ODBORNÉ
PŘÍRUČKY
2019

VČETNĚ

novel platných
od 1. dubna
2019

Publikace a pracovní pomůcky
pro právní a podnikatelskou veřejnost,
daňové poradce a pro profesionální
uživatele z řad Finanční správy

Ediční plán (stav: duben/2019)
NEWSLETTER - vydavatelství / Donau Media

Rychlý přehled
Daňové zákony XXL ProFinanční správu (Díl I.)

03

Daňové zákony XXL ProFinanční správu (Díl II.)

04

Daňové zákony EXPERT

05

Daňový řád + Zákon o FS ČR s komentářem
změn

06

Zákon o DPH s komentářem změn

07

Elektronická evidence tržeb s komentářem změn

08

Občanský zákoník s komentářem změn

09

Zákoník práce s komentářem změn

10

Správní řád s komentářem změn
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DAŇOVÉ ZÁKONY 2019 XXL ProFi
Díl 1.

2019
Podtitul: Úplná znění platná v roce 2019 (v praktickém kompletu s webem, e-bookem a aktualizačním servisem)
BESTSELLER JIŽ 25 LET
Standard na pracovištích Finanční správy ČR

Nové vydání oblíbené příručky vycházející od roku 1994
po schválení vládních daňových novel dne 12. března 2019.
Právní stav k 1. dubnu 2019.

EAN: 9788081830785
(tištěná publikace)
9788081830792 (e−book v pdf)
Počet stran: cca 168
Sazba DPH: 10 % (tištěná publikace),
21 % (e−book v pdf)
Žánr: odborná literatura, právo, daně,
podnikání, ekonomika
Vazba tištěné verze: brožovaná
Rozměry tištěné verze: cca 230 x 297
mm (Š x V)
Datum vydání: 10. dubna 2019
Doporučená cena tištěné verze: 169 Kč
(vč. 10 % DPH)
Keywords: daňové zákony 2019, úplné
znění daňových zákonů, novely daňových
zákonů, vládní daňový balíček

Obsah: přehledný úvod ke zvládnutí orientace v novelách během několika minut, systematické úvodní komentáře všech
aktuálních novel, úplná znění zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o dani silniční, zákona
o dani z nemovitých věcí, zákonného opatření o dani z nabytí
nemovitých věcí a daňového řádu.
Hlavní vlastnosti: barevné rozlišení novel, kvalitní bílý papír,
orientační prvky, uspořádání a přehledná grafická úprava zohledňující potřeby přesné práce s textem, extra široký formát
A4+. Publikace s doplňkovým servisem pro náročné uživatele
(podnikatele, daňové poradce, účetní, pracovníky Finanční
správy, ekonomický management, studenty) - jediný komplet
tohoto typu na českém trhu. Pro denní použití v profesionální
praxi.
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Marketingová podpora

Bezplatná podpora uživatelů

Kniha měsíce
Plakáty do výloh
Reklamní výtisky do výloh
Propagační materiály do prodejen
Letáky do zásilek e-shopů
Reklama na odborných webech
Ukázky pro e-shopy

E-book v pdf v platném právním stavu + e-booky v pdf
s aktuálními zněními po každé změně
12x ročně pravidelný aktualizační servis v pdf s nejnovějšími
informacemi o vývoji daňové legislativy
Bonusové e-booky s podrobně komentovanými novelami, e-booky
pro mobilní zobrazovací zařízení (čtečky, smartphony, tablety) ve
formátu e-pub
Servisní webová stránka DanoveZakony365.cz pro uživatele
s aktuálními texty ke stažení a průběžnými informacemi k novelám
UPOZORNĚNÍ: Využití bonusů (e-booky, aktualizační servis, přístup k on-line
službám) může být podmíněno registrací načtením QR kódu a/nebo sdělením
e-mailové adresy. Registrace nezavazuje k nákupu žádných produktů nebo služeb
a lze ji kdykoliv zrušit.
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DAŇOVÉ ZÁKONY 2019 XXL ProFi
Díl 2.

2019
Podtitul: Úplná znění platná v roce 2019 (v praktickém kompletu s webem, e-bookem a aktualizačním servisem)

NOVINKA
Publikace připravená na základě připomínek a poptávky
odborné veřejnosti

Rozšiřující vydání oblíbené příručky s další daňovou legislativou po schválení vládních daňových novel dne 12.
března 2019. Právní stav k 1. dubnu 2019.

