po skončení).
Tato specifická publikace je určena všem, kdo zajišťují soulad zpracování osobních údajů u zaměstnavatele, tj. personalistům, členům
compliance týmů, ale i účetním apod. Jako výborný zdroj informací
o zpracování osobních údajů zaměstnanců mohou publikaci využít
studenti, ale i širší odborná veřejnost.
Autor již devátým rokem působí na Úřadu pro ochranu osobních
údajů, z toho pátým rokem jako ředitel Odboru konzultačních
agend, ve kterém se zabývá stížnostní a konzultační agendou.
Od dubna 2018 je držitelem certifikátu CIPP/E Mezinárodní asociace
profesionálů v oblasti ochrany soukromí.
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
5/2019, brožovaná, 176 stran
329 Kč

NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE (5779)
– při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě
Zdeněk Schmied, Marta Ženíšková
9. aktualizované vydání
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody (dále jen „náhrada
mzdy“) poskytovaná zaměstnavatelem v době prvních dvou týdnů
dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance podle
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zákoníku práce je úzce navázaná na podmínky nároku na nemocenské a na jeho výplatu stanovené zákonem o nemocenském pojištění.
Změny v nemocenském pojištění ohledně nemocenského nebo
pojistného na nemocenské pojištění se proto zpravidla přímo odráží
i v problematice náhrady mzdy. V průběhu roku 2018 a v roce 2019
k takovým zásadním změnám právní úpravy v oblasti pracovněprávní
i v oblasti nemocenského pojištění dochází. Významná změna např.
nastala s účinností od 1. 7. 2019, kdy se ruší tzv. karenční doba
a zaměstnavatelé budou zaměstnancům poskytovat náhradu mzdy
i za první 3 pracovní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti.
Autoři této publikace předkládají s ohledem na výše označené změny
především mzdovým účetním, personalistům a všem, které zajímá
problematika zabezpečení zaměstnanců v době jejich dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, tuto praktickou a přehlednou
odbornou příručku reflektující aktuální změny právní úpravy, k nimž
na tomto úseku v poslední době došlo nebo v krátké době dojde.
Z oblasti nemocenského pojištění jsou zdůrazněny ty změny, které
mají přímou vazbu na náhradu mzdy.
Cílem publikace není zatěžovat komentář teoretickými úvahami nad
platnou právní úpravou či návrhy do budoucna, nýbrž přispět k její
správné aplikaci a vyhovět tak aktuálním potřebám praxe. Stručnou
a srozumitelnou formou s využitím praktických příkladů se autoři
publikace snaží čtenářům přiblížit aktuální problematiku náhrady
mzdy a nemocenského v širším kontextu pracovněprávní úpravy
a úpravy nemocenského pojištění.
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
6/2019, brožovaná, 176 stran
279 Kč

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

Bořivoj Šubrt
JEDINEČNÝ TITUL
1. vydání
Na českém trhu naprosto ojedinělá publikace, navazuje na předchozí
vydání knihy téhož autora „Obsluha mzdy a platu“. Tento titul je
oproti předchozímu rozšířen o výklad odměňování mzdou, platem
a odměnou z dohody o provedení práce či dohody o pracovní
činnosti. Komplexně tedy zahrnuje problematiku odměňování jak
v podnikatelské sféře, tak i ve veřejných službách a správě.

Zabývá se též zúčtováním mzdy a platu ve vazbě na evidenci pracovní
doby, splatností a výplatou mzdy, zjišťováním a používáním průměrného výdělku, srážkami ze mzdy podle všech právních předpisů,
včetně exekucí a insolvence, a rovněž výpočtem úroků z prodlení.
Využity jsou i některé významné soudní judikáty a stanoviska AKV
– Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.
Kniha reaguje mj. na současný občanský zákoník a podává tak výklad
např. k nejasnostem u dohod o srážkách ze mzdy uzavíraných nyní
podle něj a dále u exekucí či tzv. osobního bankrotu (oddlužení).
Autorův výklad, který reaguje na situace i četné chyby z praxe, je
doplněn řadou praktických příkladů, výpočtů a odpovědí na nejčastější dotazy. Rozsah knihy je dán složitostí problematiky – výklad
uvedené problematiky není jednoduchou záležitostí, a to i z důvodu
nedokonalosti právní úpravy. Autor odmítá zásadu práce autorů
některých publikací, že „výklad končí tam, kde začíná problém“.
Publikace ojedinělá svým zaměřením i rozsahem!
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
4/2018, brožovaná, 576 stran 
559 Kč

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ
A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ 2020 + CD 

(2873)

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

Obsahuje příklady na výpočty náhrad, jakož i odkazy na četnou judikaturu soudů. Svým obsahem, způsobem zpracování, šíří a víceoborovým zaměřením, které se neomezuje jen na „čistě“ právní aspekty
této agendy zaměstnavatelů, bude jedinou publikací tohoto druhu
a zaměření na trhu právnické odborné literatury.
Autorský kolektiv vedený JUDr. Martinem Mikyskou byl pro dílčí příspěvky doplněn o odborníky na BOZP (Bc. Zdeněk Šenk), pro oblast
správního a trestněprávního trestání (Advokátní kancelář JUDr. Jiřího
Teryngela, Ing. Milan Moravec z Oblastního inspektorátu práce pro
Středočeský kraj) a pro oblast hygieny práce pro pohled na nemoci
z povolání (MUDr. Ivan Kučera, ředitel KHS Královéhradeckého kraje).
12/2020, brožovaná, cca 610 stran + CD
cca 570 Kč

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 2020
– zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ a dobrovolně
důchodově pojištěných s komentářem a příklady

(5793)

Marta Ženíšková
9. aktualizované vydání

PŘIPRAVUJEME

Příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti. Uživatele seznamuje jak se zněním jednotlivých ustanovení, tak s podrobným komentářem, který
je doplněn velkým počtem příkladů. Podrobně se zabývá všemi
povinnostmi zaměstnavatelů, obsahuje i výklad k pojištění OSVČ
a principy pojištění podle úpravy v Evropské unii a na základě dvoustranných smluv o sociálním pojištění. Zákon je uveden ve znění
k 1. 1. 2020. Od posledního vydání příručky k 1. 2. 2018 došlo
k významným změnám v pojištění OSVČ s účinností od 1. 1. 2019.
Od 1. 7. 2019 se změnila sazba pro odvod pojistného u zaměstnavatelů a u OSVČ nemocensky pojištěných. Od 1. 1. 2019
a od 1. 1. 2020 se mění údaje související se zvýšením průměrné
měsíční mzdy, např. výše maximálního vyměřovacího základu u zaměstnanců a OSVČ. Změny v pojištění OSVČ se týkají především výše

hranic příjmu pro účast na důchodovém pojištění a pro minimální
vyměřovací základy.
3/2020, brožovaná, cca 160 stran
cca 300 Kč

PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY
– povinnosti zaměstnavatelů a lékařů

(5761)

Bořivoj Šubrt, Milan Tuček
JEDINEČNÝ TITUL
4. aktualizované vydání 
Publikace zpracovává trvale aktuální téma. Právní úprava pracovnělékařských služeb v zákoně o specifických zdravotních službách
a v prováděcí vyhlášce č. 79/2013 Sb. stále vzbuzuje četné nejasnosti
mezi zaměstnavateli, ale i lékaři. To se týká i významných novel těchto
právních předpisů z roku 2017.
Autoři pojímají problematiku pracovnělékařských služeb komplexně.
Vysvětlují jak uvedenou právní úpravu a její praktické důsledky, tak
i pracovněprávní souvislosti z hlediska příslušných ustanovení zákoníku
práce. Nevyhýbají se ani kritice některých nedostatků právní úpravy,
existujících i po novelách. Popisují jednotlivé druhy pracovnělékařských
prohlídek, další činnosti smluvního lékaře a uvádějí doporučení pro
obsah smlouvy zaměstnavatele s poskytovatelem pracovnělékařských
služeb, postup při vyžádání a vydání lékařského posudku a důsledky
tohoto posudku pro pracovněprávní vztah zaměstnanců. Dotčená
právní úprava je velmi přísná a za její nerespektování hrozí i závažné
sankce zaměstnavatelům (o nichž publikace rovněž pojednává).
Součástí publikace jsou formuláře možných vzorů používaných
v oblasti pracovnělékařských služeb, jejichž editovatelnou podobu
lze zdarma stáhnout prostřednictvím odkazu uvedeného v publikaci.
Toto již 4. vydání je rozšířeno o výklad a doporučení na základě
praktických zkušeností s uplatňováním zákona a prováděcí vyhlášky
a o nejnovější soudní judikaturu.
10/2019, brožovaná, 448 stran
459 Kč

PRACOVNÍ ÚRAZY V JUDIKATUŘE 
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Publikace je věnována také vztahům mezi poškozenými zaměstnanci,
jejich odpovědnými zaměstnavateli a pojišťovnami Kooperativa
a Česká pojišťovna při provozování zákonného pojištění odpovědnosti
zaměstnavatelů a jeho perspektivám do budoucnosti.

