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Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI (č. poskytovatele SM-02015-2015) uzavřené dne 2. 12. 2015 

mezi dále uvedenými smluvními stranami 
REG. C. Hyglemcka stanice I 

j_ hlavmho města Prahy 
Smluvní strany I - ----

ČR -Hygienická stanice hlavního města PrahY, Q O O 1 4 / 2 O 1 9 
IČO: 71009256 Souv se1ic1 se 

Rytířská 404/12, 11001 Praha 1 ~ ~ _ 

s·nlou•.•Jll reg. ~ 
Bankovní spojení: 65825011/0710 

zastoupená MUDr. Zdeňka Jágrovou, pověřenou zastupováním ředitele HSHMP 
telefon: 296 336 700, email: podatelna@hygpraha.cz 

jako Objednatel (dále jen "Objednatel", resp. „HSHMP") na straně jedné 

a 

Wolters Kluwer ČR, a.s. 
U Nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3 

IČO: 63077639, DIČ: CZ63077639 
zápis v obch. rejstříku v oddílu B, vložka č. 9659, u Městského soudu v Praz 

zastoupená a základě plné moci, obchodní zástupe 

jako Poskytovatel (dále jen „Poskytovatel") na straně druhé 

uzavírají na zá kladě vzájemného ujednání podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, t ento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. l 11) 

ke smlouvě č . SM-02015-2015 ze dne 2. 12. 2015 {dále jen „smlouva"). 

úvodní ujednání 

Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě sjednávají dále uvedené změny a doplnění smlouvy: 

K čl . I smlouvy - Předmět plnění 
Nové zněni části článku I. smlouvy po ~13ravě a doplnění: 
Obsahem poskytované služby je: 

Právní informační systém ASPI s předpisy ČR (od r. 1918) a EU, judikaturu ČR a SDEU, základní literaturu 
(důvodové zprávy, bulletiny, sborníky, věstníky, výkladová stanoviska), vybrané časopisy a monografie (viz příloha 
č. 1). 

Knihovna odborné výkladové literatury ASPI a aplikace uvedené v příloze č. 1 
Technické řešení: 

Single (lokální instalace na PC, off-line), označení v příloze: expertní licence 
V off-line technickém řešení je přístup k plnotextovým předpisům EU jen z portálu Eur-Lex. 

ASPI Cloud počet uživatelů:l, počet klíčů:l, označení v příloze: expertní licence 
ASPI Cloud počet uživatelů:l2, počet klíčů:l, označení v příloze: licence s vybranými komentáři 

Celkový počet uživatelů : 14 
Celkový počet licencí: 3 
Způsob aktualizace služby systému ASPI : 
Single licence: online rozdílová (denní až týdenní) 
Cloud licence: denní aktualizace datových ASPI-serverů na straně poskytovatele. 
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K čl. li. smlouvy - čas plnění 
Poskytovatel se zavazuje zřídit přístup ke službě podle technického řešení uvedeného v čl. I smlouvy ve znění 
tohoto dodatku č. 1 do 10 pracovních dnů od podpisu dodatku č. 1. 

K čl . Ill smlouvy - Cena plnění 

Cena předmětu plnění smlouvy byla s ohledem na změny sjednané tímto dodatkem č. 1, a to s ohledem na změnu 
technického řešení a změnu obsahu přílohy č. 1 
sjednána dohodou stran a bez DPH činí: 

a) Celkové roční předplatné služby ASPI se mění z částky 63.764 Kč bez DPH na částku 83.582 Kč bez DPH. 
b) V roce 2019 bude Poskytovatel fakturovat za poskytnutí užívacích práv ke službě systému ASPI 

Poměrnou část předplatného z částky 63.764 Kč bez DPH za období od: 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019 

ve výši 21.255 Kč bez DPH 

Poměrnou část předplatného z částky 83.582 Kč bez DPH za období od: 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019 

ve výši 55.721 Kč bez DPH 

Zvolené fakturační období: roční, fakturační měsíc ročního předp latného služby: květen 

K čl. IV. smlouvy - Ostatní ujednání 
Do čl. IV. smlouvy se připojují dále uvedená ujednání odst . 4) - 10) uvedeného článku IV. smlouvy 
4) Stávající síťová lokální klient/server licence PV651 bude nahrazena Cloud licenci. Poskytovatel zašle Objednateli 
informaci o zřízení Cloud licence na ASPI serveru s přístupovými údaji a pokyny pro instalaci této licence. Instalaci 
licence ve své počítačové síti provede Objednatel. 
5) Ke stávající single licenci JS354 zašle Poskytovatel Objednateli upravený licenční soubor s novým obsahem 
a postup k provedení změny licence. Přeinstalaci licence provede Objednatel. 
6) Poskytovatel zajišťuje bezplatnou technickou podporu na e-mailové adrese: servis@aspi.cz a na tel. čísle 
246040111 v pracovních dnech 8-17:00 hod. 
7) Uzavřením tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě vzniká Objednateli nárok na bezplatné školení ASPI pro počet 
uživatelů uvedených v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě v rozsahu jednoho školícího dne. Školení systému ASPI 
probíhá v počítačové učebně Poskytovatele. Termíny a přihlášky jsou zveřejněny na: http://skoleni.aspi.cz. 
8) Smluvní strany sjednávaj í, že ujednáním tohoto odst. 8 článku IV. tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě jsou 
nahrazena ujednání o obchodním tajemství ve VOP (Všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele) . Smluvní 
strany tedy tímto sjednávají, že celý odstavec VOP s názvem „Někdy je dobré mlčet" se pro účely této smlouvy 
vypouští z VOP. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 sjednávají, že Poskytovatel bere na vědomí povinnost 
Objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů . Poskytovatel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výko.nu finanční kontroly. Poskytovatel bere na vědomí povinnost Objednatele 
vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na oficiálních webových stránkách Objednatele, 
a to včetně případných příloh a dodatků bez časového omezení. 
9) Smluvní strany sjednávají, že ujednáním tohoto odst. 9 článku IV. dodatku č. 1 ke smlouvě jsou nahrazena 
ujednání o zpoplatnění otevření licence po jejím zablokování ve VOP. Smluvní strany tedy tímto sjednávají, 
že poslední věta odstavce VOP nazvaného „Informace jsou zajímavé, pokud jsou stále aktuální", a to věta ve 
znění: „Otevření licence po jejím zablokování nebo změna technického řešení je zpoplatněna dle aktuálního 
ceníku uvedeném na www.wolterswkluwer.cz" se pro účely této smlouvy vypouští z VOP a nahrazuje následujícím 
ujednáním: „Otevření licence po jejím zablokování z důvodu prodlení objednatele s úhradou ceny za služby ASPI 
nebo změna technického řešení je zpoplatněna dle aktuálního ceníku uvedeném na www.wolterswkluwer.cz" 
10) Smluvní strany sjednávají, že ujednáním tohoto odst. 10 článku IV. tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě jsou 
nahrazena ujednání o vrácení uhrazeného předplatného a o úhradě smluvní pokuty ve výši 2 500,00 Kč za 
zprovoznění služby ASPI po jejím zablokování ve VOP. 
Smluvní strany tedy tímto sjednávají, že třetí věta odstavce VOP nazvaného „Vše něco stojí (o předplatném 
služby)", a to věta ve znění: „Uhrazené předplatné nevracíme" se pro účely této smlouvy vypouští z VOP. 
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Smluvní strany dále tímto sjednávají, že poslední věta odstavce VOP nazvaného „Vše něco stojí (o předplatném 
služby)", a to věta ve znění: „Při zprovoznění přístupu služby ASPI po jejím zablokování z důvodu porušení smlouvy 
je účtován technický poplatek 2 500,00 Kč splatný před otevřením přístupu ke s l užbě ASPI" se pro účely této 
smlouvy vypouští z VOP a nahrazuje následujícím ujednáním: „Při zprovoznění přístupu služby ASPI po jejím 
zablokování z důvodu prodlení objednatele s úhradou ceny za služby ASPI je účtován technický poplatek 2 500,00 
Kč splatný před otevřením přístupu ke s lužbě ASPI. 