EAN: 9788081830808
(tištěná publikace), 9788081830815
(e−book v pdf)
Počet stran: cca 160
Sazba DPH: 10 % (tištěná publikace),
21 % (e−book v pdf)
Žánr: odborná literatura, právo, daně,
účetnictví, podnikání, ekonomika
Vazba tištěné verze: brožovaná
Rozměry tištěné verze: cca 230 x 297
mm (Š x V)
Datum vydání: 10. dubna 2019
Doporučená cena tištěné verze: 189 Kč
(vč. 10 % DPH)
Keywords: daňové zákony 2019, novely
daňových zákonů, úplné znění daňových
zákonů, zákon o evidenci tržeb, zákon o
Finanční správě, zákon o omezení plateb
v hotovosti, zákon o účetnictví, české
účetní standardy, vládní daňový balíček

Obsah: přehledný úvod ke zvládnutí orientace v novelách během několika minut, systematické úvodní komentáře všech
aktuálních novel, úplná znění zákona o evidenci tržeb, zákona o Finanční správě ČR, zákona o spotřebních daních, zákona o účetnictví (+ prováděcí vyhlášky a Českých účetních standardů), zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,
zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a zákona o omezení plateb v hotovosti.
Hlavní vlastnosti: výrazné rozlišení novel, kvalitní bílý papír,
orientační prvky, uspořádání a přehledná grafická úprava zohledňující potřeby přesné práce s textem, extra široký formát
A4+. Publikace s doplňkovým servisem pro náročné uživatele
(podnikatele, daňové poradce, účetní, pracovníky Finanční
správy, ekonomický management, studenty) - jediná tohoto
typu na českém trhu. Pro denní použití v profesionální praxi.
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Marketingová podpora

Bezplatná podpora uživatelů

Propagační materiály do prodejen
Letáky do zásilek e-shopů
Reklama na odborných webech
Ukázky pro e-shopy

E-book v pdf v platném právním stavu + e-booky v pdf
s aktuálními zněními po každé změně
12x ročně pravidelný aktualizační servis v pdf s nejnovějšími
informacemi o vývoji daňové legislativy
Bonusové e-booky s podrobně komentovanými novelami, e-booky
pro mobilní zobrazovací zařízení (čtečky, smartphony, tablety) ve
formátu e-pub
Servisní webová stránka DanoveZakony365.cz pro uživatele
s aktuálními texty ke stažení a průběžnými informacemi k novelám
UPOZORNĚNÍ: Využití bonusů (e-booky, aktualizační servis, přístup k on-line
službám) může být podmíněno registrací načtením QR kódu a/nebo sdělením
e-mailové adresy. Registrace nezavazuje k nákupu žádných produktů nebo služeb
a lze ji kdykoliv zrušit.

04

DAŇOVÉ ZÁKONY 2019 XXL Expert

2019
Podtitul: Úplná znění platná v roce 2019 s podrobnými komentáři novel (v praktickém kompletu s webem, e-bookem a
aktualizačním servisem)
TRADIČNÍ PRACOVNÍ POMŮCKA PRO NÁROČNÉ

EAN: 9788081830822 (tištěná
publikace), 9788081830839 (e−book
v pdf)
Počet stran: cca 250
Sazba DPH: 10 % (tištěná publikace),
21 % (e−book v pdf)
Žánr: odborná literatura, právo, daně,
podnikání, ekonomika
Vazba tištěné verze: brožovaná
Rozměry tištěné verze: cca 297 x 230
mm (Š x V)
Datum vydání: 10. dubna 2019
Doporučená cena tištěné verze: 389 Kč
(vč. 10 % DPH)
Keywords: daňové zákony 2019, úplné
znění daňových zákonů, novely daňových
zákonů, komentáře novel, vládní daňový
balíček

Nové vydání příručky pro nejnáročnější profesionální uživatele po schválení vládních daňových novel dne 12. března 2019. Právní stav k 1. dubnu 2019.