(2798)

Zdeněk Šenk
1. vydání
Jedná se o unikátní přehled judikátů řešících spory v oblasti pracovních úrazů. Přehledně uspořádané judikáty jsou doplněny odbornými
komentáři autora, poskytujícího již řadu let odborné konzultace
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advokátním kancelářím. Jednotlivé rozsudky i autorův odborný
komentář detailně rozebírají proces posuzování pracovního úrazu
v souvislostech.
Důraz je kladen na klíčové informace, které jsou pro posouzení, zda
se jedná o pracovní úraz, podstatné. Zainteresované skupiny, které
se podílí na řešení pracovních úrazů, jistě ocení desítky případových studií řešení pracovních úrazů. Studie jsou uspořádány podle
jednotlivých okruhů pracovních úrazů do samostatných oddílů,
např. úrazy na služební cestě, při cestě do zaměstnání a zpět, při
stravování, při pracovní činnosti apod. Praktickou práci s publikací
také významně usnadňuje rejstřík, který napomáhá rychlé orientaci
v knize. Výborným doplňkem knihy je samostatná e-kniha „Judikáty
o pracovních úrazech“, která obsahuje nezkrácené judikáty, právní
věty a důležité pojmy.
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
11/2013, brožovaná, 384 stran
439 Kč

JUDIKÁTY O PRACOVNÍCH ÚRAZECH 

(2894)

Zdeněk Šenk
1. vydání

E-KNIHA

Tato e-kniha je rozšiřujícím doplňkem k publikaci „Pracovní úrazy v judikatuře“. Obsahuje judikáty upravené autorem v rozsahu umožňujícím čtenáři detailně sledovat rozhodování jednotlivých soudů.
Přehlednost je zajištěna uspořádáním judikátů do 37 tematických
okruhů. Cílem tohoto rozšiřujícího materiálu je předat čtenářům
klíčové informace, které jsou podstatné pro posuzování pracovního
úrazu zaměstnance, tak aby uživatel knihy mohl objektivně rozhodnout, zda se jedná o pracovní úraz. Praktickou pomůckou jsou
rejstříky jednotlivých judikátů a rejstříky právních vět a důležitých
pojmů, které usnadní orientaci uživatelů e-knihy v zásadních informacích k problematice pracovních úrazů.
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Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
12/2013, formát PDF nebo ePUB, 564 stran
259 Kč

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELE
– při změně dodavatele
(2895)
kolektiv autorů
1. vydání
Publikace pojednává o obecném přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů při změně zaměstnavatele a detailně rozebírá
dopad těchto povinností na zaměstnavatele při změně dodavatele.
Výklad platné právní úpravy je doplněn rozborem judikatury, zejména
Evropského soudního dvora, a zahraničními zkušenostmi.
Záměrem publikace je velmi podrobným a praktickým způsobem
popsat a zhodnotit stávající právní úpravu a aplikovat ji na obchodněprávní změny, které nastávají u zaměstnavatele. Poukazuje
přitom na její nesnáze, pokouší se nalézat aplikační řešení za využití
příbuzné britské právní úpravy a v závěru volá po legislativní změně,
která by tento neutěšený stav odstranila. Tato publikace je určena
všem, kteří se zabývají pracovněprávními vztahy a aplikují pracovněprávní předpisy, zejména tedy zaměstnavatelům, zaměstnancům,
managementu společností, personalistům, mzdovým účetním, osobám
profesně aplikujícím právo a mnoha dalším.
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
3/2014, brožovaná, 144 stran
199 Kč

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 
– a dalších základních pracovněprávních vztahů
v souvislostech

(5776)

Bořivoj Šubrt, Michal Vrajík
1. vydání
Po dlouhé době přichází na trh samostatná publikace k problematice
skončení pracovního poměru a dalších základních pracovněprávních
vztahů, kterou autoři pojímají komplexně – jsou v ní vyloženy všechny
způsoby skončení pracovního poměru s praktickými poznámkami pro
zaměstnavatele, jak tyto způsoby skončení využít (např. jak propustit
zaměstnance, který porušuje své povinnosti nebo má neuspokojivé
pracovní výsledky). Publikace je doplněna odkazy na aktuální soudní
judikaturu a též odkazy na výkladová stanoviska AKV – Asociace pro
rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, jejímiž členy oba
autoři jsou. Kniha se zabývá i souvisejícími otázkami, např. vydáním

SROVNÁNÍ ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO
ZÁKONÍKU PRÁCE

(5684)

Michal Vrajík, Barbora Suchá, Tomáš Čermák
1. vydání
S ohledem na společnou historii České a Slovenské republiky se může
zdát, že zákoníky práce jsou si podobné, a že tedy „kdo zná český,
zná i slovenský“ – to však dnes již častokrát neplatí. Předkládaná
publikace je svým pojetím jedinečná, protože k textu českého zákoníku práce přiřazuje odpovídající ustanovení slovenského zákoníku
práce, a to přehledně ve dvou sloupcích. Umožňuje tak čtenáři ověřit
si jednoduše a rychle úpravu jednotlivých institutů pracovního práva
v obou zemích. Za každou částí zákoníku pak následuje stručný autorský komentář upozorňující na hlavní rozdíly mezi oběma úpravami.
Přidanou hodnotu komentáře zajišťuje autorský kolektiv tvořený třemi
zkušenými pracovněprávními specialisty – dvěma českými advokáty
a jedním slovenským advokátem. Svým zaměřením je kniha pojata
prakticky, a to především jako každodenní pomocník personalistů,
kteří mají na starosti Českou republiku i Slovensko. Komentář je proto
sepsán stručně a srozumitelně tak, aby i „neprávník“ mohl při své

práci vyhodnotit, v čem se jednotlivé zákoníky práce liší, a podle toho
se rozhodnout, jak dál postupovat. Kromě podnikové a zaměstnavatelské praxe pro knihu najdou využití rovněž advokáti praktikující
v České i Slovenské republice nebo i zástupci dalších právních profesí,
a v neposlední řadě také studenti právnických fakult, kterým může
být významným pomocníkem při zpracovávání komparačních částí
závěrečných a jiných studentských prací.
7/2018, brožovaná, 376 stran
459 Kč

ŠKOLSKÉ ZÁKONY a prováděcí předpisy(5892)
– s komentářem 2020 + CD
Jiří Valenta
PŘIPRAVUJEME
8. aktualizované vydání
Již 8. vydání praktické příručky obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální úplná komentovaná
znění všech důležitých právních předpisů souvisejících s řízením škol
a školských zařízení. Uvedené předpisy jsou komentovány v souladu
s vývojem právních názorů, ustálené judikatury a s ohledem na praxi
při aplikaci současné školské legislativy. Obsahem je také komentář
k zásadním novým změnám školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících včetně těch, které nabyly účinnosti v průběhu
posledních dvou let. Součástí je CD s kompletní školskou legislativou
včetně příloh v knize neuváděných.
6/2020, brožovaná, cca 1 072 stran + CD
cca 680 Kč
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potvrzení o zaměstnání, dovolenou v souvislosti se skončením pracovního poměru a podporou v nezaměstnanosti, jakož i působením
odborových organizací v této věci. Rozebírá též zvláštnosti skončení
pracovněprávního vztahu u dohody o provedení práce a dohody
o pracovní činnosti.
Kniha je koncipována prakticky a srozumitelně a je určena široké
veřejnosti od vedoucích pracovníků, personalistů přes mzdové účetní
až po jednotlivé zaměstnance. Vzhledem k šíři a komplexnosti výkladu
a odkazům na judikaturu nejvyšších soudních instancí ji nicméně
při své praxi jistě využijí též advokáti, podnikoví právníci, pracovníci
orgánů inspekce práce, odboroví funkcionáři, studenti i další zástupci
odborné veřejnosti.
Oba autoři jsou zkušenými lektory a rovněž autory článků a publikací
jak přímo s tematikou skončení pracovněprávních vztahů, tak i s jinou
pracovněprávní tematikou.
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
5/2019, brožovaná, 248 stran 
409 Kč

ZÁKON O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ(5895)
– s komentářem a příklady včetně problematiky
náhrady mzdy k 1. 1. 2020
Marta Ženíšková, Jan Přib, Zdeněk Schmied
PŘIPRAVUJEME
12. aktualizované vydání
Tato praktická příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením
zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou
příkladů.
Zohledňuje stav k 1. 1. 2020. Změny od 1. 1. 2020 se týkají údajů,
které se každý rok k 1. lednu mění v návaznosti na výši průměrné
mzdy. Jde o nové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dobu
prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti a dávek nemocenského
pojištění. Dne 1. 1. 2020 nabývá účinnosti významná a rozsáhlá
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změna zákona o nemocenském pojištění, která se týká zavedení
eNeschopenky. Tato změna se dotýká pojištěnců nemocensky pojištěných, zaměstnavatelů a ošetřujících lékařů. Příručka obsahuje
i změnu ve výkladu pravděpodobného příjmu a podrobný výklad
pojmu „sjednaná částka započitatelného příjmu“. V publikaci jsou
podrobně popsány nové změny a některé dosavadní výklady jsou
doplněny.
Nově se obsah příručky rozšiřuje o ta ustanovení zákoníku práce, jimiž
se upravuje náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody v prvních
14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. K těmto
zákonným ustanovením je připojen podrobnější komentář včetně
praktických příkladů pro řešení předmětné problematiky. Část týkající
se náhrady mzdy systematicky navazuje na ta ustanovení zákona
o nemocenském pojištění, která jsou z hlediska nároku na náhradu
mzdy a její výplatu rozhodující.
2/2020, brožovaná, cca 312 stran
cca 370 Kč