K čl. IV. odst . 3 smlouvy 
Článek IV. odst. 3 smlouvy se mění, znění odst. 3 článku IV. smlouvy po úpravě je následující: 

3) Kontaktní osoba pro předání licence; správce informačních a komunikačních technologií: 
tel.: 

Do smlouvy se připojuje nový čl. V. - Ochrana osobních údajů 
Poskytovatel zpracovává osobní údaje (zejména identifikační a kontaktní údaje a údaje o plnění této Smlouvy) 
fyzických osob vystupujících na straně Objednatele případně také Objednatele samotného, je-li fyzickou 
osobou, a dále ostatních osob zapojených na plně n í této Smlouvy, a to pro účely spočívající v uzavření a plnění 
smluv, pro marketingové účely*, ochranu práv*, interní admin istrativní účely*, stat istické účely* a plnění 
povinností dle zákona. Proti zpracováním označeným * lze podat námitku. 
Osobní údaje dle předchozího odstavce mohou být předávány též da lším příjemcům, a to v roli zpracovatelů či 

dalších správců. 
Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a 
právo na námitku, jsou specifikovány na internetových stránkách naší společnosti www.wolterskluwer.cz 
v části Ochrana osobních údajů. 

l8J Pokud Objednatel nesouhlasí s využíváním jeho kontaktních údajů uvedených jako údaje zástupce v záhlaví 
této Smlouvy pro účely komunikace marketingových sdělení ze strany Poskytovatele, zejména informace o 
novinkách a akčních nabídkách, je povinen vyjádřit svůj nesouhlas označením tohoto pole křížkem. 

Závěrečná ujednání Dodatku č. 1 
Dále uvedené přílohy, Příloha č. 1 ke smlouvě a Příloha č. 2 ke smlouvě jsou tímto dodatkem č. 1 upraveny a 
doplněny a jsou přílohami tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě. 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn . 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních st ran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv dle §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv Objednatelem. V případě nesplnění zákonné 
povinnosti zveřejnění smlouvy v registru smluv Objednatelem dle zákon č. 340/2015 Sb., nezaniká právo na 
náhradu vzniklé škody Poskytovatel!. 
Objednatel podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že se seznámil s jeho zněním a že jej jako součást smluvního 
ujednání s Poskytovatelem přijímá . 

Příloha č. 1 - Seznam titulů knihovny odborné výkladové literatury ASPI, nástrojů a aplikací v rozsahu sjednaného 
předplatného. 

Příloha č. 2 -Všeobecné obchodní podmínky společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s. 

MUDr. Zdeňka Jágrová, 
pověřená zastupováním ředitele 

HSHMP Hygillnick.t stanict hl. m. Pra .• 
(Objednatel) se síGlem v Praze 

Rytlrská 12, 110 01 Praha 1 
poštovní přihrádka 203 

tel. 296 336 700, fax 224 212 33~ 
ČNB Praha 1 65825011/0710 

1C 71009256 

V Praze, dne 30. 4. 2019 



Prlloha č.1 Dodatku č.1 ke smlouvě č. SM-02015-2015 

Slulba ASPI obsahuje 

Předpisy ČR a SR od roku 1918 ve všech časových zněních a předpisy EU. Stejnopis ASPI {sblrky zákonů). 
Usnesení vlády od roku 1991 ve všech časových zněních. 

• Wolters Kluwer 

Judikatura ČR: ústavní soud NS, NSS, VS (publikovaná judikatura ve sblrkách), krajské, okresnl a obvodnl soudy, SOEU. Nálezy, rozhodnuti, stanoviska a usnesení 
správnlch orgánů, finančnlho arbitra, VOP, Rozhodčího soudu při HK <'.R a AK <'.R a <'.AK. 

Historická judikatura ze sblrek autoru Bohuslav a Vá!ný. 
Základní literatura (důvodové zprávy, stanoviska VYKLS, ČNB, KANCL MSp, výklady, sborníky, metodické pokyny, věstníky, koordinační výbory MF, GFlt, 
KOP) Bibliografie od roku 1900. (anotačně 65 000 odborných článků, vice nef 6 600 knifních publikací) Sluiba Blsnode: základní informace o firmách. 
Periodika (časopisy s archivy vydání): · 1 Acta MUP • 2 Aplikace práva • 3 Bulletin advokacie· 4 časopis pro právní vědu a praxi· s Casopis zdravotnického práva a 
bioetiky· 6 Komornl listy· 7 Právnické listy • 8 Právo a bezpečnost· 9 Revue pro právo a technologie· 10 Soudce· 11 Správní právo· 12 The Lawyer Quarterly 

Právní newslettery významných advokátnlch kancelář!· 1 Havel & Holásek Partners · 2 PRK Partners · 3 Weinhold Legal · 4 Schaffer & Partner· s Fučík & Partneři· 
6 LP Legal • 7 Rčdl & Partner· 8 bnt attorneys-at- law · 9 Schonherr Journal 

Koment"e v modulu Základní literatura (Druh: Komentář k předpisu): 70 neaktualizovaných textů komentářů předpisů od roku 1931 do roku 2013. 
Monografie (monografie nakladatelstvf Masarykovy university, Leges, Unde a Wolters Kluwer jsou pruběfoě doplllovány): • 1 Akciová společnost a Evropská 
společnost · 2 Anglicko-český právnický slovník · 3 Aplikace mezinárodnlho práva v právním řádu ČR pohledem teorie a soudní praxe • 4 Beyond Comphance -
Implementace rozhodnutí mezinárodních lldskoprávnlch těles na národnl úrovni · 5 české trestní právo hmotné a procesnl v evropském právnlm prostředí • 6 
Česko-polská právnl komparatistika 2013 • 7 Clrkev a stát 2016 : Potřebujeme nový zákon o clrkvlch (?) : (Sborník z konference). · 8 Clrkev a stát sborník přlspěvků 
z 19. ročnlku konference· 9 Cofola lnternatlonal 2016: Resolution of lnternatlonal Disputes Public Law ln the Contextof lmmigration Crlsís: Conference Proceedlngs. 
· 10 Dal\ový poradce pro podnikatele 2014 · 11 Data Retention Reloaded: zkušenosti, problémy a aplikačnl praxe · 12 Dějiny českého soudnictvi • 13 Doba eura -
úspěchy I nezdary společné evropské měny· 14 Dozorčí rada obchodnlch společnosti· 15 Důchodové daně • 16 Efektivnost využívání strukturálních fondů EU : 
vybrané právnl aspekty. · 17 Emitent flnančnlho nástroje a vnitřní Informace · 18 Envlronmentálnl aspekty podnikání v zemědělstvf v kontextu pravidel 
podmlněnostl · 19 Europ31scher Kontext der Etwlcklung des Privatrechs auf dem Gebict der Tschechlschen Republik · 20 Evropeizace práva v právně teorltlckém 
kontextu. Výklad základnlch pojmů • 21 Evropská dimenze legíslativnlho procesu · 22 Evropské hospodářské zájmové sdruženi • 23 Evropské lnsolvenčnl právo -
aktuálnl trendy, výzvy a budoucnost. • 24 Evropské soukromé právo v čase a prostoru, I. díl Část teoretická, metodologická a systémová · 25 Evropské soukromé 
právo v čase a prostoru. li. dll, Část deskriptivní, analytická a systémově analytická • 26 Experti a expertizy· 27 Fíremnl právo v české republice. Vývoj a srovnání s 
Německem a Slovenskem• 28 Glosy k právnl argumentaci· 29 Head of State lmmuníty ln lnternatíonal Law • 30 Institut zrušeni rozhodčího nálezu z pohledu ochrany 
spotlebltele a judikatury soudnlho dvora Evropské unie • 31 lnterceptlon of Electronlc Communícatlons ln the Czech Republic and Slovakla. · 32 lnterkulturní 
mediace v sociologickém a právním kontextu . · 33 lnternatlonal Criminal Court · 34 Internet and lts Influence on Consumer Buyíng Behaviour in the Czech Republic 
· 35 K některým vývojovým otázkám mezlnárodnlho práva soukromého· 36 Kamerové systémy v praxi - právní režim z pohledu ochrany osobních údajO a ochrany 
osobnosti• 37 Komentovaná rozhodnuti Soudního dvora EU • 38 Komunitární a české právo proti nekalé soutěfl • 39 Kontrolnl mechanismy pří prosazováni ochrany 
životnlho prostledl. • 40 Korupce a úplatkářstvf · 41 Kriminalita páchaná na mládeži -Aktuálnl jevy a nová právní úprava v české republice· 42 Kriminalita pohc1stů 
ČR· 43 Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém • 44 Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi · 45 Majetkové a hospodářské 
trestné činy včera a dnes: sbornlk z konference • 46 Maklng Sense of Human Rights Commltments • 47 Malá encyklopedie latiny v právu, 6. vydáni · 48 Matrfčnl 

