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Vážení čtenáři, 
 

dostáváte do rukou další číslo našeho periodika, které Vám přináší aktuální informace 
o nových přírůstcích do fondu knih. Abyste si zkrátili cestu k problematice, která Vás 
skutečně zajímá, je obsah rozdělen do tematických okruhů, např. Daně,  Hospodářská situace 
a politika, Veřejné finance aj. Některé publikace zahrnují více témat, ale pro účel těchto 
Informací mohou být zařazeny jen pod jedním. 

V přehledu jsou představeny knihy za poslední období, v případě tohoto čísla jde 
o měsíce květen až červenec. Informace s tímto přehledem vycházejí čtvrtletně a jsou pro Vás 
dostupné v tištěné podobě na sekretariátech odborů a v elektronické podobě včetně archivu na 
intranetových stránkách odborné knihovny MF na adrese: http://knihovna.mfcr.cz/.

Nové knihy jsou jinak pravidelně vystavovány v čítárně odborné knihovny, dozvíte se 
o nich též z naší nástěnky nebo intranetové stránky pod odkazem Knižní novinky. 
Rezervovat si je můžete osobně, telefonicky či e-mailem dle potřeby. 

 
Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Daňová kontrola, Mezinárodní 

zdanění příjmů, Judikatura ESD v oblasti DPH, Přehled judikatury ve věcech daní z příjmů, 
Finanční právo (4. vyd.), Fiskální politika, Dějiny měnových teorií na českém území 
(F. Vencovský, K. Půlpán), Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti (J. Jílek), 
Hodnocení efektivnosti investičních projektů EU, Učebnice evropské integrace, Obchodní 
právo (3 sv.) a řadu dalších praktických právnických, daňových, účetních aj. publikací. 

Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: European tax handbook 2006, A guide to 
the European VAT directives (4 sv.), Handbook of international banking, Comitology : 
delegation of powers in the EU, Regulation of international financial markets, Competition 
and profitability in European financial services a samozřejmě nové publikace mezinárodních 
organizací. Zvláště upozorňujeme na hospodářský přehled OECD věnovaný České 
republice (Czech Republic - OECD economic survey 2006). 

Z produkce Ministerstva financí je zahrnut pravidelný materiál Makroekonomická 
predikce České republiky : červenec 2006, též dostupný na webu MF a dále Informace 
o činnosti daňové a celní správy ČR za rok 2005 a Výsledky činnosti územních finančních 
orgánů za rok 2005 (dokument pro vnitřní potřebu). 
 
 Přejeme Vám, abyste v našich Informacích nalezli to, co potřebujete. 
 

     
     Mgr. B. Čižinská 
     VO 303 
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Daně 
 
22633 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Consumption tax trends  : VAT/GST and 
excise rates, trends and administration 
issues 
Trendy spotřební daně : DPH/daň ze zboží a 
služeb a spotřební daně, trendy a 
administrativní problémy 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2006, 117 s. : tab., 
grafy 
Informace  o   DPH     a    spotřebních  daních 
v členských zemích OECD. Témata nepřímých 
daní jako jsou mezinárodní aspekty vývoje 
DPH a aplikace DPH na malé a střední 
podniky. Popis škály daňových opatření - např. 
zdanění motorových vozidel, tabáku a 
alkoholických nápojů. Výňatky z Mezinárodní 
směrnice o DPH a spotřebních daních. - Příl. - 
2006 ed. - ISBN: 92-64-01417-9 
 
22561II 
legislation translated by Trade Links ; 
commentary by PriceWaterhouseCoopers  
Czech taxation in 2006. Vol. II  
České daně v roce 2006. Sv. II 
Prague  : Trade Links, 2006, 378 s. : tab. 
Přehled legislativy týkající se daní v roce 2006 
v České republice v angličtině. Plné znění 
následujících zákonů: zákon o dani z přidané 
hodnoty        (č.   235/2004      Sb.),       zákon 
o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb., 
výňatky), zákon o dani silniční (č. 16/1993 
Sb.),  zákon  o   dani   dědické,    darovací     a 
z převodu nemovitostí (č. 357/1992 Sb.), 
zákon o dani z nemovitostí (č. 338/1992 Sb.), 
zákon o správě daní a poplatků (č. 337/1992 
Sb.). Komentář k zákonu o dani z přidané 
hodnoty. 
 