ZÁKONÍK PRÁCE 2020 (sešitové vydání) 

(5898)

Zdeněk Schmied, Dana Roučková
PŘIPRAVUJEME
ÚPLNÉ ZNĚNÍ
16. aktualizované vydání
Stejně jako v předchozích letech jsme i pro rok 2020 pro vás připravili stručné a přehledné vydání aktuálního znění zákoníku práce
ke dni 1. 1. 2020 včetně souhrnného komentáře k jednotlivým
věcně shodným skupinám zákonných ustanovení se zapracováním
všech dílčích změn, k nimž došlo v průběhu roku 2019 především
v oblasti náhrady mzdy nebo platu v období prvních 14 dnů dočasné
pracovní neschopnosti.
Aktuálnost tohoto vydání spočívá také v souhrnné prezentaci legislativních změn, k nimž došlo v prováděcích právních předpisech k zákoníku práce, především v oblasti odměňování a cestovních náhrad.
Nespornou předností této publikace je to, že paragrafové znění
jednotlivých ustanovení zákoníku práce ke dni 1. 1. 2020 je doprovázeno souhrnným komentářem k jednotlivým skupinám zákonných
ustanovení, v jehož rámci jsou představeny i zásadní změny související s povinným zavedením elektronické neschopenky od 1. 1. 2020
s dopady tohoto opatření na pracovněprávní vztah zaměstnavatele
a zaměstnance.
Hlavním cílem publikace je poskytnout praktický a stručný přehled
právní úpravy v zákoníku práce s přesahem komentáře do provádě-

cích právních předpisů k němu, a to s ohledem na běžné praktické
potřeby nejširší odborné i laické veřejnosti. Důraz je kladen na její
stručnost a přehlednost.
1/2020, brožovaná, cca 176 stran
cca 130 Kč

ZÁKONÍK PRÁCE A SOUVISEJÍCÍ USTANOVENÍ
NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
– s podrobným komentářem(5680)
Karel Eliáš, Petr Hůrka, Petr Bezouška,
Dana Roučková, Zdeněk Schmied
4. aktualizované vydání
Publikace jedinečná svým unikátním pojetím propojujícím pracovní
právo s právem občanským reaguje ve 4. aktualizovaném, vydání
na novelizace zákoníku práce. Jde zejména o novelu zákoníku práce
týkající agenturního zaměstnávání, dále změny vyvolané novelou
občanského zákoníku (statusové otázky) a změny vyvolané novelizacemi sociálních předpisů, které jsou se zákoníkem práce spjaty.
Srozumitelný komentář předkládá výklad pracovněprávních norem
za současné aplikace obecných ustanovení občanského zákoníku, což
se již v souvislosti s přelomovým nálezem Ústavního soudu ukázalo
jako nezbytné a po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku
tato potřeba ještě zesílila. Autorský tým je složen z předních odborníků na pracovní a občanské právo, kteří se na vzniku obou kodexů
legislativně podíleli a touto problematikou se zabývají rovněž při
činnosti vzdělávací, publikační, vědecké i při samotné aplikaci práva
v praxi. Kniha je určena všem, kteří se zabývají pracovněprávními
vztahy a používají pracovněprávní předpisy, např. zaměstnavatelům,
zaměstnancům, managementu společností, personalistům, mzdovým
účetním, osobám profesně aplikujícím právo, studentům právních
oborů a mnoha dalším.
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
3/2018, vázaná se stužkou, 880 stran
999 Kč

íte knižní
ke každé zásilce obdrž
a volný čas
dárek z edice zdraví

ZDARMA

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ
NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2020

kolektiv autorů

Matěj Daněk, Jaroslava Fojtíková, Magdaléna Vyškovská
PŘIPRAVUJEME
2. aktualizované vydání
Druhé vydání této publikace komplexně popisuje právní úpravu
zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem
na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území
České republiky, 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 (dále jen „občané EU“) a cizinců, kteří jsou
občané z tzv. třetích států (dále jen „cizinců“). V případě občanů EU,
s ohledem na jejich bezproblémový přístup na trh práce, se publikace
věnuje plnění povinností zaměstnavatele, případně zahraničních
zaměstnavatelů ohledně vyslaných občanů EU, definici rodinného
příslušníka občana EU a jeho možnosti vykonávat práci na území
České republiky a otázce přechodných pobytů, které s ohledem
na některé životní situace může občan EU v důsledku potřebovat.
Ve vztahu k zaměstnávání cizinců ze třetích států publikace vysvětluje
veškeré zákonem umožněné postupy vedoucí k získání oprávnění
k pobytu a výkonu práce na území České republiky a případná další
alternativní řešení vztahující se ke specifickým skupinám cizinců.
Nicméně s ohledem na praktické využití těchto postupů je kladen
největší důraz na zaměstnanecké a modré karty, včetně postupů
při vysílání zaměstnanců do České republiky, a nově zavedená
mimořádná pracovní víza. V těchto případech jsou velmi podrobně
vysvětleny konkrétní kroky vedoucí k vyřízení příslušných povolení,
vyžadované podklady jejich žádostí, formální náležitosti a poskytnuta
praktická doporučení. Dále je věnována pozornost i jednotlivým
výjimkám při zaměstnávání cizinců, tedy případům, kdy cizinci stále
potřebují povolení k zaměstnání či mají volný vstup na trh práce,
a vládním programům České republiky, které cizincům usnadňují
získání termínu k podání jejich žádosti na zastupitelském úřadě
v zahraničí.
Publikace se rovněž zabývá sociálním a zdravotním pojištěním cizinců
v České republice, rozebírá pravidla tzv. evropských koordinačních
nařízení a jejich přímé aplikace při zaměstnávání občanů EU v České
republice, jakož i jejich vyslání do České republiky.

13. aktualizované vydání

PŘIPRAVUJEME

BESTSELLER

Tato publikace svým formátem navazuje na systematiku předchozích
již dvanácti komentovaných vydání zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů a přináší čtenářům výklad nejen dosavadních
pracovněprávních institutů s ohledem na aktuální soudní judikaturu,
ale též veškerých legislativních změn v zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisech, k nimž došlo v uplynulém roce 2019,
a to formou uceleného souboru téměř čtyř desítek aktualizovaných
úplných znění právních předpisů opatřených komentáři vyjadřujícími
právní názory a zkušenosti osvědčeného a částečně obměněného
týmu autorů. Publikace mapuje právní stav k 1. 1. 2020 a vyznačuje
se podstatně revidovaným textem komentářů se zaměřením na jejich
aktualizaci a zpřehlednění.
V průběhu roku 2019 prošel sice zákoník práce s účinností od 1. 7. 2019
pouze dílčí legislativní změnou v souvislosti se zrušením tzv. karenční
doby zákonem č. 32/2019 Sb., nicméně věcné změny zaznamenaly
některé prováděcí právní předpisy, např. v oblasti odměňování či
cestovních náhrad. Komentář k příslušným ustanovením zákoníku
práce, především k § 192, § 193 a § 206, reaguje i na změny zákona
o nemocenském pojištění k 1. 1. 2020, které souvisejí se zavedením
povinného používání elektronické neschopenky v procesu posuzování dočasné pracovní neschopnosti a mají tak bezprostřední dopad
do oblasti pracovněprávních vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, aniž by se promítly přímo změnou v samotném zákoníku práce.
Publikace je určena širokému okruhu uživatelů, neboť podrobný
komentář je přizpůsoben nejen každodenní potřebě zaměstnavatelů, především jejich personalistů a mzdových účetních, ale také
vedoucích zaměstnanců ve firmách stejně jako zaměstnancům nebo
jejich zástupcům (odborovým organizacím), dobře však poslouží
i jako užitečná pomůcka pro nejširší odbornou i laickou veřejnost.
1/2020, vázaná, cca 1 304 stran

cca 980 Kč
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ZÁKONÍK PRÁCE, PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY 2020
– a další související předpisy s komentářem
(5888)
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Publikace se také věnuje pravidlům pro určení příslušnosti k předpisům sociálního a zdravotního pojištění podle dvoustranných smluv
o sociálním zabezpečení, které Česká republika uzavřela s třetími
státy. Podrobně vysvětluje postup při registraci zaměstnance z EU či
ze třetích zemí u českých zdravotních pojišťoven, pracovišť okresní
správy sociálního zabezpečení a další povinnosti zaměstnavatelů.
Popsán je i postup při vyslání zaměstnanců, kteří podléhají českým
právním předpisům, do České republiky.
Poslední kapitola publikace poskytuje přehled o základních českých
daňových aspektech situace, kdy cizinec jak z EU, tak ze třetích
států vykonává zaměstnání v České republice, a to jak z pohledu
zaměstnance samotného, tak z pohledu souvisejících procesněprávních povinností na straně jeho zaměstnavatele (českého, příp.
zahraničního subjektu). Kniha rovněž zohledňuje změny příslušné
daňové legislativy, pokud jde o stanovení „superhrubého“ základu
daně z příjmů zaměstnanců, kteří podléhají povinnému zahraničnímu
pojistnému systému v jiných státech EU, EHS nebo ve Švýcarsku.
Celá publikace je doplněna o praktické modelové příklady, které jsou
zaměřeny především na časté otázky z praxe.
4/2020, brožovaná, cca 376 stran
cca 380 Kč