činnost po účinnosti nového občanského zákonlku • 49 Medla Law and lntellectua l Property Law in the Czech Republic • 50 Medlálnl právo ČR a práva k mediálním 
statkům· česká a anglická verze · 51 Metody Investováni kapitálu v mezlnárodnlm právu soukromém • 52 Mezinárodnl lldskoprávnl závazky post.komunistických 
zemí: pflpady české republiky a Slovenska • 53 Model práva -Vztah práva a morálky, Nejen pro válečný konflikt (Právní regulace nebojové činnosti armády v 18.-
20. stoletl · 54 Nadace a nadačnl fondy· SS Nepllmá diskriminace · 56 Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jinými výkony a činnostmi • 57 Nestátní subjekty v 
definici uprchllka · 58 Nové Instituty českého clvllnlho procesu · 59 Nové mezlnárodnl dohody na ochranu Investic • 60 O právu ústavnlm · 61 Obchodní firma v 
novém občanském zákoníku · 62 Obchodnl podmlnky • 63 Obchodnl společnosti · 64 Obecně prospěšná společnost · 65 Ochrana lidských práv v mezinárodním 
právu • 66 Ochrana majetku • 67 ochrana osobnosti v common law a českém právu • 68 Ochrana soukromí versus svoboda projevu médii • 69 Odpovědnost 
statutárnlch orgánu obchodních společností · 70 Odpovědnost v lnsolvenfolm právu · 71 Odpovědnost v právu flvotnlho prostředí - současný stav a perspektivy • 
72 Odvody pojistného na soclálnl a zdravotní pojištění v členských zemích Evropské unie • 73 Osobnl obchodnl společnost! ve světle rekodifikace českého 
obchodniho práva· 74 Padni komu padni· 75 Podvody v účetnictvl firem. Jak se jim bránit · 76 Pohřebnlctvl. Právní zajištěni piety a důstojnosti lidských pozůstatků 
a ostatku· 77 Pojem osoby v právu • 78 Posuzováni vlivů záměru a koncepci na žlvotnl prostfedí · 79 Pracovnělékalské slufby, 2. vydáni· 80 Pracovnl podmlnky ve 
školstvl s akcentem na odměňováni· 81 Praktický průvodce mediaci podle nové právnl úpravy · 82 Právnl aspekty e-Governmentu v ČR· 83 Právnl aspekty ochrany 
veřejného zdraví před environmentálním hlukem · 84 Právnl aspekty outsourcingu • 85 Právnl aspekty uchováváni provoznlch a lokalizačnlch údajů • 86 Právní 
problémy kybernetické bezpečnosti · 87 Právnl úprava domény .eu• · 88 Právnl úprava obchodnlch společností v evropském a českém právu • 89 Právo být slyšen 
ve správním a daňovém řlzenl · 90 Právo soclálnlho zabezpečeni· 91 Pledávánl osobnlch údaju do zahraniti- česká a evropská právnl úprava, otázky a odpovědi • 
92 Přenos, doprovod a zohlednění evropského práva českým právem · 93 Prezident republiky· 94 Prezident republiky. 2. aktualizované a doplněné vydáni. · 95 
Princip plednosti evropského práva v teorii a soud ni praxi· 96 Příručka pro zprostledkovatele pojištěni - 2. vydání· 97 Průmyslové klastry a jejich vznik v regionech 
• 98 Restituce majetku bývatých šlechtických rodů po roce 1989 · 99 Soudnl dvůr EU a výklad práva Evropské unie • 100 Soutětní politika a fúze v evropském 
kontextu • 101 Spisová a archivní služba ve veřejném a soukromém sektoru • 102 Spisová služba · 103 Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické 
krize: (sbornik z konference) • 104 Správnl řlzenl v zemlch EU - Velká Británie, Francie, Německo, Itálie • 105 Stavební 1ákon a ochrana Uvotniho prostfedí • 106 
Stávka a právo na stávku • 107 Systém zásad soukromého práva · 108 Testamentum milllls jako inspirační zdroj moderního dědického práva · 109 Úmluva OSN o 
smlouvách o mezlnárodnl koupi zboll - ano čí ne? · 110 ústavní odpovl!dnost v ústavním systému Polské republiky · 111 úvahy o vefejném právu. • 112 Valná 
hromada s. r. o.· 113 Věcná břemena s veřejnoprávnlm prvkem· 114 Vliv Legls Arbltrl na uznání a výkon clllho rozhodčlho nálezu· 115 Vojtěch Cepl - Život právnlka 
ve 20. století • 116 Výcvik zaměstnanců - psychologické základy podnikové odborné přfpravy a výcviku • 117 Výhrada svědomí jako součást svobody myšlení, 
svědomí a nábolenského vyznáni· 118 Vynucováni právnl úpravy nekalé soutěle · 119 Vývoj konstitucionalismu v českých zemích 1. a 2 díl· 120 Výzkumná data 
a v'{zkumné databáze. Právnl rámec zpracování a sdllenf vědeckých poznatků · 121 Základy práva pro neprávnfky • 122 Zjkon o volbě prezidenta republiky -
přednosti a nedostatky ve srovnání s úpravami států Evropské unie · 123 Zaměstnanecké benefity v roce 2011 • 124 Zásadnl judikatura k nájmu a podnájmu 
nebytových prostor· 125 Závazky1e smluv a jejích právní režim (se zvláštnlm zfetelem na evropskou kollznl úpravu)• 126 Zdanění osobnlch přljmů. 2. vydáni· 127 
Znalecké posudky děti pod drobnohledem · 128 Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy 
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Obsah literatury Expertní licence pro 2 uživatele 

Daně a poplatky I 2019 

Komentář k zákonu č. 280/2009 Sb. Dařlový řád. Praktický komentář. 
Komentář k zákonu č. 353/2003 Sb.- Zákon o spotřebních daních 

Komentář k zákonu č.112/2016 Sb. - Zákon o evidenci tržeb 
Komentář k zákonu č.16/1993 Sb.- Zákon o dani silniční 
Komentář k zákonu č.187 /2016 Sb. - Zákon o dani z hazardních her 
Komentář k zákonu č.235/2004 Sb.- Zákon o dani z přidané hodnoty 

Komentář k zákonu č.280/2009 Sb. - Dařlový řád 
Komentář k zákonu č.280/2009 Sb.- Dařlový i'ád 

Komentář k zákonu č.338/1992 Sb. - Zákon o dani z nemovitých věd 
Komentář k zákonu č.340/2013 Sb. - Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 
Komentář k zákonu č.456/2011 Sb.- Zákon o finanční správě ČR 
Komentář k zákonu č.523/1992 Sb. - Zákon o dařlovém poradenství a Komoře dařlových poradců ČR 
Komentář k zákonu č.586/1992 Sb. - Zákon o daních z přijmů 
Komentář k zákonu č.593/1992 Sb. - Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z přijmů 
Vzory smluv a podání Dařlové právo 

Duševní vlastnictví 2019 

Monografie Autorské právo a práva související 

Komentář k zákonu č.121/2000 Sb. - Autorský zákon 
Komentář k zákonu č.207 /2000 Sb. - Zákon o ochraně průmyslových vzorů 
Komentář k zákonu č.300/2008 Sb. - Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
Komentář k zákonu č.441/2003 Sb. - Zákon o ochranných známkách 
Monografie Evropský patent s jednotným účinkem a jednotný patentový soud 
Monografie Fotografie a právo 

Monografie Internet, informační společnost a autorské právo. 
Monografie limity autorskoprávní ochrany 
Monografie Ochrana duševního vlastnictví ve státech anglo·americké a smíšené právní tradice 
Monografie Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou 
Monografie Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla 

Monografie Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských zemích 
Monografie Základy izraelského obchodního práva se zaměřením na právo duševního vlastnictví 
Monografie Zeměpisná označeni výrobků a jejich právní ochrana 
Vzory smluv a podáni Autorské právo 

Elektronická komunikace a IT 2019 

Komentář k zákonu č. 127 /2005 Sb. - Z.Skon o elektronických komunikacích ( Linde ) 
Komentář k zákonu č. 127 /2005 Sb. · Zákon o elektronických komunikacích (Wolters Kluwer) 
Komentář k zákonu č.181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 