Obsah: přehledný úvod ke zvládnutí orientace v novelách během několika minut, systematické úvodní komentáře všech
aktuálních novel + podrobné komentáře všech změn přímo u
novelizovaných pasáží úplných znění zákona o daních z příjmů, zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,
zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o dani silniční, zákona o dani z nemovitých věcí, zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, zákona o evidenci tržeb a daňového řádu.
Hlavní vlastnosti: výrazné rozlišení novel a jejich detailní
komentáře přímo v textu, kvalitní bílý papír, orientační prvky,
uspořádání a přehledná grafická úprava zohledňující potřeby přesné práce s textem, extra široký formát A4+ naležato.
Publikace s doplňkovým servisem pro nejnáročnější profesionální uživatele - jediná tohoto typu na českém trhu. Pro studium, školení, rychlé osvojení změn a použití v denní praxi.
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Marketingová podpora

Bezplatná podpora uživatelů

Ukázky pro e-shopy

E-book v pdf v platném právním stavu + e-booky v pdf
s aktuálními zněními po každé změně
12x ročně pravidelný aktualizační servis v pdf s nejnovějšími
informacemi o vývoji daňové legislativy
Bonusové e-booky s podrobně komentovanými novelami, e-booky
pro mobilní zobrazovací zařízení (čtečky, smartphony, tablety) ve
formátu e-pub
Servisní webová stránka DanoveZakony365.cz pro uživatele
s aktuálními texty ke stažení a průběžnými informacemi k novelám
UPOZORNĚNÍ: Využití bonusů (e-booky, aktualizační servis, přístup k on-line
službám) může být podmíněno registrací načtením QR kódu a/nebo sdělením
e-mailové adresy. Registrace nezavazuje k nákupu žádných produktů nebo služeb
a lze ji kdykoliv zrušit.
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DAŇOVÝ ŘÁD 2019 s komentářem
změn
+
ZÁKON O FINANČNÍ SPRÁVĚ ČR
2019 s komentářem změn

2019
Podtitul: Úplné znění obou zákonů platné pro rok 2019 s detailními komentáři novel přímo u změněných ustanovení (v
praktickém kompletu s webem, e-bookem a aktualizačním servisem). Vše v jedné publikaci.

EAN: 9788081830884 (tištěná
publikace), 9788081830891 (e−book
v pdf)
Počet stran: cca 56
Sazba DPH: 10 % (tištěná publikace),
21 % (e−book v pdf)
Žánr: odborná literatura, právo, daně,
podnikání, ekonomika
Vazba tištěné verze: brožovaná
Rozměry tištěné verze: cca 230 x 297
mm (Š x V)
Datum vydání: 10. dubna 2019
Doporučená cena tištěné verze: 129 Kč
(vč. 10 % DPH)
Keywords: daňové zákony 2019, zákon
o správě daní, daňový řád, úplné znění
daňového řádu, komentáře novel, vládní
daňový balíček

TRADIČNÍ POMŮCKA PRO NÁROČNÉ
Nové vydání příručky pro profesionální uživatele po schválení vládních daňových novel dne 12. března 2019. Právní
stav k 1. dubnu 2019.
Obsah: přehledný úvod ke zvládnutí orientace v novelách během několika minut, systematický úvodní komentář aktuálních novel + podrobný komentář všech změn přímo u novelizovaných pasáží úplného znění daňového řádu.
Hlavní vlastnosti: výrazné rozlišení novel a jejich detailní
komentáře přímo v textu, kvalitní bílý papír, orientační prvky,
uspořádání a přehledná grafická úprava zohledňující potřeby přesné práce s textem, extra široký formát A4+. Publikace
s doplňkovým servisem pro nejnáročnější profesionální uživatele. Pro studium, školení, rychlé osvojení změn a použití v
denní praxi.
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Marketingová podpora

Bezplatná podpora uživatelů

Ukázky pro e-shopy

E-book v pdf v platném právním stavu + e-booky v pdf
s aktuálními zněními po každé změně
12x ročně pravidelný aktualizační servis v pdf s nejnovějšími
informacemi o vývoji daňové legislativy
Bonusové e-booky s podrobně komentovanými novelami, e-booky
pro mobilní zobrazovací zařízení (čtečky, smartphony, tablety) ve
formátu e-pub
Servisní webová stránka DanoveZakony365.cz pro uživatele
s aktuálními texty ke stažení a průběžnými informacemi k novelám
UPOZORNĚNÍ: Využití bonusů (e-booky, aktualizační servis, přístup k on-line
službám) může být podmíněno registrací načtením QR kódu a/nebo sdělením
e-mailové adresy. Registrace nezavazuje k nákupu žádných produktů nebo služeb
a lze ji kdykoliv zrušit.
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ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ
HODNOTY 2019 s komentářem
změn