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ,
ZAMĚSTNANCŮ A OSVČ 2020
– s komentářem a příklady
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(5897)

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

pojistného na zdravotní pojištění oproti sociálnímu (nemocenskému)
pojištění a oproti daním z příjmů. Samostatný prostor je věnován
aplikaci evropských právních předpisů pro oblast zdravotního pojištění
a koordinaci účasti na pojištění a odvodu pojistného. Čtenář zde
najde i rozbor problematiky mezinárodního prvku, migrace pojištěnců
a správné stanovení příslušnosti k předpisům při odvodu pojistného.
Součástí jsou rovněž praktické příklady a aktuální výklady postupů.
2/2020, brožovaná, cca 168 stran
cca 290 Kč

NOVÁ VYDÁNÍ PRO ROK 2020

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

(2860)

Jan Hejda, Nina Svobodová, Karina Divišová,
Libor Finger, Martin Prosser, Veronika Vaněčková
1. vydání
Akciová společnost je co do svého významu, složitosti a rozsahu právní
úpravy již dlouho středem zájmu zákonodárců, odborné veřejnosti
i podnikatelského sektoru. Organizační struktura a řada specifických
právních institutů spojených s touto formou obchodní společnosti
je nyní již poměrně složitá. Rekodifikační proces reagující na světové
a evropské trendy a potřeby praxe zavádí několik dalších institutů,
možnost volby organizační struktury a několik dalších novinek. Vedle
současné dualistické koncepce organizační struktury bude možné
nově volit koncepci monistickou.
Smyslem této publikace je upozornit čtenáře na podstatné legislativní
změny týkající se akciové společnosti a seznámit je s praktickými
dopady nové právní úpravy.
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
9/2014, brožovaná, 440 stran
569 Kč

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

(2858)

Blanka Vítová, Jan Kotula, Jakub Dohnal
1. vydání
Publikace řeší náhradu škody a nemajetkové újmy v soukromém
právu. Jedná se o přehledný komentář k části nového občanského
zákoníku o závazcích z deliktů s vytyčením změn, které byly v novém
občanském zákoníku zavedeny.
Je určena nejen praktikujícím právníkům, ale např. i zaměstnavatelům
nebo další laické veřejnosti, která s úpravou náhrady škody a nemajetkové újmy přichází do styku. Přílohou publikace je „Metodika
Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví“, která
v souladu se zásadou plného odčinění nemajetkových újem na zdraví
a na určení výše náhrady podle zásady slušnosti konkretizuje základní
východiska, kterými by se měla praxe při stanovení výše náhrady řídit.
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Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
4/2015, brožovaná, 336 stran
449 Kč

NOVÝ ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH
A DRUŽSTVECH 
– poznámkové znění

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK 
– nejdůležitější změny

Jan Hejda, Nina Svobodová, Karina Divišová, Libor Finger,
Miroslav Machala, Martin Prosser, Veronika Vaněčková
1. vydání
Nový Zákon o obchodních korporacích je důležitý právní předpis pro
všechny, kteří mají co do činění s obchodními společnostmi nebo družstvy – společníky, akcionáře, jednatele, prokuristy, členy představenstev.
Autoři publikace výstižnou formou čtenáři objasňují podstatu a praktický dopad jednotlivých ustanovení nového zákona o obchodních
korporacích. Podstatou úpravy zákona je úprava obchodních společností. Komentáře v knize k jednotlivým paragrafům proto mj.
vysvětlují i důvod, proč bylo to které ustanovení do právního předpisu
zařazeno. A které důležité změny zákon přinesl? Např. u společnosti
s ručením omezeným je to zejména možnost vydávání různých druhů
podílů, minimalizace základního kapitálu a změna u zániku účasti
společníka ve společnosti s ručením omezeným.
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
7/2013, brožovaná, 864 stran
1 099 Kč

(2850)

Petr Bezouška, Lucie Melzerová
1. vydání
Publikace představuje základní změny, které přinesl nový občanský
zákoník, srozumitelnou a čtivou formou seznamuje čtenáře jednak
s novými instituty (právní jednání, právo stavby aj.) a jednak se změnami v pojetí stávajících institutů (pojetí věci, pojetí nemovitosti,
kontraktační proces aj.).
Opomenuta nezůstala ani důležitá přechodná ustanovení nového
občanského zákoníku. Nový občanský zákoník se dotýká skoro všech
oblastí lidského života – dozvíme se z něj mimo jiné, co si můžeme
dovolit vůči svému sousedovi, jaká práva máme coby nájemce bytu,
čeho se můžeme domáhat, zjistíme-li, že se zakoupené boty rozlepily při prvním dešti, anebo jak můžeme naložit se svým majetkem
pro případ smrti.
Znát pravidla nového občanského zákoníku je důležité i pro podnikatele. Mimo jiné je také třeba prověřit všechny smlouvy a obchodní
podmínky, zda se v nich nevyskytují doložky odporující pravidlům
nového občanského práva. Publikace přináší poznámky k vybraným
ustanovením, která jsou nová, změněná nebo z jiného hlediska
důležitá. Tam, kde je to účelné, se poukazuje i na další literaturu
k danému tématu nebo na judikaturu, která buď zůstává použitelná
i nadále, nebo bude zcela opuštěna. Knihu uvítají nejen laikové, ale
i právníci a studenti práv.
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
7/2013, brožovaná, 376 stran
429 Kč

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

(2862)

(5750)

Jiří Žůrek
2. aktualizované vydání
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) představuje nový
právní rámec pro zpracování osobních údajů. Jde o komplexnější
právní předpis, než byl zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, a přinesl nové povinnosti a instituty a také propracovanější
systém práv subjektů údajů, což klade na jeho adresáty (tj. všechny
subjekty zpracovávající osobní údaje) nepoměrně vyšší nároky na jeho
znalost a pochopení.
Proto si tato publikace klade za cíl všem zainteresovaným subjektům
srozumitelnou cestou přiblížit Obecné nařízení a tím jim napomoci
orientovat v dané právní úpravě. Tomu napomáhá nejen výkladová
část k Obecnému nařízení, která tvoří jádro publikace a jež postupně provází čtenáře v jednotlivých kapitolách všemi aspekty jak
Obecného nařízení, tak i některými souvisejícími otázkami, jako je

Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
5/2018, brožovaná, 344 stran
389 Kč

SLOVNÍK SLUŽEBNÍHO POMĚRU 

(2742)

Petr Tomek
1. vydání
Právní pojmy užívané právními předpisy, které upravují služební poměr
příslušníků bezpečnostních sborů, jsou seřazeny abecedně a poskytují
snadnou orientaci uživatele příručky při rychlém hledání významu
konkrétních pojmů a jejich zakotvení v právních předpisech. Tomu
napomáhají také odkazy na jiné související pojmy obsažené ve výkladu. Slovník je určen služebním funkcionářům a jejich poradním
komisím, pracovníkům personálních útvarů, studentům policejní
akademie, ale i všem příslušníkům ve služebním poměru.

Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
6/2009, brožovaná, 304 stran
299 Kč

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 2020
Jan Hejda, Nina Svobodová, Libor Finger,
Martin Prosser, Veronika Vaněčková

(5768)

PŘIPRAVUJEME
2. aktualizované vydání
Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem
obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti
s ručením omezeným došlo k 1. 1. 2014 k zásadním změnám, jejichž
smyslem je umožnit společnosti i společníkům pružněji reagovat
na vnější vlivy. Zákon o obchodních korporacích a společně s ním
i občanský zákoník jako základní kodex soukromého práva v České
republice byly již od svého nabytí účinnosti v roce 2014 novelizovány.
Význam mnohých ustanovení v právní úpravě společnosti s ručením
omezeným se vyjasnil díky mnoha praktickým zkušenostem a soudním rozhodnutím. Smyslem této publikace je podat výklad právní
úpravy společnosti s ručením omezeným a nově také odpovědět
na řadu výkladových problémů právní úpravy s ohledem na pokračující odbornou diskuzi, výkladová stanoviska a aktuální judikaturu.
4/2020, brožovaná, cca 280 stran
cca 430 Kč

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ OD A DO Z 2020 

PRÁVO OSTATNÍ

zpracování rodného čísla nebo kopie a čísla občanského průkazu
v pracovněprávních vztazích a další, ale i praktická část publikace,
která obsahuje dvě samostatné kapitoly týkající se pravidel šíření
obchodních sdělení a provozování kamerových systémů za účinnosti
Obecného nařízení. Praktická část publikace dále obsahuje seznam
anglických zkratek a pojmů, které jsou v oblasti zpracování osobních
údajů používány. Pro vyšší komfort a lepší zužitkování nabytých poznatků z knihy je v jednotlivých kapitolách a podkapitolách zařazen
výčet článků a recitálů, které se řešené problematiky týkají. Jelikož
publikace obsahuje i kompletní text Obecného nařízení, může si
čtenář ihned související články a recitály jednoduše dohledat a zasadit
nabyté znalosti do kontextu znění Obecného nařízení. Publikace je
určena pro všechny, kdo působí v oblasti ochrany osobních údajů,
jako jsou pověřenci pro ochranu osobních údajů, jednatelé, zástupci
správce nebo zpracovatele, osoby zodpovědné za dodržování podmínek zpracování osobních údajů (vedoucí pracovníci, personalisté,
mzdové účetní apod.), studenti atd. Autor vystudoval Právnickou
fakultu Univerzity Karlovy a již devátým rokem působí na Úřadu pro
ochranu osobních údajů, z toho pátým rokem jako ředitel Odboru
konzultačních agend, ve kterém se zabývá stížnostní a konzultační
agendou. Od dubna 2018 je držitelem certifikátu CIPP/E Mezinárodní
asociace profesionálů v oblasti ochrany soukromí.

(5769)

Eva Šromová
PŘIPRAVUJEME
3. aktualizované vydání
Jedná se o třetí vydání této publikace, které je doplněné a přepracované podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu
používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům,
účastníkům a jejich zástupcům či zájemcům o správní řízení.
Tato publikace odkazuje i na postupy v řízení o přestupcích. Je koncipovaná tak, aby byla srozumitelná. Popisuje krok za krokem postup
ještě před zahájením řízení a ve správním řízení od zahájení řízení
do vydání rozhodnutí a exekuce.
Dále obsahuje abecedně uspořádaný slovníček více než 100 pojmů
používaných ve správním řízení s upozorněním na řešení složitých
situací. Rovněž zahrnuje více než 80 nejpotřebnějších abecedně
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řazených vzorů úkonů s příklady jejich použití. V závěru publikace
je zařazen správní řád v aktuálním znění a u jednotlivých paragrafů
je poznámka, o jaký úkon se jedná.
Cílem publikace je usnadnit práci se správním řádem, zjednodušit
orientaci v něm, upozornit na souvislosti jednotlivých ustanovení
správního řádu a na jejich použití. Publikace má rovněž přesah do řízení o přestupcích, aby byla zřejmá aplikace obecného a zvláštního
procesního předpisu. U příslušných pojmů a postupů podle správního
řádu odkazuje i na zvláštní právní úpravu stanovenou v zákoně
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
2/2020, brožovaná, cca 568 stran 
cca 580 Kč

STAVEBNÍ ZÁKON S KOMENTÁŘEM(5770)
– a souvisejícími předpisy
Jiří Blažek
5. aktualizované vydání
Publikace je koncipována z hlediska potřeb žadatelů o umístění a povolení staveb, zařízení, terénních úprav a udržovacích prací. Výklad
jednotlivých ustanovení uvádí jak zrušená, tak nově nahrazovaná znění
a především rozhodné související předpisy – vybraná znění správního
řádu, katastru nemovitostí, seznam předpisů vymezujících dotčené
orgány, nemovitosti a správu budov (SVJ, bytová družstva). Nedílnou
součástí jsou i výňatky z dopravní a inženýrské infrastruktury. Publikace
obsahuje také pasáže z občanského zákoníku a zaměřuje se i na posouzení záměru stavebníka, správní úřady, vodní stavby i na železnici. Cílem
publikace je ulehčit běžným uživatelům orientaci ve složitém právním
předpisu, kterým stavební zákon je.
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
7/2019, brožovaná, 360 stran
429 Kč

VÝPOVĚĎ Z NÁJMU BYTU A JINÉ ZPŮSOBY
SKONČENÍ NÁJMU BYTU, PŘECHOD NÁJMU BYTU
– podle nového občanského zákoníku
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(2865)

Jan Bajura
1. vydání
V knize je podrobně rozebrána problematika výpovědi z nájmu bytu
a další možné způsoby zániku nájmu bytu. Pozornost je věnována

i otázce přechodu nájmu bytu jako jednoho z možných důsledků
úmrtí nájemce. Téma je autorem komplexně a vyčerpávajícím způsobem shrnuto z pohledu soudní praxe i právní vědy. Nechybí rozbory
konkrétních kauz, praktické příklady, vzory výpovědí pro jednotlivé
výpovědní důvody a vzory dalších právních úkonů směřujících k zániku nájmu bytu.
Úvodní část publikace se zabývá zánikem nájmu bytu v obecné
rovině – dovolenými a nedovolenými možnostmi ukončení nájmu
bytu. V dalších kapitolách jsou podrobně rozebrány jednotlivé způsoby zániku nájmu bytu – dohoda, narovnání, výpověď (nájemce,
pronajímatele – s přivolením soudu, bez přivolení soudu), odstoupení
od nájemní smlouvy, uplynutí sjednané doby nájmu, skončení výkonu
práce, na kterou je nájem bytu vázán, zánik členství v bytovém družstvu, smrt nájemce, splynutí nájemce s pronajímatelem v jedné osobě,
zničení bytu a jiné případy nemožnosti plnění ze strany pronajímatele,
otázky zániku nájmu bytu v souvislosti s vyvlastněním, soudním
výkonem rozhodnutí, exekucí, veřejnou dražbou a insolvenčním
řízením. S ohledem na skutečnost, že smrt nájemce nemusí vždy
vést k zániku nájmu bytu, je do publikace zahrnuta i problematika
přechodu nájmu.
Autor podrobně rozebírá jak stav, který nastal v důsledku tzv. bytové
novely občanského zákoníku (zákon č. 132/2011 Sb.), tak i stav,
který nastal v důsledku účinnosti nového občanského zákoníku
(zákon č. 89/2012 Sb.).
Publikace je využitelná nejen pro odborníky z praxe (soudce, advokáty, správce nemovitostí, realitní kanceláře), ale i pro studenty právnických fakult a bezesporu i pro samotné vlastníky a nájemce bytů.
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
9/2014, brožovaná, 184 stran
349 Kč

ch sítích!
Sledujte nás na sociální
nakladatelství ANAG

@nakladatelstvianag
@knihyANAG

Petr Tomek, Zdeněk Fiala

JEDINEČNÝ TITUL

NOVINKA
3. aktualizované a rozšířené vydání
Publikace je aktualizovanou a zásadně přepracovanou verzí předchozí
obdobné publikace.
Kniha obsahuje novelizovaný text zákona č. 361/2003 Sb., k němuž
je připojen komentář, doplněný výkladem jednotlivých ustanovení
zákona s poukazem na některé aplikační problémy a také nedostatky
stávající právní úpravy služebního poměru. Text zákona je podložen
rovněž aktuální judikaturou vztahující se ke konkrétnímu ustanovení
nebo několika ustanovením zákona. Připojené poznámky k některým ustanovením zákona o služebním poměru poskytují přehled
o podrobnější úpravě obsažené v navazujících právních předpisech,
prováděcích předpisech k zákonu a některých interních předpisech
bezprostředně souvisejících s daným ustanovením zákona.
Publikace je vhodnou pomůckou pro aplikační praxi a je určena především služebním funkcionářům a pracovníkům personálních útvarů
bezpečnostních sborů, a dalšímu odbornému personálu, který se
bezprostředně podílí na přípravě rozhodnutí služebních funkcionářů.
Současně poslouží všem příslušníkům, vůči nimž se řízení ve věcech
služebního poměru vede, aby mohli řádně uplatnit svá práva v tomto
řízení a uplatňovat své nároky plynoucí ze služebního poměru.
10/2019, brožovaná, 856 stran
649 Kč

ZÁKON O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ
– s komentářem

(5675)

Věra Novotná, Jana Riedlová Jurková, Eva Burdová
2. aktualizované vydání
Nový občanský zákoník přinesl mnoho podstatných změn v oblasti
rodinného práva, které tvoří základ pro přijímání opatření při zajišťování sociálně-právní ochrany dětem a při pomoci rodičům nebo
jiným osobám odpovědným za výchovu dětí v tíživé životní situaci.
Pojetí rodinného práva v novém občanském zákoníku přineslo mnoho
změn, z nichž lze zmínit změny v oblasti osvojení, pěstounské péče
či ústavní výchovy. Na změny v oblasti hmotného práva soukromého,
které upravuje občanský zákoník, reaguje zcela nový procesní předpis,
a to zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a novela ob-