Monografie Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí M onografie Elektronické dokumenty v právní praxi 

Monografie Elektronické právní jednání 
Monografie Grada PECR: Praktický průvodce implementací ePrivacy - nová pravidla elektronické komunikace 
Monografie Grada Zákon o kybernetické bezpečnosti pro organizace. Implementace nových povinností do praxe 
Monografie Kyberkrimlnallta 
Monografie Právo IT - Právo prakticky 
Monografie Základy softwarového práva 

Učebnice Právo ICT 
Vybrané odborné materiály Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 

Komentář k zákonu č. 484/1991 Sb. Zákon o Českém rozhlasu 
Komentář k zákonu č. 483/1991 Sb. Zákon o České televizi 

Mediální právo 2019 

• Wolters Kluv 

Komentář k zákonu č.132/2010 Sb.- Zákon o audiovizuálních mediálních slufbách na vyfádánl Komentář k zákonům č. 231/2001 Sb., 46/2000 

Sb., 132/2010 Sb., 40/1995 Sb., 37 /1995 Sb 

Občanské právo procesní 2019 
Komentář k zákonu č. 120/2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 
Komentář k zákonu č. 186/2011 Sb. - Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před mezinárodními soudy 
Komentář k zákonu č. 26/2000 Sb. - Zákon o veřejných dražbách 

KomenW k zákonu č. 292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních 
Komentář k zákonu č.120/2001 Sb. - Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a zákonu č.119/2001 Sb. - Zákon, kterým 

se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 
2 

Wotters Kluwer CR, a.s., U nákladového nádrali 3265/10, 130 00 Praha 3, IC 63077639, DIČ CZ63077639, spol. zapsaná u Měst. soudu v Praze, obch. Rejstrlk oddil 

B, vložka 9659, Tel.:+420 246 040 400,obchod@wolterskluwer.cz, www.wolterskluwgr.cz 



--
Komentář k zákonu č.131/2002 Sb. - Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů '- Wolters Kluwer 
Komentář k zákonu č.202/2012 Sb. - Zákon o mediaci (nakladatelství LEGES) 
Komentář k zákonu č.202/2012 Sb. - Zákon o mediaci (nakladatelství Wolters Kluwer) 
Komentář k zákonu č.292/2013 Sb. - Zákon o zvláštních řízeních soudních 

Komentář k zákonu č.358/1992 Sb. - Notářský řád 
Komentář k zákonu č.549/1991 Sb. - Zákon o soudních poplatcích 
Komentář k zákonu č.99/1963 Sb.- Občanský soudní řád (2. vydání - komentář a praktický komentář) a související předpisy EU - Nařízení o 
uznávání rozhodnutí ve věcech manželských (Brusel li bis)(2201/2003/ES), Nařízení o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí (Brusel I} 

(44/2001/ES), Narízení o evropském Uzení a drobných nárocích 
(861/2007 /ES), 
Komentář k zákonu č.99/1963 Sb.- Občanský soudní řád a č.292/2013Sb.- Zákon o zvláštních řízeních soudních (nakladatelství HBn 
Monografie Exekuce prakticky. I. díl - obecně k ffzení - Právo prakticky 
Monografie Exekuce prakticky. li. díl - jednotlivé způsoby vedení exekuce - Právo prakticky 
Monografie Náklady občanského soudního řízení a rovný přístup účastníků ke spravedlnosti 

Monografie Nové instituty českého civllního procesu 
Monografie Odůvodnění civilního rozsudku 
Monografie Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí 

Monografie Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora 
Monografie Soudní exekuce 
Vybraná judikatura Občanské právo procesní 
Vzory smluv a podání Exekuce 
Vzory smluv a podání Konkursní právo 
Vzory smluv a podání Občanské právo procesní 

Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé li 2019 

ASPI Navigátor Katastr nemovitostí (podle zákona č. 256/2013 Sb.) 
Ůlsopis Právo a rodina 
C'.asopls Rodinné listy 
C'.asopls Soukromé právo (dříve Rekodifikace a praxe) 
Komentář k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 
Komentář k Mezinárodní právo soukromé 91/2012 Sb. (2 komentáře Wolters Kluwer a Leges) 

Komentář k zákonu č. 256/2013 Sb. - Katastrální zákon 
Komentář k zákonu č. 256/2013 Sb. - Katastrální zákon (poznámkový komentář, nakladatelství Unde) 
Komentář k zákonu č.191/1950 Sb.- Zákon směnečný a šekový 
Komentář k zákonu č.89/2012 Sb.- Občanský zákoník 

Meritum Občanské právo 2007 a 2012, Byty a právo 2007, Katastr nemovitostí 2006 až 2010, Statusové věci občanů 2009 
Monografie Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva 
Monografie 222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení (nakladatelství Leges) 
Monografie Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání (právo prakticky) 
Monografie Artificial Legal Entit ies: Essays on Legal Agency and Liability 

Monografie Bezdůvodné obohacení 
Monografie Bytové spoluvlastnictví. Komentář k§ 1158- 1222 nového občanského zákoníku a k zákonu č. 67/2013 Sb. 
Monografie Culpa ln contrahendo 
Monografie Darováni a jeho podoby v novém soukromém právu 

Monografie Dědické právo podle nového občanského zákoníku 
Monografie Dědický status. Právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry 
Monografie Geometrický plán 
Monografie Grada Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům čl byt 
Monografie Grada Rádce nájemníka bytu 
Monografie Grada Rádce pro členy bytových družstev a vlastníky bytů 

Monografie Instituty českého mezinárodn(ho práva soukromého 
Monografie Katastr nemovitostí - Právo prakticky 
Monografie Katastrální (a související) judikatura 
Monografie Kritika právní odpovědnosti 

Monografie Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení Arm I, Nařízení Aím li, Nařízení Brusel I) 
Monografie Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka 
Monografie Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského 
zákona 
Monografie Náhradní péče o dítě v <'.R 

Monografie Nájemní a drufstevní bydlení 
Monografie Neka losoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře 
Monografie Nové české nadační právo v evropském srovnání 
Monografie Nové mezinárodní dohody na ochranu investic 

Monografie Ocellovánf nemovitostí - moderní metody a přístupy 
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Monografie Oceňování nemovitostí v praxi 
Monografie Oceňování služebností: teorie a praxe - Právo prakticky 
Monografie Operativní leasing firemních vozidel 
Monografie Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu 
Monografie Podnikatelský pronájem věcí movitých - Právo prakticky 

Monografie Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva 
Monografie Právní subjektivita 
Monografie Právní úprava profesionálního sportu v ČR a zahrani čí 
Monografie Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory 

Monografie Právo proti nekalé soutěži 
Monografie Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci 
Monografie Převodové tabulky pro NOZ a ZOK (nakladatelství Sagit UZ č. 902) 
Monografie P7íkazni smlouva 
Monografie Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva 

Monografie Rozvody, rozchody, zánik partnerství 
Monografie Směnka v soudním řízení 
Monografie Smlouvy přípravného druhu - Právo prakticky 

• Wolters Kilt\ 

Monografie Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku. Komentovaný rejstřík judikatury a její užiti po rekodifikaci 
Monografie Soukromé právo 21. století 
Monografie Soukromoprávní ochrana piety zemřelého 
Monografie Sousedská práva podle nového občanského zákoníku 
Monografie Správa cizího majetku - Právo prakticky 

Monografie Svěřenské fondy 
Monografie Šířeni pravdivých údajů o podnikatelích jako nekalá soutěž a/nebo narušení dobré pověsti 
Monografie Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku 
Monografie Vlastnictví bytů 

Monografie Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu 
Monografie Vyživovací povinnost po rekodifikaci 
Monografie Zajištění a utvrzení dluhů v praxi - Právo prakticky 
Monografie Zástavní právo v novém občanském zákoníku 
Monografie Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Komentář k§ 1721-2893 OZ 

Monografie Závazky ze schovacích a zaopatřovacích smluv 
Přeložená legislativa Občanský zákoník 40/1963 Sb. - anglický překlad (Civil Code) 
Slovník právnických pojmů (občanský zákoník) 
Speciální judlkatornl databáze Soubor rozhodnutí soudů ČR nižších stupňů podle NOZ a ZOK 

Vybraná judikatura Občanské právo hmotné 
Vybraná judikatura Směnečné právo 
Vybraná judikatura ve věcech bezdůvodného obohacení 
Vybraná judikatura ve věcech katastru nemovitostí 
Vzory smluv a podáni Občanské právo 

