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ÚČETNÍ
KNIHA 
pro odborové 
organizace
Formát A4, 
cena 139 Kč

PENĚŽNÍ
DENÍK
pro vedení jed-
noduchého
účetnictví
Formát A4,
cena 139 Kč

Brož., formát A5,
132 stran, cena 168 Kč

Brož., formát A5,
88 stran, cena 148 Kč

Brož., formát A5,
100 stran, cena 168 Kč

Brož., formát A5,
100 stran, cena 148 Kč

Jaroslav Stránský
a kol.
ZÁKONÍK PRÁCE,
nové úplné znění
s podrobným
praktickým výkladem
pro širokou veřejnost.
S účinností 
od 1. 4. 2012.

V8, 584 stran,
formát A5,
cena 598 Kč

K cenám se připočítává poštovné a balné.  Informujte se o dalších titulech!

VODNÍ ZÁKON
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D., Ing. Miroslav Král,
CSc.,
JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D.,
a Mgr. Veronika Vytejčková,
V nakladatelství Sondy vyšlo po dvou letech druhé,
doplněné a přepracované vydání vodního zákona
s podrobným výkladem. Reaguje nejen na velkou
novelu stavebního zákona, ale rovněž na aplikační
poznatky z praxe.

Formát: A5, 320 stran, pevná vazba, cena: 459 Kč

�� Vznik a vnitřní uspořádání
odborové organizace, právní
postavení odborových
funkcionářů 

�� Vzory důležitých formulářů,
listin a dokumentů

�� Vzory usnesení pro
pracovněprávní vztahy

�� Právní úprava kolektivního
vyjednávání

�� Psychologie úspěšného
vyjednávání

�� Vzorové KS pro podnikatelské
subjekty a pro příspěvkové
organizace

�� Změny v odměňování
zaměstnanců ve veřejných
službách a správě

�� Poskytování podpory
v nezaměstnanosti nově

�� Restrikce v nemocenském,
dávek rodinám s dětmi,
dávek hmotné nouze
v přehledných tabulkách

�� Náhrada škody
a odpovědnost za škodu

�� Odpovědnost zaměstnance za
škodu 

�� Odpovědnost zaměstnavatele
za škodu 

�� Náhrada škody při pracovních
úrazech a nemocech
z povolání

PŘI KOUPI LIBOVOLNÝCH TŘECH DÍLŮ ZAPLATÍTE 238 Kč, PŘI KOUPI VŠECH 4 DÍLŮ ZAPLATÍTE 316 Kč.

Vyberte si z nabídky nakladatelství Sondy

HOSPODAŘENÍ ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ 
A OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ
J. Plesníková, M. Krbečková, J. Čálková
Publikace vás provede právním úskalím a seznámí
vás s možnostmi jak finanční prostředky používat
ve vazbě na daňové předpisy, jak vést účetnictví
a jak ukládat dokumenty.
Přináší konkrétní příklady zaúčtování jednotlivých
účetních operací.
Obsahuje vzory předpisů a tiskopisů, které
organizace pro hospodaření potřebují, aby obstály
nejen před svou členskou základnou, ale před
případnou kontrolou ze strany státních orgánů.

Formát A5, 164 stran, 289 Kč.

Prázdninová sleva do 31. srpna 2013!

99 Kč

199 Kč

109 Kč

109 Kč

99 Kč 99 Kč 99 Kč

Předplatitelé Revue Sondy mají 15% slevu z ceny výše uvedených publikací.