čanského soudního řádu. Publikace obsahuje komentovaný text zákona
č. 359/1999 Sb. v aktuálním znění k datu vydání publikace a společně
s řadou tematicky souvisejících mezinárodních smluv a zákonů tvoří
ucelený komplex právních předpisů v oblasti sociálně-právní ochrany
dětí. Publikace rovněž reflektuje změny v oblasti soukromého práva,
zejména práva rodinného a s ním souvisejících procesních předpisů.
Pro přehlednost jsou součástí publikace též výňatky relevantních
ustanovení právních předpisů dotýkajících se problematiky sociálně-právní ochrany dětí včetně vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a směrnice k vedení spisové dokumentace. Autorky nejenže přehledně
a srozumitelně komentují obsah jednotlivých ustanovení zákona
o sociálně-právní ochraně dětí, ale vysvětlují též filozofii vzniku
jednotlivých ustanovení a jejich praktické uplatnění. Zvláště cenné
je propojení s jednotlivými ustanoveními předpisů souvisejících,
jakož i literatura vztahující se k jednotlivým ustanovením. Komentář
k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí je velmi žádanou publikací,
která je využívána všemi orgány sociálně-právní ochrany dětí, spolupracujícími nevládními organizacemi či soudci.
Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou
aktualizace, která bude ke stažení na www.anag.cz.
5/2016, brožovaná, 808 stran
669 Kč

PRÁVO OSTATNÍ

ZÁKON O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ
BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ k 1. 10. 2019(5712)
- s komentářem, poznámkami a judikaturou

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2020 (5894)
– s komentářem
Tomáš Kruták, Lenka Krutáková, Jan Gerych
PŘIPRAVUJEME
2. aktualizované vydání
Aktualizované vydání komentáře k zákonu o zadávání veřejných
zakázek je obohaceno o poznatky a zkušenosti získané v období tří
let, které plynuly od nabytí účinnosti zákona.
Kniha přináší odpovědi na četné otázky, které nebylo v době nabytí
účinnosti zákona možné jednoznačně zodpovědět.Publikace zohledňuje aktuální rozhodnutí orgánů dohledu a v neposlední řadě
se opírá o bohaté zkušenosti autorů z praxe.
Tato publikace bude proto cenným pomocníkem pro zadavatele,
dodavatele, ale též administrátory veřejných zakázek a další osoby
podílející se na průběhu zadávacích řízení.
4/2020, brožovaná, cca 944 stran
cca 660 Kč
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DRIVE / POHON
– Překvapivá pravda o tom, co nás motivuje!

(5947)

2. vydání
JEDINEČNÝ TITUL
Daniel H. Pink
Většina z nás věří, že nejlepším způsobem, jak motivovat sebe i ostatní
kolem, je použití externích odměn např. peněz – tedy metody cukru
a biče. To je však chyba – tvrdí Daniel H. Pink ve své provokativní
a přesvědčivé knize „DRIVE: Překvapivá pravda o tom, co nás motivuje“. Tajemstvím vysokého výkonu a uspokojení – v práci, ve škole
i doma – je hluboká lidská potřeba řídit si své životy, učit se, vytvářet
nové věci a činit dobro sobě i celému světu. Autor odkazuje na čtyři
desetiletí trvající výzkum o lidské motivaci a upozorňuje na rozpor
mezi vědeckými poznatky a praxí a na to, jak tento nesoulad ovlivňuje
všechny stránky našeho života. Názorně ukazuje, že i když metoda
cukru a biče úspěšně fungovala ve dvacátém století, v dnešní době
je to přesně ten způsob, jak lidi nemotivovat. Ve své knize zkoumá tři
prvky skutečné motivace – autonomii, mistrovství a smysl – a nabízí
chytré a překvapivé techniky, jak je uvést do praxe. Svou teorii demonstruje na příkladech firem, které používají nové přístupy k motivaci,
a rovněž nám představuje vědce a podnikatele směle mířící kupředu.
DRIVE překypuje velkými myšlenkami – je to ojedinělá kniha, která
změní váš způsob myšlení i života.
12/2017, vázaná, 184 stran
299 Kč

DRIVE / POHON – audiokniha (5996)
– Překvapivá pravda o tom, co nás motivuje!

MANAGEMENT
ROZVOJ
OSOBNOSTI

299 Kč

MISTR
– Manažer mezi dvěma mlýnskými kameny
aneb co by měl znát každý vedoucí

NOVINKA

(5683)

Jiří Halík
Zaměřuje se na problematiku práce mistra při vedení pracovní skupiny a efektivní zvládnutí této role co se týče komunikace a jednání
s podřízenými, ale také na postavení mistra ve vztahu k nadřízeným.
Role mistra v každé firmě je velice důležitá, ale současně také složitá,
a to z toho důvodu, že musí dobře vycházet jak svým podřízeným,
tak nadřízeným, a musí být nejen odborníkem ve svém oboru, ale

Účelná je rovněž kapitola „Personální minimum mistra“, která
obsahuje výňatky ze zákoníku práce, o nichž by měl mít povědomí
každý vedoucí zaměstnanec. Autor dlouhodobě působí jako lektor
a má bohaté zkušenosti s realizací vzdělávacích projektů pro mistry
a vedoucí pracovníky. Při tvorbě této publikace vycházel především ze
svých bohatých zkušeností, které získal na příslušných manažerských
pozicích, jež vykonával.
12/2016, brožovaná, 200 stran
299 Kč

NAJDĚTE SVŮJ BOD ROVNOVÁHY
(5810)
– Jak si vyjasnit priority, zjednodušit si život a získat víc
Brian Tracy, Christina Tracy Stein
Dnes má každý hodně práce a málo času – to se bohužel nezmění.
Jedinou možnou cestou, jak náš život zklidnit, je udělat vše pro to,
abychom trávili více času nad věcmi, které jsou nejdůležitější, a méně
času nad těmi méně důležitými. Pokud si nejsme zcela jisti tím, co
je opravdu důležité, děláme neuvážená a impulzivní rozhodnutí
a končíme vyčerpaní a nenaplnění. Úspěšný autor Brian Tracy ve spolupráci s terapeutkou Christinou Stein ukazují, jak nalézt opravdovou
rovnováhu – jsou-li všechny vaše činy vedeny pevnými vědomostmi
a vašimi nejhlubšími hodnotami, představami, úmysly a cíli.
Nejenže budete méně stresovaní, ale zvládnete toho víc s menším
úsilím, než by vás kdy napadlo. Budete-li jednat podle své opravdové
vnitřní rovnováhy, budete svěží a soustředění a vše ve vašem životě
bude jako v dokonalé harmonii. Budete procházet dny s kuráží,
sebevědomím a jasným cílem, protože vše, co děláte, je v souladu
s tím, kým opravdu jste.
Autoři vám pomocí otázek, které vás přivedou k přemýšlení a soustředění se, stejně jako konkrétních činností a cvičení pomohou nalézt vaši
osobní rovnováhu a ukáží vám, jak ji můžete využít při nastavování
priorit a organizování času tak, že vám dodá energii a zjednoduší
každou stránku vašeho života. Výsledkem je nový, aktivní přístup
začlenění životní rovnováhy, pracovní úspěch a organizování času.
11/2016, brožovaná, 112 stran
239 Kč

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

(5820)

BESTSELLER
Brian Tracy, Renata Angelo 
Vyhlídka změny je pro každého manažera zčásti vzrušující a zčásti
děsivá. Je však klíčem k úspěchu, bohatství a skutečnému uspokojení
z vaší práce a ve vašem životě.
„Nový začátek“ poodhaluje roušku tajemství hledání skutečně nového začátku – dělá tlustou čáru za vaší minulostí a startuje kariéru
a život, po kterých jste vždy skrytě toužili. Kniha, která od základu
změní váš život, vám ukáže, jak zjistit, co je pro vás opravdu důležité, ovládnout vaši kariéru, nalézt ve všem nečekaném a zdánlivě
negativním příležitost k růstu. Díky Tracyho metodě o sedmi krocích
získáte odvahu riskovat, odvahu k zásadním rozhodnutím, která vás
v životě posunou dál, zatímco budete stát nohama na zemi.
5/2016, brožovaná, 216 stran 
309 Kč

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

(5932)

Dave Alred
Tlak představuje konstantu našeho života. Musíte stihnout uzávěrku, vystoupit před lidmi, ujmout se role hostitele na večírku – to
všechno na vás vyvíjí tlak. Ale jak by se náš život změnil, kdybychom
byli schopni využít tlak ke svému prospěchu a proměnit jej ve svou
výhodu?
Schopnost zvládat zátěž je dovednost jako každá jiná. I sportovní hvězdy
se v situacích, kdy jde o hodně, spoléhají na vyzkoušené a prověřené
strategie a postupy. Pro mnohé z nich je úspěch spojen se jménem jediného muže Dr. Dava Alreda, MBE., který se těší všeobecnému uznání
jako jeden z nejlepších trenérů planety. Tento průkopník nových
cest v oboru psychologie schopnosti podat výkon udělal z ragbisty
Jonnyho Wilkinsona jednoho z nejobávanějších exekutorů trestných
kopů a napomohl řadě fotbalistů z Premier League, špičkovým
hráčům golfu a reprezentantům Anglie v kriketu podávat výkony
na vrcholové úrovni.
A nyní nám Dave Alred v této inspirující knize objasňuje osm průkopnických principů, jak toho dosáhnout. Kniha „Pod tlakem“ se
zabývá jednotlivými aspekty špičkové výkonnosti, od mentálního na-