Vzory smluv a podání Rodinné právo 
Vzory smluv a podání Směnečné právo 

Právo obchodních korporací I 2019 
Komentář k zákonu č. 77 /1997 Sb. Zákon o státním podniku 
Komentář k zákonu č. 104/2008 Sb.- Zákon o nabí!lkách převzetí 
Komentář k zákonu č.125/2008 Sb. - Zákon o přeměnách obchodních korporacích a družstev 
Komentáf k zákonu č.304/2013 Sb.- Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (2 vydáni - komentář a praktický komentář) 

Komentář k zákonu č.90/2012 Sb.- Zákon o obchodních korporacích 
Vzory smluv a podání Bytová družstva 
Vzory smluv a podání Právo obchodních korporací 

Ochrana osobních údajů (GOPR) 2019 - veřejná správa 

ASPI Navigátor Obecné na11zení o ochraně osobních údajů (GDPR) pro veřejnou správu 
GOPR - publikované články z časopisů Wolters Kluwer. GOPR - Praktická příručka implementace 
Komentář k na'1zenl Evropského parlamentu a rady (EU2016/679) - Na7ízenl o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů 

Komentář k zákonu č.101/2000 Sb.- Zákon o ochraně osobních údajů 
Monografie Grada GOPR: Praktický průvodce implementad 
Monografie Grada GDPR: Aešení problémů v praxi obci 
Monografie Ochrana osobních údajů 
Monografie Ochrana osobních údajů v aplikační praxi 

Monografie Ochrana osobních údajů: vnitrostátní aplikace GOPR s ohledem na judikaturu evropských soudů 
Vybraná judikatura Přehled judikatury vztahující se k právní úpravě na ochranu osobních údajů 
Vzory smluv a podání Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) pro veřejnou správu 
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Wolters Kluwer 
Pracovní právo a sociální zabezpečení I 2019 

Komentář k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Na7ízení Vlády teské republiky požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Komentář k nařízení vlády č. 592/2006 Sb. Nařízení Vlády České republiky podmínky akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 
Komentář k vyhlášce č.180/2015 Sb. - Vyhláška o zakázaných pradch na pracovištích 
Komentář k vyhlášce č.389/2011 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi 
Komentář k zákonu č. 101/2005 Sb. Na ff zení vlády, požadavky pracovní prostředí 
Komentá7 k zákonu č. 150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě 
Komentář k zákonu č. 262/2006 Sb.- Zákoník Práce 
Komentář k zákonu č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Komentá7 k zákonu č.11/2002 Sb.Nařízení vlády, bezpečnostní značky, zavedení signálů 
Komentá7 k zákonu č.111/2006 Sb., č. 110/2006 Sb. - Zákon o pomoci v hmotné nouzi a související předpisy (praktický komentář) 
Komentář k zákonu č.118/2000 Sb. - Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele 
Komentář k zákonu č.187 /2006 Sb.- Zákon o nemocenském pojištění 
Komentář k zákonu č.2/1991 Sb. - Zákon o kolektivním vyjednávání. Praktický komentář. 
Komentář k zákonu č.2/1991 Sb.- Zákon o kolektivním vyjednávání, vyhlášek č.16/1991 Sb. a č.114/1991 Sb. 
Komentář k zákonu č.251/2005 Sb. a č.174/1968 Sb.- Zákon o inspekci práce (2 vydání) a Zákon o státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce Komentář k zákonu č.262/2006 Sb. - Zákoník práce 
Komentář k zákonu č.375/2017 Sb. Na7ízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů 
Komentář k zákonu č.397 /2012 Sb.- Zákon o pojistném na důchodové spoření 
Komentář k zákonu č.435/2004 Sb.- Zákon o zaměstnanosti 
Komentář k zákonu č.582/1991 Sb. - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
Komentář k zákonu č.589/1992 Sb. - Zákon o pojistném na socíální zabezpečení Vzory smluv a podání Pracovní právo 

Právní a judikatorní časopisy 2019 
časopis Judikatura Evropského soudního dvora - judikatura 
časopis Judikatura Evropského soudního dvora - směrnice EP a Rady 
tasopis Jurisprudence 
Časopis Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva 
Časopis Soudní judikatura 

Spotřebitelské právo 2019 
Komentář k zákonu č.102/2001 Sb. - Zákon o obecné bezpečnosti výrobků 
Komentář k zákonu č.145/2010 Sb. - Zákon o spotřebitelském úvěru 
Komentář k zákonu č.22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky 
Komentář k zákonu č.634/1992 Sb. - Zákon o ochraně spotřebitele 
Monografie Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách pro rekodifikaci 
Monografie Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů - Právo prakticky Monografie Spotřebitel. Jak být 
úspěšný v reklamačním rrzením a bránit svá práva před soudem 

Správní právo - obecné pfodpisy 2019 
ASPI Navigátor - Svobodný p7ístup k informacím (podle zákona č. 106/1999 Sb.) 
Komentář k zákonu č. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k Informacím 
Komentář k zákonu č. 150/2002 Sb. - Soudní řád správní 
Komentář k zákonu č. 150/2002 Sb. Soudní řád správní 
Komentár k zákonu č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
Komentář k zákonu č. 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a 7ízení o nich (nakladatelství Leges) 
Komentář k zákonu č. 250/2016 Sb. Zákon o.odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (nakladatelství Wolters Kluwer) 
Komentář k zákonu č. 251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 
Komentář k zákonu č. 412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných Informací a o bezpečnostní způsobilosti 
Komentář k zákonu č.159/2006 Sb. - Zákon o stretu zájmů 
Komentá7 k zákonu č.166/1993 Sb. - Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 
Komentář k zákonu č.234/2014 Sb. - Zákon o státní službě 
Komentář k zákonu č.255/2012 Sb. - Kontrolní řád (2 vydání - komentář a praktický komentář) 
Komentář k zákonu č.500/2004 Sb.- Správní řád 
Komentář k zákonu č.634/2004 Sb. - Zákon o správních poplatcích 
Komentár k zákonu č.82/1998 Sb. - Zákon o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci 
Meritum Správní řád 2006, 2016 
Monografie Doručováni ve správnfm řízení se zaměřením na elektronické formy komunikace 
Monografie Odpovědnost státu za výkon veřejné moci 
Monografie Principy dobré správy 
Monografie ~ádné opravné prostředky ve správním Nzení 
Monografie Správní delikty na úseku bezpečnosti silničního provozu 
Monografie Správní věda, Teorie veřejné správy 
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L 
Slovník Velký německo-český slovník pro veřejnou správu. 

Vybraná judikatura - Správní právo 
Vybraná judikatura ve věcech hospodaření s majetkem České republiky 
Vybraná judikatura ve věcech odpovědnosti stát u za nesprávný výkon veřejné moci 
Vybraná judikatura ve věcech správního trestání 
Vybraná judikatura ve věcech voleb, referend a politických stran 
Vzory smluv a podání Přestupkové řízení 

Vzory smluv a podáni Správní právo 

Správní právo - samospráva 2019 
Komentář k zákonu č. 13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích 

Komentář k zákonu č. 84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím. Prakt ický komentář 
Komentář k zákonu č.108/2006 Sb. - Zákon o sociálních službách 
Komentář k zákonu č.128/2000 Sb. - Zákon o obcích 
Komentář k zákonu č.129/2000 Sb. - Zákon o krajích 
Komentář k zákonu č.131/2000 Sb. - Zákon o hlavním městě Praze 
Komentář k zákonu č.22/2004 Sb. - Zákon o místním referendu 
Komentář k zákonu č.250/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

Komentář k zákonu č.274/2001 Sb.- Zákon o vodovodech a kanalizacích 
Komentář k zákonu č.312/2002 Sb. - Zákon o úřednících územních samosprávných celků 

Komentář k zákonu č.553/1991 Sb. - Zákon o obecní policii. 
Komentář k zákonu č.565/1990 Sb. - Zákon o místních poplatcích 
Komentář k zákonům č.83,84 a 85/1990 Sb.- Zákony o právu shromažďovacím a petičnlm,o sdružování občanů 

Meritum Obce 2006 al 2009 
Meritum Příspěvkové organizace 2006 až 2019, Sdružení bez právní subjektivity 2008-2011 