22725 
Libuše Müllerová, Alena Vančurová 
Daně v účetnictví podnikatelů  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 277 s. : 
schémata, tab. 
Daně v účetnictví fyzických osob a obchodních 
společností. Stručná charakteristika právního 
rámce účetnictví a daňového systému v ČR, 
obecné zobrazení přímých daní, nepřímých  
 

 
daní    a      pojistného   sociálního     pojištění 
v  soustavě  účtů.  Účetní  a  daňové souvislosti  
vybraných oblastí obchodních společností ve 
vztahu  k dani  z příjmů   (oblast dlouhodobého  
majetku, finančního majetku, pohledávek, 
rezerv, mzdové oblasti a cestovních náhrad, 
transformace účetního výsledku hospodaření 
na základ daně a účtování o splatné a odložené 
dani). Vybrané problémy při účtování DPH. - 
1. vyd. - ISBN: 80-7357-163-3 
 
22695 
Jaroslav Kobík 
Daňová kontrola  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 109 s. 
Rozbor vzájemných práv a povinností správce 
daně a daňových subjektů v průběhu kontroly. 
Výklad souvisejících zákonných ustanovení. 
Zahájení daňové kontroly. Procesní důsledky. 
Ukončení a opakovaná daňová kontrola. 
Aktuální judikatura. - Výkl. pojmů - 1. vyd. 
 
22658 
Katarína Dobešová 
Daňové tabulky a změny ve zdaňování 
příjmů ze závislé činnosti a z funkčních 
požitků v roce 2006  
Praha  : Pragoeduca, 2006, 167 s. : tab. 
Změny ve zdaňovacím období 2006. 
Zdaňování   příjmů    ze    závislé    činnosti  a 
z funkčních požitků v roce 2006 za pomoci 
daňových tabulek (sazby, výpočet zálohy, 
příjmy,  odměny).  Vzory   nových    tiskopisů 
s platností od 1. 1. 2006. - 4 tab. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7310-026-6 
 
22672 
Jana Ledvinková 
DPH a daňové doklady v praxi  
Praha  : VOX, 2006, 144 s. 
Základní pravidla pro přepočet cizí měny na 
českou. Uschovávání daňových dokladů. 
Daňové   doklady   z   pohledu zákona o DPH 
u tuzemských zdanitelných plnění. Tuzemská 
plnění   v   oblasti   služeb.   Tuzemská plnění 
v oblasti dodání a pořízení zboží. 
Intrakomunitární plnění v oblasti služeb. 
Intrakomunitární dodávky zboží. Dovoz a 
vývoz firmy. -- ISBN: 80-86324-58-3 
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22632 
OECD 
E-commerce  : transfer pricing and business 
profits taxation 
Elektronický obchod : převodní ceny a 
zdanění podnikových zisků 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 163 s. 
Nové komunikační technologie a celosvětové 
rozšíření internetu způsobilo vznik nových 
modelů obchodování a změnilo způsoby, 
kterými jsou obchody prováděny. Zvyšující se 
rychlost a proměnlivost obchodních aktivit a 
mezinárodních transakcí má mimořádné 
důsledky pro metody oceňování a zdaňování 
podnikových zisků. První část studie analyzuje 
oceňování  převodů   elektronického obchodu 
v kontextu 4 obchodních modelů: 
automatizovaných elektronických transakcí, 
online aukcí mezi spotřebiteli navzájem 
(customer-to-customer) a prodeje mezi 
obchodníky (business-to-business), subsidiary-
to-parent uspořádání web hostingu a transakcí 
s využitím výpočetní techniky pro rezervace 
letenek. Druhá část studie zkoumá, zda 
současná pravidla zdaňování podnikových 
zisků jsou slučitelná s novou realitou 
elektronického obchodu.  
- Příl. - ISBN: 92-64-00720-2 
 
22637     Pouze prezenčně 
International Bureau of Fiscal Documentation ; 
Juhani Kesti editor  
European tax handbook 2006  
Evropská daňová příručka 2006 
Amsterdam  : International Bureau of Fiscal 
Documentation, c2006, 780 s. : tab. 
Základy daňových systémů evropských zemí a 
výběr nejdůležitějších daňových aspektů každé 
jurisdikce. Popis je založen na informacích 
dostupných k 1. dubnu 2006. Nejprve část 
věnovaná zdanění v Evropské unii - základní 
charakteristika daní a výše sazeb. Následují 
podrobnější informace o jednotlivých zemích 
Evropy a na závěr o USA. Příručka nyní 
pokrývá 44 zemí a jurisdikcí. Věnuje se rovněž 
pokračující harmonizaci daňových systémů 
států, které nově přistoupily k EU. Zahrnuje 
také popis sedmi nejdůležitějších švýcarských 
kantonů. - Též na CD - sig. 22637a - 
www.ibfd.org - 17th annual ed.  
- ISBN: 90-76078-93-9 
 