MANAGEMENT I ROZVOJ OSOBNOSTI

také dobrým poradcem, soudcem a psychologem. Kniha je doplněna
o příklady z praxe a rovněž o úkoly, které vytvářejí předpoklady pro
aktivní zapojení čtenářů.
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stavení „bez limitů“ až po sílu a moc jazyka umožňující maximalizaci
výkonu, a tak nám pomáhá být co nejúspěšnější v zaměstnání, při
sportu i v soukromém životě. Přečtěte si ji – a už nikdy neminete cíl!
11/2018, brožovaná, 256 stran
319 Kč

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

(3967)

BESTSELLER
Brian Tracy, Christina Tracy Stein 
Jeden z celosvětově nejúspěšnějších autorů a lektorů v oblasti timea life-managementu Brian Tracy a jeho dcera Christina, zkušená psychoterapeutka, představují řadu praktických, osvědčených a snadno
aplikovatelných nápadů a strategií pro změnu negativního myšlení
na pozitivní. V jejich společné knize najdete mnoho účinných technik
a cvičení, která vám pomohou změnit myšlení tak, abyste v každém
člověku a zážitku objevili vždy něco hodnotného, i když se to zprvu
může zdát obtížné, či dokonce nemožné. S pomocí rad obsažených
v tomto bestselleru na poli life-managementu se naučíte, jak rozvíjet
neochvějné sebevědomí, jak se stát svým nejlepším já a jak začít
žít výjimečný život. Staňte se úspěšným manažerem svého života!
6/2013, brožovaná, 160 stran
299 Kč

PRIORITY ŘEDITELE
– Ovládněte umění, jak přežít na vrcholu

(3922)

Neil Giarratana
VÝHODNÁ CENA
Kniha poskytuje přímé, specifické, cenné a praktické rady a postřehy
pro začínající hlavní výkonné úředníky a generální ředitele nebo manažery, podpořené humornými a ironickými příběhy. Neil Giarratana
vás vezme do úřadu generálního ředitele a ukáže nejvyšší ředitelské
priority – dostat to pravé jinak! Pokrývá klíčové oblasti, které musejí
být zpracovány dobře a s inteligencí, a podrobně vysvětluje, jak
na to. Giarratanova kniha je plná fascinujících, překvapujících a vždy
relevantních informací, které autor popisuje na příkladech z více než
třicetileté praxe. Dozvíte se, co potřebujete znát o kritických oblastech
zájmu nebo činností generálního ředitele. Ani jedna z nich by neměla
znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. V knize naleznete
cílené rady, které vám pomohou, např. Konec rozdělující kancelářské politiky; Rychlý vývoj nových produktů; Předpověď zisku, aniž
by byl bláhový; Jak využívat morální zodpovědnost jako konkurenční

výhodu; Jak se vyvarovat temné strany hněvu; Úspěšné provádění
změn v podnikové kultuře či Zavádění nových obchodních modelů.
9/2014, vázaná, 224 stran
49 Kč

SNĚZTE TU ŽÁBU!

(5934)

Brian Tracy
BESTSELLER
2. vydání 
Získejte více důležitých věcí – dnes!
Není dost času na to, co máte na seznamu úkolů – a nikdy ho dost
nebude. Úspěšní lidé se nesnaží udělat všechno, ale naopak se učí
zaměřit pouze na důležité úkoly, které vždy splní. Takzvaně jedí
své žáby. Jedno staré přísloví praví, že pokud je první věcí, kterou
každé ráno uděláte, snědení živé žáby, budete mít uspokojivý pocit
s vědomím, že jste se vypořádali s tou nejhorší věcí, která vás ten
den mohla potkat. Pro Tracyho je jedení žáby metaforou pro splnění
toho nejnáročnějšího úkolu – ale zároveň takového, který může mít
nejpozitivnější dopad na váš život. Kniha Snězte tu žábu! ukazuje,
jak si zorganizovat každý den tak, abyste se mohli zaměřit na složité
úkoly a efektivně a účinně je splnit.
Předkládáme vám upravené a aktualizované vydání, do nějž autor
přidal dvě kapitoly. První popisuje, jak můžete využívat technologie
tak, aby vás upozornily na to, co je nejdůležitější, a naopak vás
chránily před tím, co není podstatné. Druhá kapitola nabízí rady
pro zachování pozornosti ve světě plném rozptýlení, elektroniky
a dalšího. Jedna věc však zůstala nezměněna – Brian Tracy zachycuje
podstatu toho, co je důležité pro efektivní řízení času: rozhodnutí,
disciplína a odhodlání. Tato kniha, která mění životy, zajistí, že budete
plnit více důležitých úkolů – a to ještě dnes!
11/2017, brožovaná, 144 stran
259 Kč

VĚŘTE TOMU A DOSÁHNĚTE TOHO!
(5958)
– Překonejte pochybnosti, osvoboďte se od minulosti a naplňte
veškerý svůj potenciál
NOVINKA
Brian Tracy, Christina Tracy Stein
Motivační návod pro použití „psychologie dosažení“, od autora
bestselleru „Snězte tu žábu!“, k vyhnání negativních myšlenek a chování a odhalení celého potenciálu k úspěchu. Opuštění negativních
myšlenek je jedním z nejdůležitějších, ale často i nejtěžších, kroků

OLOMOUC
Kollárovo nám. 698/7
779 00 Olomouc
tel.: 585 757 411
fax: 585 418 867
e-mail: obchod@anag.cz

VÉST, KONAT, ŽÍT
– Efektivní management pro novou dobu

VÍTĚZOVÉ NIKDY NEPODVÁDĚJÍ
– a to ani v těžkých časech

(3930)

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

KATALOG PUBLIKACÍ ANAG PRO ZDRAVÍ
A VOLNÝ ČAS NA WWW.ANAG.CZ

(3887)

PRAHA
Mozarteum
Jungmannova 748/30
110 00 Praha 1
tel.: 222 519 092
222 515 741
fax: 222 519 611
e-mail: praha@anag.cz
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VÝHODNÁ CENA
Fredmund Malik
Je management věcí názoru, otázkou
ideologií nebo módou? Podle
www.facebook.com/anag.cz
čeho se pozná spolehlivý koncept vedení?
V knize „Vést, konat, žít“
www.anag.cz
najdete konkrétně a srozumitelně vše, co je potřeba, abyste se stali
úspěšnými vedoucími pracovníky. Pravděpodobnost vychází z platných základů zaměřených na zvláštní požadavky stále komplexnějšího
OLOMOUC

světa. Pro toto nové vydání Fredmund Malik přepracoval a rozšířil své
stěžejní dílo, které je již dlouhou dobu klasikou literatury manage
mentu. Jedinečným způsobem řadí svá pojednání do celistvého
modelu správného a dobrého generálního managementu. Malikova
teorie managementu je platná jak pro management institucí, tak
i pro self-management.
10/2011, vázaná, 352 stran
149 Kč
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k tomu, abyste mohli žít úspěšný, naplňující život. V této praktické
příručce, založené na výzkumu, prezentují autoři svou „psychologii
dosažení“, program, který vám pomůže identifikovat a překonat
škodlivé vzorce a nápady, které vám brání v dosažení cílů a ve vedení
šťastného a spokojeného života. Ať tato negativita pochází z minulých vztahů, které dopadly špatně, traumat z dětství, pracovního
selhání nebo z všeobecné nejistoty, Tracy a Stein vám pomohou
rozpoznat, jak vědomá a také nevědomá negativita ovlivňuje vaši
osobnost, vzhled a rozhodnutí. Dále ukazují, jak znovu získat kontrolu
nad vašimi myšlenkami, pocity a činy, změnit negativní v pozitivní,
naučit se přijmout nečekané životní změny bez toho, abyste znovu
spadli do negativních vzorců. Tato kniha z pera autora bestselleru
„Snězte tu žábu!“ vám poskytne motivační návod, jak používat
„psychologii dosažení“. Díky ní se budete schopni zbavit negativních
myšlenek a chování a dokážete odhalit svůj potenciál, díky němuž
budete moci konečně dosáhnout úspěchu. Opuštění negativních
myšlenek je jedním z nejdůležitějších, ale často i nejtěžších kroků
k tomu, abyste mohli žít úspěšný, naplňující život. V této praktické
příručce založené na výzkumu prezentují autoři „psychologii dosažení“ – program, který vám pomůže jednak rozpoznat a odhalit
škodlivé vzorce a nápady, které vám brání v dosažení cílů a ve vedení
šťastného a spokojeného života, a jednak je překonat. Ať už tato
negativita pramení z dřívějších vztahů, které skončily špatně, z traumat z dětství, pracovního selhání nebo ze všeobecné nejistoty, autoři
této knihy vám pomohou rozpoznat, jak vědomá a také nevědomá
negativita ovlivňuje vaši osobnost, vzhled a rozhodnutí. Ukážou vám,
jak znovu získat kontrolu nad svými myšlenkami, pocity a činy, jak
změnit negativní v pozitivní a naučit se přijímat nečekané životní
změny bez toho, abyste znovu zabředli
dos negativních
vzorců.
ANAG, spol.
r. o.
4/2019, brožovaná, 208 stran
299 Kč

Váš prodejce

životní styl, zdraví | partnerské vztahy | alternativní léčba |
duchovní nauky, ezoterika | management, osobní rozvoj |
kuchařky, vaříme pro zdraví | ostatní |
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Bestsellery světoznámého autora
Pierra Franckha
Princip
„jak si správně přát“
změnil pozitivně život
už stovkám tisíc lidí
po celém světě.
Přidejte se i Vy!