Monografie Dotační právo - Právo prakticky 
Monografie Grada Financováni měst, obci a regionů. Teorie a praxe 
Monografie Unde - Právní předpisy samosprávy 
Monografie Majetek samosprávných územních celků v teorii a praxi 

Monografie Mlstnl poplatky ve vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství 
Monografie Moderní management ve veřejné správě 
Monografie Právní postaveni obci a krajů - základy komunálního práva, 2. vydáni 
Monografie Právnické osoby obci a krajů 
Monografie Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí 

Monografie Rozpočtový proces obci 
Monografie Strategické plánová ni ve veřejné správě 
Monografie Trestní odpovědnost zastupitelů, radních a dalších osob při výkonu působnosti územní samosprávy 

Monografie Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance 
Monografie VeřeJná podpora - Právo prakticky Monografie Zpracováni osobních údajů obcemi 
Vybraná judikatura ve věcech samosprávy (územní a profesní) 

Vzory smluv a podáni Samospráva 

Správní právo - zvláštní předpisy 2019 

Komentář k zákonu č, 325/1999 Sb. - Zákon o azylu (2 vydání - komentář a praktický komentár) 
Komentář k zákonu č. 166/1999 Sb. Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinárnl zákon) 
Komentář k zákonu č. 256/2000 Sb. Zákon ·o Státním zeměděl s kém intervenčním fondu 
Komentář k zákonu č. 257 /2001 Sb. Knihovní zákon 
Komentár k zákonu č. 349/1999 Sb. Zákon o Veřejném ochránci práv 

Komentář k zákonu č. 359/1992 Sb. - Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech 
Komentář k zákonu č.154/2000 Sb. Plemenářský zákon 
Komentář k zákonu č.164/2001 Sb.- Lázeňský zákon 
Komentář k zákonu č.200/1994 Sb. - Zákon o zeměměřictví 

Komentář k zákonu č.240/2000 Sb. - Krizový zákon 
Komentář k zákonu č.321/2004 Sb.- Zákon o vinohradnictví a vinařství 

Komentář k zákonu č.449/2001 Sb. - Zákon o myslivosti 
Komentář k zákonu č.503/2012 Sb. - Zákon o státním pozemkovém úřadu 
Komentář k zákonu č.99/2004Sb.- Zákon o rybářství 
Komentář k zákonům č.256/2001 Sb. a č.122/2004 Sb.- Zákon o pohřebnictví, Zákon o válečných hrobech 

Monografie Llnde - Vstup cizince na území státu 
Monografle Pohřebnictví. Právní zajištění piety a důstojnosti lidských pozůstatků a ostatků 
Monografie Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby 
Monografie Právní aspekty hazardních her 
Monografie Průvodce testovými otázkami ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz 
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Monografie Teorie a praxe ve1ejných služeb 

Monografie Výkonnost a její měření ve veřejném sektoru 
Stavebnictví 2019 

Komentář k zákonu č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Praktický komentář 
Komentář k zákonu č. 20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči. Praktický komentář 
Komentář k zákonu č.183/2006 Sb. - Stavební zákon (2 komentáře Wolters Kluwer a Leges) 

Komentář k zákonu č.20/1987 Sb.- Zákon o státní památkové péči 

Wolters Kluwer 

Komentář k zákonu č.360/1992 Sb. - Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů, inlenýrů a techniků činných ve výstavbě 
Meritum Stavební právo, vzory žádosti, rozhodnutí a jiných úkonu podle stavebního zákona 2012 
Monografie Stavební smluvní právo 
Monografie Grada Stavební zákon s komentáfom pro praxi 
Monografie Smluvní podmínky FIDIC, 2. vydáni 

Monografie Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace 
Monografie Závazky v oblasti výstavby a nové civil ni právo - Právo prakticky 
Slovník Grada Anglicko-český a Česko- anglický. Architektura a stavitelství 
Učebnice Smluvní vztahy výstavbových projektů 
Vybraná judikatura ve věcech stavebního práva 

Vzory smluv a podáni Památková péče 
Vzory smluv a podáni Stavební řízení 

Školství 2019 

Časopis ruzení školy - Speciál pro školní druliny 
Časopis Alzenl školy - Speciál pro školnl jídelny 
časopis Aízenl školy - Speciál pro ZUŠ 
Časopis Alzenl školy a Školní poradenství v praxi 
Časopis Školní poradenství v praxi 
Komentář k zákonu č.109/2002 Sb. - Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné péče 

Komentář k zákonu č.247/2014 Sb. - Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 
Komentář k zákonu č.S61/2004 Sb.· Školský zákon 
Komentář k zákonu č.S63/2004 Sb. ·Zákon o pedagogických pracovnicích 
Meritum Pedagogická Intervence u žáků ZŠ 2010 

Meritum Aízenl školy 2009 
Meritum Výchovné poradenství 2009 
Monografie SS úvah o českém školstvl aneb Mým kapitánům 
Monografie Jak úspěšně Udit mateřskou školu, 3. vydání 
Monografie Kompetence rldlclch pracovníků ve školství 
Monografie Pedagogický proces a jeho rfzenl, 2., aktualizované vydání 

Monografie Personalistika v Uzeni školy 
Monografie Pracovnl cesty ve školství v labyrintu paragrafů Monografie Právo pro ředitele škol v kostce 

Monografie Proměna mateřské školy v učící se organizací 
Monografie Přípravné třídy 

Monografie Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství 
Monografie Sebeřfzenl vedoucího pracovníka ve školství, 2. vydání 
Monografie Správní řád 
Monografie Vedeni lidí ve školách a školských zařízeních 
Monografie Zástupce ředitele aneb Život mezi mlýnskými kameny, 2., aktualizované vydáni 
Monografie Zpracováni osobních údajů školami · · 

Vybraná judikatura z oblasti školství 
Trestní právo I 2019 

Komentář k předpisu č.129/2008Sb. - Zákon o výkonu zabezpečovací detence 
Komentář k zákonu č. 279/2003 Sb. Zákon Q výkonu zajištění majetku a věci v trestním Uzeni. Praktický komentář 
Komentář k zákonu č. 104/2013 Sb. - Zákon o mezinárodní justičnl spolupráci ve věcech trestních 

Komentář k zákonu č.141/1961 Sb. - Trestní řád 
Komentář k zákonu č.167 /1998 Sb. - Zákon o návykových látkách 
Komentář k zákonu č.218/2003 Sb. - Zákon o soudnictví ve věcech mládeže 
Komentář k zákonu č.2S3/2008 Sb. - Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováni terorismu 
Komentář k zákonu č.40/2009 Sb. - Trestní zákoník 

Komentář k zákonu č.418/2011 Sb. · Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
Komentář k zákonu č.4S/2013 Sb. - Zákon o obětech trestných činů 
Vzory smluv a podání Trestní právo 

ústavní právo 2019 

Komentář k Ústavě ČR (č.1/1993 Sb.) - ústava ČR (nakladatelství Linde) 
Komentář k ústavě ČR (č.1/1993 Sb.) a Zákonu o bezpečnosti ČR (č. 110/1998 Sb.) 
Komentář k zákonu č. 186/2013 Sb. Zákon o státním občanství České republiky 
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Komentář k zákonu č.104/1991 Sb. - Úmluva o právech dítěte Wolters Klu 
Komentář k zákonu č.182/1993 Sb.- Zákon o Ústavním soudu 
Komentář k zákonu č.198/1993 Sb. - Zákon o protiprávnosti komunistického refimu 
Komentář k zákonu č.198/2009 Sb. - Antidiskriminační zákon 
Komentář k zákonu č.2/1969 Sb. - Kompetenční zákon 
Komentář k zákonu č.2/1993 Sb. - Listina základních práv a svobod 
Komentář k zákonu č.273/2001 Sb. - Zákon o právech příslušníků národnostních menšin 
Komentář k zákonu č.424/1991 Sb. - Zákon o sdružování v politických stranách a hnutích 
Komentář k zákonu č.424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a politických hnutlch 
Monografie Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav, perspektivy 
Monografie Evropská unie po brexltu. Právně-I nstitucionální budoucnost evropské integrace. 
Monografie Judlclalizace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva 
Monografie Lidská práva v mezinárodní politice 
Monografie Linde • Evropská úmluva o ochraně lidských práv, 2. část - Protokoly 
Monografie Linde Evropská úmluva o ochraně lidských práv, 1. část· Úmluva 
Monografie Listina a její realizace v systému veřejného a soukromého práva 
Monografie Naturalizace v Ceské republice 
Monografie Politická práva 
Monografie Právo na spravedlivý proces 
Monografie Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech 
Monografie První československý zákon. Pokus o opolděný komentář 
Monografie Státní imunita na prahu 21. stoletl: soumrak, nebo renesance? 
Monografie ústavní právo · Casebook 
Monografie Vylučujíc! klauzule dle čl. lf Úmluvy o právním postavení uprchlíků: mofnost1 a podmínky její aplikace vůči osobám podezřelým z 
teronsmu 
Monografie Základní práva 
Vybraná judikatura Evropsky soud pro lidská práva 
Vybraná judikatura ústavní soud 1993 • 2003 
Vzory smluv a podáni Evropský soud pro lidská práva 
Vzory smluv a podáni ústavní soud 