 
 

22626I 
Ben Terra, Julie Kajus 
A guide to the European VAT directives. 
Volume 1  
Průvodce evropskými směrnicemi o DPH.  
Svazek 1 
[S.l.]  : International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2006, xxv, 1184 s. 
Systematický přehled důsledků právních 
principů Společenství, které se týkají 
nepřímých daní a souvisejících předpisů 
(platných   nebo projednávaných) a pojednání 
o   precedenčním   právu   soudů  Společenství 
v záležitostech nepřímých daní, zvláště DPH. 
Obecná témata - zdroje komunitárního 
daňového práva, právní principy a nástroje, 
soudní opatření, přímý účinek a metody 
výkladu práva Společenství. Celní úřady a 
spotřební daně - celní právo a volný pohyb 
zboží. Evropská DPH - důkladný pohled na 
sazby, výpočty, transakce podléhající dani, 
osvobození od daně, finanční závazky atd. - 
ISBN: 90-76078-88-2 
 
22626II 
Ben Terra, Julie Kajus 
A guide to the European VAT directives. 
Volume 2  
Průvodce evropskými směrnicemi o DPH. 
Svazek 2 
[S.l.]  : International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2006, lvi, 1092 s. 
Soudní spory týkající se DPH rozhodnuté 
Evropským soudním dvorem v letech 1970-
2005. Případy jsou uváděny v chronologickém 
pořadí. Jednotlivým sporům předchází tabulka 
s články předpisů sekundární legislativy 
Společenství a k nim přiřazených případů. - 
ISBN: 90-76078-89-0 
 
22626III 
Ben Terra, Julie Kajus 
A guide to the European VAT directives. 
Volume 3  
Průvodce evropskými směrnicemi o DPH. 
Svazek 3 
[S.l.]  : International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2006, xviii, 1192 s. 
Soudní spory týkající se DPH rozhodnuté 
Evropským soudním dvorem v letech 1970-
2005. Případy jsou uváděny v chronologickém 
pořadí. Jednotlivým sporům předchází tabulka 
s články předpisů sekundární legislativy 
Společenství a k nim přiřazených případů. - 
ISBN: 90-76-078-90-4 
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22626IV 
Ben Terra, Julie Kajus 
A guide to the European VAT directives. 
Volume 4  
Průvodce evropskými směrnicemi o DPH. 
Svazek 4 
[S.l.]  : International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2006, lx, 154 s. 
Ucelený současný text Směrnice 77/388/EEC 
ze 17. května 1977 (Šestá směrnice) ve znění 
dalších směrnic, smluv o přistoupení a 
předpisů. - Příl. - ISBN: 90-76078-91-2 
 
22686 
[Petr Brejcha] 
Judikatura Soudního dvora ES v oblasti 
DPH  
[Praha]  : CENTURY CZ, [2006], 448 s. 
Úloha   Soudního   dvora   ES   v rámci řízení 
o předběžné otázce. Skladba a struktura 
rozsudků v publikaci. Veškerá rozhodnutí ESD 
v oblasti DPH (do 31. ledna 2006). Krátká a 
výstižná shrnutí soudních rozhodnutí jsou 
řazena v členění podle jednotlivých ustanovení 
VI. směrnice Rady 77/388/EHS. 
 
22719 
Vlastimil Sojka 
Mezinárodní zdanění příjmů  : smlouvy o 
zamezení dvojího zdanění a zákon o daních 
z příjmů 
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 322 s. 
Zdaňování příjmů cizinců v ČR a zahraničních 
příjmů českých daňových rezidentů. Výklad 
základní metodiky práce a legislativy. 
Vysvětlení pojmů, metody zamezení dvojího 
zdanění, zdanění aktivních příjmů (stálá 
provozovna, příjmy fyzických osob apod.), 
zdanění pasivních příjmů (úroky, dividendy, 
licenční poplatky), problémy zdaňování 
nadnárodních společností a specifické 
problémy aplikace jednotlivých ustanovení 
smluv o zamezení dvojího zdanění. Text je 
provázen citací judikatury správních soudů, 
komentářem k odborným sporům, názornými 
příklady. Přílohy obsahují znění pokynů a 
sdělení   MF,   znění  zák.   č.    253/2000 Sb., 
o mezinárodní pomoci při správě daní, přehled 
smluv o zamezení dvojího zdanění, smlouvu 
mezi ČR a SR a modelovou smlouvu OECD v 
angličtině. - 20 příl. - 1. vyd. - ISBN: 80-7357-
160-9 
 