NAVŠTIVTE NAŠE INTERNETOVÉ KNIHKUPECTVÍ

VYJDE
V ROC E
2020

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

…vše najdete na www.anag.cz

MĚSÍČNÍK MZDOVÁ ÚČETNÍ

Mzdová účetní 

(620)

Měsíčník pro mzdové účetní, personalisty a podnikatele, ve kterém naleznete komplexní řešení otázek z níže uvedených oblastí včetně pravidelných rubrik – Nové
právní předpisy a Termínový kalendář pro mzdové účetní.
Přináší aktuální informace z těchto oblastí:
•
•
•
•
•
•
•
•

pracovní právo,
daně z příjmů ze závislé činnosti,
mzdy a platy,
sociální a zdravotní pojištění,
nemocenské dávky,
důchodové pojištění,
cestovní náhrady,
státní sociální podpora.

Odpovědi na dotazy poskytujeme předplatitelům zdarma.

Vychází 1× měsíčně 

36 stran

1 výtisk
předplatné pro rok 2020

85 Kč
1 020 Kč

Elektronické předplatné časopisů Mzdová účetní a Účetní a daně
Předplatné časopisů Mzdová účetní a Účetní a daně si můžete objednat také v elektronické podobě – budete tak mít přístup k vámi
zakoupenému časopisu v on-line verzi, a to navíc ještě dříve, než by vám přišel do schránky papírový výtisk.
Využijte možnost nezávazného vyzkoušení ukázkového čísla časopisu a posuďte sami, jak se s elektronickým časopisem pracuje.
TIP PRO VÁS: Současným objednáním tištěné i elektronické verze si zajistíte nejefektivnější práci s časopisem, neboť budete mít po ruce
váš osobní výtisk a zároveň se budete moci odkudkoliv připojit do své on-line knihovny a v zakoupených číslech časopisu fulltextově vyhledávat.
NEPŘEHLÉDNĚTE: Pokud objednáte k tištěné verzi časopisu i verzi elektronickou, za tuto druhou verzi zaplatíte pouze 50 % ceny.
Objednávky předplatného tištěné i elektronické verze a případné změny v předplatném vyřizuje Ing. Markéta Hurská,
tel. č.: 585 757 423, e-mail: hurska@anag.cz.
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(830)

Měsíčník, ve kterém najdete vše, co se týká účetnictví a daní. Problematika je řešena
na praktických příkladech v součinnosti s Ministerstvem financí, finančními úřady
a daňovými poradci.
Přináší aktuální informace z těchto oblastí:
•
•
•
•
•
•
•
•

účetnictví,
daně z příjmů,
daňová evidence,
daň z přidané hodnoty,
daň silniční,
daň z nabytí nemovitých věcí,
správa daně,
spotřební daně.

Odpovědi na dotazy poskytujeme předplatitelům zdarma.

Vychází 1× měsíčně

40 stran

1 výtisk
předplatné pro rok 2020

85 Kč
1 020 Kč

MĚSÍČNÍK ÚČETNÍ A DANĚ

Účetní a daně

HLAVNÍ VÝHODY
• časopis máte k dispozici již několik dní před tištěným vydáním,
• dostupnost z domova, kanceláře, ale např. i ze zahraničí,
• úspora místa ve vaší pracovní knihovně,
• přístup z více typů mobilních zařízení,
• možnost fulltextového vyhledávání,
• graficky naprosto identická podoba s tištěnou verzí,
• zvýhodněná cena při současném objednání
tištěné verze.
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DVOUMĚSÍČNÍK PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA

Praktická personalistika 

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

tvorba a správa dokumentů,
BOZP, pracovnělékařské prohlídky,
vyhledávání a nábor nových zaměstnanců,
hodnocení, motivace a rozvoj zaměstnanců,
pracovní právo,
komunikace, vztahy na pracovišti.

Odpovědi na dotazy poskytujeme předplatitelům zdarma.
K předplatnému pro rok 2020 obdrží předplatitelé zdarma
jako dárek sešitové vydání publikace „Zákoník práce 2020“,
která vyjde v lednu 2020.
Vychází 1× za dva měsíce

56 stran

1 výtisk
předplatné pro rok 2020

147 Kč
882 Kč

V tomto katalogu je uveřejněna aktuální nabídka odborných publikací nakladatelství ANAG z oblasti
ekonomickoprávní, managementu a rozvoje osobnosti pro rok 2020.
Uvedené údaje o ceně, rozsahu stran a termínu vydání jsou u připravovaných knih pouze orientační,
konečná verze se může lišit mimo jiné v souvislosti se schválením nových legislativních změn.
Kompletní nabídku všech připravovaných publikací a seminářů najdete na www.anag.cz
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(6766)

Upozornění: Vaše objednávky obsahující více aktuálních titulů budou vyřizovány v co nejkratší době po jejich vydání; objednávka tak může
být vyřízena i několika zásilkami, zároveň se ale budeme snažit o vhodnou kumulaci expedovaných titulů do menšího počtu zásilek.
Děkujeme proto za pochopení a doufáme, že oceníte zasílání aktuálních publikací co nejdříve po jejich vydání.
Veškeré dřívější nevyřízené objednávky evidujeme!

"

K zasílaným publikacím účtujeme poštovné 54 Kč (popř. + 33 Kč dobírka) a balné (22–58 Kč podle hmotnosti zásilky).

OBJEDNÁVKA PUBLIKACÍ

ANAGSERVIS LEDEN 2020

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

počet ks . . . . . . . . . 

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

číslo pub.. . . . . . . . . . . .

počet ks . . . . . . . . . 

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

číslo pub.. . . . . . . . . . . .

počet ks . . . . . . . . . 

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

číslo pub.. . . . . . . . . . . .

počet ks . . . . . . . . . 

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

číslo pub.. . . . . . . . . . . .

počet ks . . . . . . . . . 

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

číslo pub.. . . . . . . . . . . .

počet ks . . . . . . . . . 

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

číslo pub.. . . . . . . . . . . .

počet ks . . . . . . . . . 

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

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

Útvar: ekonomický

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

Platba:

obchodní

mzdový

právní

jiný

převodním příkazem, úhradu provedeme do 14 dnů po obdržení zásilky

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

na dobírku

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

odeslat jednou zásilkou

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

personální

Podpis a razítko organizace:

V katalogu postrádáme:

Úhradu časopisů provádějte až po obdržení zálohové faktury.
Odběratelům, kteří nám nezaplatili za doručené knihy v termínu do 14 dnů, si dovolujeme oznámit, že při dalších objednávkách jim budou publikace zasílány
na dobírku.
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Daňové
zákony
v úplném znění
k 1. 1. 2020
s přehledy
a komentáři změn

Publikaci si můžete objednat
na www.anag.cz.
Celý sortiment již vydaných knih
nakladatelství ANAG najdete
ve všech dobrých knihkupectvích
po celé ČR.

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

SPECIALIZUJEME SE NA SEMINÁŘE PŘEDEVŠÍM Z OBLASTÍ:

PŘIHLÁŠKY
NA SEMINÁŘE

v Olomouci, Os
travě, Brně, Zl
íně
a Hradci Králov
é
Jana Valentová,
tel.: 585 757 42
1,
e-mail: seminar
e@anag.cz,
v Praze, Plzni, Li
berci, Karlových
Varech,
Českých Budějo
vicích a Ústí nad
Labem
Jitka Houdková
, tel.: 222 519 09
2,
e-mail: praha@
anag.cz.

• DANÍ • ÚČETNICTVÍ V PODNIKATELSKÉ, ROZPOČTOVÉ A PŘÍSPĚVKOVÉ SFÉŘE
A NEVÝDĚLEČNÝCH ORGANIZACÍCH • ZDAŇOVÁNÍ MEZD • PRACOVNÍHO PRÁVA
• NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ • DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ • CLA A ADMINISTRATIVY

www.anag.cz