2019
Podtitul: Úplné znění zákona pro rok 2019 s detailními komentáři novel přímo u změněných ustanovení (v praktickém
kompletu s webem, e-bookem a aktualizačním servisem)
TRADIČNÍ POMŮCKA PRO NÁROČNÉ

Nové vydání příručky pro profesionální uživatele po schválení vládních daňových novel dne 12. března 2019. Právní
stav k 1. dubnu 2019.
EAN: 9788081830846 (tištěná
publikace), 9788081830853(e−book v
pdf)
Počet stran: cca 72
Sazba DPH: 10 % (atištěná publikace),
21 % (e−book v pdf)
Žánr: odborná literatura, právo, daně,
podnikání, ekonomika
Vazba tištěné verze: brožovaná
Rozměry tištěné verze: cca 230 x 297
mm (Š x V)
Datum vydání: 10. dubna 2019
Doporučená cena tištěné verze: 169 Kč
(vč. 10 % DPH)

Obsah: přehledný úvod ke zvládnutí orientace v novelách během několika minut, systematický úvodní komentář aktuálních novel + podrobný komentář všech změn přímo u novelizovaných pasáží úplného znění zákona o dani z přidané hodnoty.
Hlavní vlastnosti: výrazné rozlišení novel podle časových
úrovní a jejich detailní komentáře přímo v textu, kvalitní bílý
papír, orientační prvky, uspořádání a přehledná grafická úprava zohledňující potřeby přesné práce s textem, extra široký
formát A4+. Publikace s doplňkovým servisem pro nejnáročnější profesionální uživatele. Pro studium, školení, rychlé osvojení změn a použití v denní praxi.

Keywords: daňové zákony 2019, zákon
o dani z přidané hodnoty, DPH 2019,
komentáře novel, změny v DPH, vládní
daňový balíček
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Marketingová podpora

Bezplatná podpora uživatelů

Ukázky pro e-shopy

E-book v pdf v platném právním stavu + e-booky v pdf
s aktuálními zněními po každé změně
12x ročně pravidelný aktualizační servis v pdf s nejnovějšími
informacemi o vývoji daňové legislativy
Bonusové e-booky s podrobně komentovanými novelami, e-booky
pro mobilní zobrazovací zařízení (čtečky, smartphony, tablety) ve
formátu e-pub
Servisní webová stránka DanoveZakony365.cz pro uživatele
s aktuálními texty ke stažení a průběžnými informacemi k novelám
UPOZORNĚNÍ: Využití bonusů (e-booky, aktualizační servis, přístup k on-line
službám) může být podmíněno registrací načtením QR kódu a/nebo sdělením
e-mailové adresy. Registrace nezavazuje k nákupu žádných produktů nebo služeb
a lze ji kdykoliv zrušit.
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ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB
2019 s komentářem změn

2019
Podtitul: Úplné znění zákona platné pro rok 2019 s detailními komentáři novel přímo u změněných ustanovení (v praktickém kompletu s webem, e-bookem a aktualizačním servisem)
TRADIČNÍ POMŮCKA PRO NÁROČNÉ

Nové vydání příručky pro profesionální uživatele v právním stavu k 1. dubnu 2019.

EAN: 9788081830860 (tištěná
publikace), 9788081830877 (e−book
v pdf)
Počet stran: cca 10
Sazba DPH: 10 % (tištěná publikace),
21 % (e−book v pdf)
Žánr: odborná literatura, právo, daně,
podnikání, ekonomika
Vazba tištěné verze: brožovaná
Rozměry tištěné verze: cca 230 x 297
mm (Š x V)
Datum vydání: 10. dubna 2019
Doporučená cena tištěné verze: 59 Kč
(vč. 10 % DPH)

Obsah: přehledný úvod ke zvládnutí orientace v novelách během několika minut, systematický úvodní komentář aktuálních novel + podrobný komentář všech změn přímo u novelizovaných pasáží úplného znění zákona o evidenci tržeb.
Hlavní vlastnosti: výrazné rozlišení novel podle časových
úrovní a jejich detailní komentáře přímo v textu, kvalitní bílý
papír, orientační prvky, uspořádání a přehledná grafická úprava zohledňující potřeby přesné práce s textem, extra široký
formát A4+. Publikace s doplňkovým servisem pro nejnáročnější profesionální uživatele. Pro studium, školení, rychlé osvojení změn a použití v denní praxi.