 
 

22647 
sestavila Hana Erbsová 
Přehled judikatury ve věcech daní z příjmů  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 183 s. 
Přehled   zahrnuje   judikaturu týkající se daní 
z příjmů fyzických i právnických osob. 52 
judikátů je rozděleno do oddílů: Osvobození 
příjmu z prodeje nemovitostí vydaných v tzv. 
restituci od daně z příjmů fyzických osob. 
Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků. 
Ostatní příjmy fyzických osob. Výpočet příjmů 
spolupracujících fyzických osob. Nezdanitelná 
část základu daně z příjmů fyzických osob. 
Společná ustanovení: základ daně a daňově 
uznatelné výdaje. Společná ustanovení: 
položky odečitatelné od základu daně. Zvláštní 
ustanovení pro vybírání daně z příjmů. Správa 
daní a příjmů. - 1. vyd. - ISBN: 80-7357-168-4 
 
22400/572 
Sagit 
Správa daní a poplatků. Platby v hotovosti. 
Daňové    poradenství     :      podle     stavu 
k   1.8.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 176 s. 
Zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. 
Související vyhlášky MF. Zák. č. 253/2000 
Sb.,  o  mezinárodní  pomoci při správě daní a 
o změně zák. č. 531/1990 Sb., o územních 
finančních orgánech, ve znění pozdějších 
předpisů. Zák. č. 191/2004 Sb., o mezinárodní 
pomoci při vymáhání některých finančních 
pohledávek. Související pokyny MF řady D, 
informace, rozhodnutí a sdělení MF. Zák. č. 
531/1990 Sb., o územních finančních 
orgánech. Zák. č. 523/1992 Sb., o daňovém 
poradenství a Komoře daňových poradců ČR. 
Zák.    č.    254/2004  Sb.,  o  omezení   plateb 
v   hotovosti   a o změně zák. č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů.     Zákon       č.      215/2005      Sb., 
o registračních pokladnách a o změně 
některých zákonů. Související pokyn D-298 
MF. - ISBN: 80-7208-578-6 
 
22724 
[Ivan Brychta, Petr Gola] 
Tabulky a informace pro daně a podnikání  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 503 s. 
Přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, čísel, 
postupů a údajů z daňových zákonů a ze 
zákonů s nimi souvisejících: sazby a číselné 
údaje potřebné ke stanovení výše daňové 
povinnosti, odpisové skupiny a minimální 
doby odpisování, termíny, předčíslí daní a čísla 
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účtů všech finančních a celních úřadů ČR, 
sazby stravného, účetní osnova, přehled 
platových a mzdových tarifů, údaje z oblasti 
sociálního a zdravotního pojištění, přehled 
důchodů, dávky státní sociální podpory, 
jednotné kurzy zahraničních měn, přehled 
živností a povinností vyplývajících ze 
živnostenského   zákona,   přehled   sazeb   
daní z příjmů, DPH, pojištění v EU, adresy 
úřadů   příslušných   k vrácení   vstupní  DPH 
v EU. - Sezn. souvisejících práv. předpisů -- 
vyd. ve spolupráci s nakl. DATEV.cz. - 2. vyd. 
- ISBN: 80-7357-174-9 
 
22740 
OECD 
The taxation of employee stock options  
Zdaňování zaměstnaneckých akciových opcí 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 170 s. : tab., 
vzorce 
Právo zaměstnanců korporací nakoupit akcie 
podniku za určitou cenu v určitém termínu 
(employee stock option) se stává běžnou 
součástí balíčků odměn v nadnárodních 
společnostech. Publikace zkoumá otázky 
zdanění akciových opcí, které se týkají 
příjemců a společností.  
- Příl. - ISBN: 92-64-01248-6 
 