Veřejné sbory 2019 
Komentář k zákonu č. 221/1999 Sb Zákon o vojácích z povolání 
Komentář k zákonu č 239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému 
Komentář k zákonu č. 361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Praktický komentář 
KomentM k zákonu č.119/2002 Sb Zákon o zbraních 
KomenUř k zákonu č.153/1994 Sb Zákon o zpravodajských službách 
Komentář k zákonu č.154/1994 Sb. Zákon o Bezpečnostní i nformační službě 
Komentář k zákonu č. 273/200 Sb · Zákon o Policii Ceské republiky 
Komentář k zákonu č.289/2005 Sb Zákon o Vojenském zpravodajství Monografie 

Veřejné sbory 

Veřejné zakázky a ochrana hospodářské sou těle 2019 
ASPI Navigátor Veřeiné zakázky (podle zákona č.134/2016 a č.137 /2006 Sb.) 
Komentář k zákonu č. 134/2016 Sb. a č.137 /2006 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek 
Komentář k zákonu č. 262/2017 Sb Zákon o náhradě škody v oblasti hospodáfské soutěfe 
Komentář k zákonu č. 143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže 
Komentář k zákonu č.340/2015 Zákon o registru smluv 

Monografie Elektronické zadáváni veře]ných zakázek 

Monografie Jak uspět při výběrovém 11zení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Praktická příručka neien pro dodavatele. 
Monografie Průvodce zadáváním veře1ných zakázek - Právo prakticky 
Monografie Soutěž ni politika a právo Evropské unie 1950 - 2015 
Monografie Veřeiné zakázky stručně a prakticky (dle zákona č.134/2016 Sb.) 
Vybraná judikatura Veřejné zakázky 
Vzory smluv a podáni Veřejné zakázky (AK Rowan Lega I) 

Zdravotnictví a farmacie 2019 
Komentář k zákonu č.258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví 
Komentář k zákonu č.268/2014 Sb. - Zákon o zdravotnických prostledcích 
Komentá7 k zákonu č.372/2011 Sb. • Zákon o zdravotních službách (praktický komentáf) 
Komentá7 k zákonu č.373/2011 Sb - Zákon o specifických zdravotních službách (praktický komentář) 
Monografie Právo na ochranu veřejného zdraví (nakladatelství Linde) 
Monografie Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče 
Monografie Dokazováni v medlclnskoprávnlch sporech 
Monografie Farmaceutické právo 
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Monografie Grada Lege artis v medicíně 
Monografie Grada lékař a pacient v moderní medicíně 
Monografie Grada lékař a právo 
Monografie Grada Medicínsko-právní terminologie 

Monografie Grada Pochybení a sankce při poskytování chirurgické péče 
Monografie Grada Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče 
Monografie Grada Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče 
Monografie Grada Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče li 
Monografie Grada Porodnické soudní kazuistiky 
Monografie Grada Posudková činnost v ordinaci lékaře 
Monografie Grada Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků 
Monografie Grada Právní minimum pro sestry 
Monografie Grada Právní předpisy nejen pro hlavní, vrchní, staniční sestry 

Monografie Grada Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi 
Monografie Grada Soudní l ékařství 1. díl 
Monografie Grada Soudní lékařství 2. díl 
Monografie Grada Univerzita mediclnského práva 

Monografie Právo a etika kmenových buněk 
Monografie Právo pro zdravotnické pracovníky 
Monografie Zdravotnická povolání 
Monografie Zdravotnické právo 
Monografie Změny v regulací zdravotnických prostředků. Norma 13485:2016, Nařízení 2017 /745 (nakladatelství 

Porta Medica) Vybraná judikatura ve věcech zdravotnictví I 

• Wolters Kluwer 

Vybraná judikatura ve věcech zdravotnictví li Odpovědnost ve zdravotnictví, Kompendium zdravotnické judikatury I. až IV. díl. 

Živnostenské právo 2019 

Komentář k zákonu č.455/1991 Sb.- Živnostenský zákon (nakladatelstvf Linde) 
Komentář k zákonům č.455, 570/1991 Sb. a č.278/2008 Sb. - Živnostenský zákon a Zákon o fivnostenských úřadech, Nařízení o obsahových 
náplních jednotlivých fivností 
Vybraná judikatura ve věcech fivnostenského podnikání 
Vzory smluv a podání Živnostenské právo 

Životní prostředí 2019 

Komentář k zákonu č. 123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí. Praktický komentář 

Komentár k zákonu č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší 
Komentář k zákonu č. 246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týráni 
Komentář k zákonu č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách (vodní zákon) 

Komentár k zákonu č. 289/1995 Sb.- Lesní zákon 
Komentář k zákonu č.100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 
Komentář k zákonu č.114/1992 Sb. - Zákon o ochraně přírody a krajiny 
Komentář k zákonu č.282/1991 Sb.· Zákon o C'.eské Inspekci flvotního prostředí 
Komentář k zákonu č.350/2011 Sb. · Chemický zákon 
Komentár k zákonu č.477 /2001 Sb.· Zákon o obalech 
Monografie Grada Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí 
Monografie Grada Právní vztahy k dřevinám 
Monografie Grada Právo životního prostredí 
Vybraná judikatura ve věcech životního prostředí 
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Obsah literatury síťové licence pro U uživatelů 

Komentáře k nlfe uvedeným předpisům: 

280/2009 Sb. Daňový řád 
3S0/2011 Sb. Chemický zákon 
255/2012 Sb. Kontrolní řád 
240/2000 Sb. Krizový zákon 
164/2001 Sb. Lázeňský zákon 
89/2012 Sb. Občanský zákoník 
500/2004 Sb. Správní řád 
183/2006 Sb.Stavebnízákon 
561/2004 Sb. Školský zákon 
586/1992 Sb. Zákon o daních z příímů 
300/2008 Sb. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 
167 /1998 Sb. Zákon o návykových látkách 
251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích 
102/2000 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků 
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele 
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 
256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví 
247 /2014 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 
250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
340/2015 Sb. Zákon o registru smluv 
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích 
234/2014 Sb. Zákon o státní službě 
174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k Informacím 
159/2006 Sb. Zákon o střetu zájmů 
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky 
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřfcích právnických a fyzických osob 
134/2016 Sb. Zákon o zadávání vefojných zakázek 
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
268/2014 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích 
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách 
262/2006 Sb. Zákonfk práce 
455/1991 Sb. Živnostenský zákon 
Nařízení 32016R0679. Narízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
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Příloha č. 2 Všeobecné obchodnr podmínky společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s. (1 . 8. 2018). 

Co Vám nabízíme 

Předmětem smlouvy je poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI. Jejím obsahem rozumíme právní informační systém ASPI zahrnující vlastní publikační 
a vyhledávací program, předpisy, judikaturu a základní literaturu z veřejných zdroju. Dále pak knihovnu výkladové literatury ASPI a aplikace obsahující 
autorsky zpracovanou odbornou výkladovou literaturu, časopisy, autorsky zpracované soubory judikatur a specializované aplikace. Knihovna je 
rozdělena do částí tzv. specializací. Obsah knihovny vaší licence se skládá z Vámi vybraných specializací a aplikací. 