Keywords: evidence tržeb 2019, zákon
o evidenci tržeb, EET 2019, komentáře
novel, změny v EET
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Marketingová podpora

Bezplatná podpora uživatelů

Ukázky pro e-shopy

E-book v pdf v právním stavu k 1. lednu 2019 + e-booky v pdf
s aktuálními zněními po každé změně
Pravidelný aktualizační servis v pdf s nejnovějšími informacemi o
vývoji daňové legislativy
Bonusové e-booky s podrobně komentovanými novelami, e-booky
pro mobilní zobrazovací zařízení (čtečky, smartphony, tablety) ve
formátu e-pub
Servisní webová stránka EvidenceTrzeb365.cz pro uživatele
s aktuálními texty ke stažení a průběžnými informacemi k novelám
UPOZORNĚNÍ: Využití bonusů (e-booky, aktualizační servis, přístup k on-line
službám) může být podmíněno registrací načtením QR kódu a/nebo sdělením
e-mailové adresy. Registrace nezavazuje k nákupu žádných produktů nebo služeb
a lze ji kdykoliv zrušit.
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OBČANSKÝ ZÁKONÍK 2019
s komentářem změn

2019
Podtitul: Úplné znění zákona platné pro rok 2019 s detailními komentáři novel (v praktickém kompletu s webem, e-bookem a aktualizačním servisem)
BESTSELLER

Nové vydání příručky pro profesionální uživatele v právním stavu k 1. lednu 2019.

EAN: 9788081830945 (tištěná publi−
kace), 9788081830952 (e−book v pdf)
Počet stran: 186
Sazba DPH: 10 % (tištěná publikace), 21
% (e−book v pdf)
Žánr: odborná literatura, právo, podniká−
ní, ekonomika
Vazba tištěné verze: brožovaná
Rozměry tištěné verze: cca 230 x 297
mm (Š x V)
Datum vydání: 1. únor 2019
Doporučená cena tištěné verze: 189 Kč
(vč. 10 % DPH)

Obsah: přehledný úvod ke zvládnutí orientace v novelách během několika minut, systematický úvodní komentář aktuálních novel + úplné znění občanského zákoníku s vyznačením
změn v různých časových úrovních.
Hlavní vlastnosti: výrazné rozlišení novel v různých časových
úrovních a jejich detailní úvodní komentáře, kvalitní bílý papír, orientační prvky, uspořádání a přehledná grafická úprava
zohledňující potřeby přesné práce s textem, extra široký formát A4+. Publikace s doplňkovým servisem pro náročné profesionální uživatele. Pro studium, školení, rychlé osvojení změn
a použití v denní právní praxi.

Keywords: nový občanský zákoník, ob−
čanský zákoník 2019, úplné znění ob−
čanského zákoníku, novely občanského
zákoníku, změny v občanském zákoníku
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Marketingová podpora

Bezplatná podpora uživatelů

Ukázky pro e-shopy

E-book v pdf v právním stavu k 1. lednu 2019 + e-booky v pdf
s aktuálními zněními po každé změně
Aktualizační servis v pdf s nejnovějšími informacemi o vývoji
legislativy
Bonusový e-book pro mobilní zobrazovací zařízení (čtečky,
smartphony, tablety) ve formátu e-pub
Servisní webová stránka ObcanskyZakonik365.cz pro uživatele
s aktuálními texty ke stažení a půběžnými informacemi k novelám
UPOZORNĚNÍ: Využití bonusů (e-booky, aktualizační servis, přístup k on-line
službám) může být podmíněno registrací načtením QR kódu a/nebo sdělením
e-mailové adresy. Registrace nezavazuje k nákupu žádných produktů nebo služeb
a lze ji kdykoliv zrušit.
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ZÁKONÍK PRÁCE 2019
s komentářem změn

2019
Podtitul: Úplné znění zákona platné pro rok 2019 s detailními komentáři posledních novel (v praktickém kompletu s webem, e-bookem a aktualizačním servisem)
NOVINKA

Příručka pro profesionální uživatele v právním stavu k 1.
březnu 2019.