Informace jsou zajímavé, pokud jsou stále aktuální 

Obsah ASPI je pro Vás udržován stále aktuální. Aktualizací rozumíme doplnění změn, dodatku a úprav informačního obsahu předplacené literatury 
(nová vydání publikací, které jsou předmětem smlouvy), předpisů, doplnění judikatury nebo aplikací a to vždy po legislativní změně. Průběžnou 
aktualizací lze také doplňovat nebo upravovat funkce programu ASPI. Informaci o aktualizacích výkladové literatury (komentáře, merita) naleznete 
v platném katalogu ASPI nebo na www.wolterskluwer.cz Aktualizace dat probíhá denně až týdně (Uv. RA- online rozdílová akt ualizace). Pokud si 
zvolíte technické řešení ASPI Cloud nebo Nové ASPI, pak není třeba data aktualizovat, aktualizaci dat provádíme za Vás. V tomto případě musíte být 
pro práci s ASPI trvale připojeni k síti Internet. V případě řešení ASPI Cloud je třeba udržovat aktuální verzi programu ASPI-klient. Dostupné 
aktual izace a možnost nastavení upozornění na dostupnou aktualizaci programu naleznete na www.wolterskluwer.cz v položce Aktualizace ASPl
kllenta. Pro řádnou funkci systému ASPI s lokální instalací databází (single, K/S) je třeba průběžně aktualizovat jejich datový obsah. Pokud tak 

neučiníte v průběhu 2 měsíců, p7ístup ke službě ASPI se automaticky uzavře. Pro znovu otevření služby prosím kontaktujte pracovníky technické 
podpory na tel. č. 246 040 111 nebo pište na servis@aspi.cz . Provoz je zajištěn v pracovní dny od 8 do 17 hod. 

Otevření licence po jejím zablokování nebo změna technického řešení je zpopl atněna dle aktuálního ceníku uvedeném na www.wolterskluwer.cz . 

Pracujeme s autorským obsahem 

Celý informační obsah služby je chráněn autorskými právy a zákony o duševním vlastnictví. Proto se ufívací právo uděluje pouze k jeho ufíváni a nelze 
s ním jinak nakládat. Tisk nebo kopírování dokumentu lze jen pro vlastní potřebu. Není možné zasahovat do programů, dat nebo databází. Budeme 
rádi, když použijete citace ze zdrojů ASPI. Nicméně je třeba vždy uvést též původní pramen, autora a zdroj informace (ASPI). Užívací práva jsou omezena 
výhradně na Vás jako na objednatele a to v rozsahu uvedeném ve smlouvě o poskytnutí užívacích práv. Pokud byste potřebovali poskytnout užívací 
práva dalším subjektu (např. v rámci holdingu) Je potřeba našeho písemného souhlasu. Jakákoliv změna smluvních podmínek musí být provedena 
výhradně na zákl adě písemného dodatku ke smlouvě. Bez písemné dohody s námi není dovoleno užívací právo převádět, pronajímat, poskytovat na 
leasing, pujčovat, nebo prodat jako součást podniku nebo jeho části. Zánikem právnické osoby, které byla udělena užívací práva, nepřechází práva a 
povinnosti na jejího právního nástupce. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy nelze převádět na fyzické osoby. 

Vše něco stoji (o předplatném slulby) 

V prvním roce fakturujeme poměrnou část pfodplatného do konce kalendářního roku, pokud si ve smlouvě nesjednáme jinak. Službu ASPI poskytujeme 
po celou dobu zaplaceného předplatného. Uhrazené předplatné nevracíme. Při zprovoznění služby ASPI po jejím zablokováni z duvodu porušeni 
smlouvy je účtován technický poplatek 2.500 Kč splatný před otevřením přístupu ke službě ASPI. 

Někdy je dobré mlčet 

Domluvili jsme se (smluvní strany), že obsah veškerých smluv včetně jejich dodatků bude podléhat obchodnímu tajemství. Zejména pak ujednání o 
smluvních podmínkách, cenách, bonusech a dalších smluvních ujednání stran. Povinnost utajení platí i po ukončení smlouvy a pro všechny osoby, 
kterým byly Informace poskytnuty. Zpřístupnit Informace obchodního tajemství mUžeme pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění 
práva a povinností vyplývajících z této smlouvy nebo na základě povinností daných příslušným právním předpisem. Toto ustanovení neplatí v případě 
aplikace zákona č. 340/2015 Sb o registru smluv. 

Trochu technických parametrů 

Službu ASPI poskytujeme v ruzných technický provedeních. Nové ASPI jako webovou aplikaci, kde každý uživatel musí mít zřízen vlastní přístupový 
účet. Single ASPI s lokální instalací informačních databází pro jednoho uživatele s povinností aktualizace dat. Síťové licence typu klient/server pro n 
užívatelu (Cloud nebo lokální instalace ASPI serveru). K síťovým licencím mule přistupovat libovolný počet uživatelu (PC-klientských stanic), současně 
však s ASPI může pracovat jen n uživatel u daných r.ozsahem předplatného. 

Klientská část ASPI pracuje v prostředí OS Windows 7 a vyšší. ASPI Navigátor pro svou funkci potřebuje vždy poslední verze WEBového prohlížeče 
Internet Explorer. Nové ASPI (webová aplikace) vyžaduje pro správnou funkci vždy poslední verze prohlífeču Google Chrome, IE nebo Firefox. V případě 

technického řešení s lokál ni instalací databází Vás vyzveme k registraci inst alace pomocí identifikačního kódu (CIN) a to při (re)instalaci. Více informací 
k instalací a provozu ASPI naleznete na www.wolterskluwer.cz. Pro zvyšování úrovně a kvality poskytovaných služeb jsme Vámi oprávněni zpracovávat 
a využívat všechny provozní statistiky služby ASPI. 

Trvání smlouvy 

Smlouva o poskytnutí užívacích práv (dále jen „smlouva") i její případné dodatky se uzavírají na dobu neurčitou s výpovědní lhutou 3 měsíce běfící od 

prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi, pokud není ve smlouvě nebo objednávce uvedeno jinak. Po ukončení platby 
předplatného služby ASPI je přístup k jejímu obsahu uzavřen. Každá ze stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
závazků z ní vyplývajících. V takovém případě smlouva zaniká ke dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně. Tím zanikají užívací práva 
ke službě ASPI. Za takové podstatné porušení smluvních závazků považujeme prodlevu platby předplatného delší než 30 dnt'l, porušení autorských 
práv nebo neopr<ivněné užív<iní ASPI. Pak jsme oprávněni ukončit prístup ke slufbě ASPI okamžitě. Tímto nejsou dotčena naše práva na úhradu vzniklé 
škody. Ukončením smlouvy o poskytnutí užívacích práv není dotčena platnost ani účinnost ustanovení, která se týkají záruk a práv duševního vlastnictví. 

I naše odpovědnost má své limity 

I když je ASPI provozováno s velkou péči a důrazem na to, aby plně odpovídala předpokládaným potřebám uživatelů, nemuleme zaručit s ohledem na 
jeho povahu, že bude zcela bez nedostatků a bude nepřetržitě fungovat bez závad. Rovněž nemůžeme nést zodpovědnost za nesprávné pouliti 
získaných Informací. Odpovědnost za škodu vzniklou porušením povinnosti naší společností je limitována s ohledem na charakter plnění 

poskytovaného podle smlouvy, VOP a veškeré smluvním stranám dostupné informace v době uzavření smlouvy do výše ročního předplatného služby. 

Několik dalších informací 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 8. 2018 a nahrazují všechny předešlé a jsou závazné v plném rozsahu za podmínky, že se smluvní 
strany nedohodly písemně jinak ve smlouvě nebo závazné objednávce. Smluvní vztah se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 
89/2012 Sb. Smluvní strany se dohodly, že všechny případné spory, které by mohly v souvislosti s touto smlouvou a její realizací vzniknout, budou řešit 
především vzájemnou přátelskou dohodou, smírně a pokud možno mimosoudně. V případě, že se spor nepodaří vyřešit mimosoudně, bude případný 
spor řešit místně příslušný soud poskytovatele. 
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PLNÁ MOC 

Pan je oprávněn za 
společnost Wolters Kluwer ČR, a.s., U nákladového nádraží 10, Praha 3, (I 63077639) jednat 
při uzavírání smluv týkajících se dodávky služeb a poskytnutí práv k užití produktů 

společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s. a podepisovat takto dohodnuté smlouvy do výše 
500.000,- Kč ročního plnění (bez DPH). Nad tento limit musí být smlouva podepsána zároveň 
Petrem Králem, předsedou představenstva. 
Toto oprávnění platl do 31.12.2019 

V Praze dne 1.1.2019 

e 
předseda představenstva 

Plnou moc pfijfmám: 
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