EAN: 9788081830969 (tištěná
publikace), 97880818309676 (e−
book v pdf)
Počet stran: 60
Sazba DPH: 10 % (tištěná publikace),
21 % (e−book v pdf)
Žánr: odborná literatura, právo, podni−
kání, ekonomika
Vazba tištěné verze: brožovaná
Rozměry tištěné verze: cca 230 x 297
mm (Š x V)
Datum vydání: 24. únor 2019
Doporučená cena: 129 Kč

Obsah: přehledný úvod ke zvládnutí orientace v novelách během několika minut - systematický úvodní komentář aktuálních novel + úplné znění zákoníku práce s vyznačením změn
v různých časových úrovních.
Hlavní vlastnosti: výrazné rozlišení novel v různých časových
úrovních a jejich detailní úvodní komentáře, kvalitní bílý papír, orientační prvky, uspořádání a přehledná grafická úprava
zohledňující potřeby přesné práce s textem, extra široký formát A4+. Publikace s doplňkovým servisem pro náročné profesionální uživatele. Pro studium, školení, rychlé osvojení změn
a použití v denní právní praxi.

Keywords: zákoník práce 2019, úplné
znění zákoníku práce, novely zákoníku
práce, změny v zákoníku práce, komen−
táře novel zákoníku práce

í
n
s
i
v
r
Se eb
w
í
n
l
á
t
i
= dipgřidaná
ota
hodn

Marketingová podpora

Bezplatná podpora uživatelů

Ukázky pro e-shopy

E-book v pdf v právním stavu k 1. lednu 2019 + e-booky v pdf
s aktuálními zněními po každé změně
Aktualizační servis v pdf s nejnovějšími informacemi o vývoji
legislativy
Bonusový e-book pro mobilní zobrazovací zařízení (čtečky,
smartphony, tablety) ve formátu e-pub
Servisní webová stránka ZakonikPrace365.cz pro uživatele
s aktuálními texty ke stažení a průběžnými informacemi k novelám
(v provozu od jara 2019)
UPOZORNĚNÍ: Využití bonusů (e-booky, aktualizační servis, přístup k on-line
službám) může být podmíněno registrací načtením QR kódu a/nebo sdělením
e-mailové adresy. Registrace nezavazuje k nákupu žádných produktů nebo služeb
a lze ji kdykoliv zrušit.
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SPRÁVNÍ ŘÁD 2019
s komentářem změn

2019
Podtitul: Úplné znění zákona platné pro rok 2019 s detailními komentáři novel přímo u změněných ustanovení (v praktickém kompletu s webem, e-bookem a aktualizačním servisem)
NOVINKA

Příručka pro profesionální uživatele v právním stavu k 1.
lednu 2019.

EAN: 9788081830983 (tištěná
publikace), 9788081830990 (e−book
v pdf)
Počet stran: 32
Sazba DPH: 10 % (tištěná publikace),
21 % (e−book v pdf)
Žánr: odborná literatura, právo, podni−
kání, ekonomika
Vazba tištěné verze: brožovaná
Rozměry tištěné verze: cca 230 x 297
mm (Š x V)
Datum vydání: 10. leden 2019
Doporučená cena tištěné verze: 69 Kč
(vč. 10 % DPH)

Obsah: přehledný úvod ke zvládnutí orientace v novelách během několika minut, systematický úvodní komentář aktuálních novel + úplné znění správního řádu s vyznačením změn
v různých časových úrovních.
Hlavní vlastnosti: výrazné rozlišení novel v různých časových
úrovních a jejich detailní úvodní komentáře, kvalitní bílý papír, orientační prvky, uspořádání a přehledná grafická úprava
zohledňující potřeby přesné práce s textem, extra široký formát A4+. Publikace s doplňkovým servisem pro náročné profesionální uživatele. Pro studium, školení, rychlé osvojení změn
a použití v denní právní praxi.

Keywords: správní řád 2019, zákon
500/2004, úplné znění správního řádu
novely správního řádu, změny ve správ−
ním řádu
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Marketingová podpora

Bezplatná podpora uživatelů

Ukázky pro e-shopy

E-book v pdf v právním stavu k 1. lednu 2019 + e-booky v pdf
s aktuálními zněními po každé změně
Aktualizační servis v pdf s nejnovějšími informacemi o vývoji
legislativy
Bonusový e-book pro mobilní zobrazovací zařízení (čtečky,
smartphony, tablety) ve formátu e-pub
Servisní webová stránka SpravniRad365.cz pro uživatele
s aktuálními texty ke stažení a průběžnými informacemi k novelám
(v provozu počátkem roku 2019)
UPOZORNĚNÍ: Využití bonusů (e-booky, aktualizační servis, přístup k on-line
službám) může být podmíněno registrací načtením QR kódu a/nebo sdělením
e-mailové adresy. Registrace nezavazuje k nákupu žádných produktů nebo služeb
a lze ji kdykoliv zrušit.
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