22631 
OECD 
Taxing working families  : a distributional 
analysis 
Zdanění pracujících rodin : distribuční 
analýza 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 132 s. : tab., 
grafy, vzorce, rámečky 
Studie   poskytuje   přehled   o  tom,  jak daně 
z příjmů a příspěvky na sociální zabezpečení 
ovlivňují distribuci příjmu mezi různé typy 
rodin v zemích OECD. V úvahu jsou brány 
také rodinné přídavky, považované za 
negativní daně. Studie se soustředí na dopady 
těchto daní na distribuci příjmu mezi různé 
typy pracujících domácností, s ohledem na tři 
aspekty nerovnosti: vertikální nerovnost mezi 
domácnostmi s různými příjmovými 
hladinami, horizontální nerovnost mezi 
domácnostmi   s  různým počtem dětí a rozdíl 
v úpravě zdaňování domácností s jednou nebo 
dvěma výdělečně činnými osobami. - ISBN: 
92-64-01320-2 
 

22713 
Ivan Macháček 
Technické zhodnocení majetku v otázkách a 
odpovědích  
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 95 s. : tab. 
Nejasnosti v daňovém řešení technického 
zhodnocení provedeného na hmotném a 
nehmotném   majetku   u    poplatníků     daně 
z příjmů fyzických a právnických osob. 
Konkrétní daňová řešení v částech: vymezení, 
rozdíl mezi technickým zhodnocením a 
opravou, technické zhodnocení v rámci 
souboru movitých věcí, odpisy (majetku, 
opakovaného technického zhodnocení, 
osobního automobilu), technické zhodnocení 
na pronajatém nemovitém majetku, 
pronajatého osobního automobilu, zhodnocení 
na nehmotném majetku, v 6. odpisové skupině, 
speciální případy. Znalostní test na závěr. - 
Příl.: vybrané práv. předpisy. - 1. vyd. - ISBN: 
80-7357-135-8 
 
 
Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
E-8757 
Radim Boháček, Michal Kejak 
Optimal government policies in models with 
heterogeneous agents  
Optimální vládní politika v modelech  
s heterogenními agenty 
Prague  : CERGE-EI, September 2005, 55 s. : 
tab., grafy, vzorce 
Autoři v této práci navrhují novou metodologii 
pro   hledání    optimálních    vládních  politik 
v ekonomikách s heterogenními agenty. Tato 
metodologie je založena výlučně na třech 
třídách   rovnovážných   podmínek   získaných 
z optimalizačních problémů pro vládu a pro 
individuální agenty: 1) podmínky prvního řádu 
2) podmínka stacionarity pro distribuční funkci 
a 3) agregátní podmínky pro tržní rovnováhu. 
Tyto podmínky tvoří systém funkcionálních 
rovnic, jejichž řešení je získáno pomocí 
numerických metod. Získané řešení bere 
současně do úvahy účinek vládních politik jak 
na individuální alokace tak na optimální 
distribuci agentů v ustáleném stavu. Tato 
obecná metodologie je použitelná na   široký 
okruh optimálních vládních politik v modelech 
s heterogenními agenty. Autoři ji demonstrují 
na Ramsey problému v ustáleném stavu s 
heterogenními agenty, tzn. na hledání 
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optimální daňové funkce. - Příl. - ISBN: 80-
7343-064-9 
 
22654 
Václav Klaus ... [et al.] 
Patnáct let od obnovení kapitalismu v naší 
zemi  : sborník textů 
Praha  : Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2006, 180 s. : 3 obr. 
Patnácté výročí zahájení ekonomické reformy 
bylo tématem konference Centra pro 
ekonomiku a politiku v lednu 2006. Sborník 
spojuje příspěvky z této konference s dalšími 
doplňkovými texty. Názvy příspěvků: Patnáct 
let   od   zahájení  ekonomické transformace 
(V. Klaus); Otázka liberalizace zahraničního 
obchodu (K. Dyba); Privatizace při zakládání 
kapitalismu v ČR (D. Tříska); Politika 
federální vlády po listopadu 1989 (M. Čalfa); 
Těžký střet o reformu (I. Kočárník); Regulace 
cen před liberalizací a po ní (J. Fürstová); 
Vzpomínka na liberalizaci cen (E. Šíp). Názvy 
příspěvků v kapitole doplňkové texty: 
Polemika o transformační privatizaci (V. Klaus 
- D. Tříska); Ohlédnutí za problémy 
privatizace bankovního sektoru (J. Weigl); 
Měnová politika na počátku transformace (S. 
Janáčková); Nazrál čas pro vyvážené 
hodnocení české privatizace? (M. Loužek). - 
Příl.   historické    dokumenty    Usnesení   FS 
o vyslovení důvěře vládě ČSFR, Scénář 
ekonomické reformy a Usnesení FS k němu. - 
1. vyd. - ISBN: 80-86547-52-3 
 
22727 
Pavel Kohout 
Vitamíny pro ekonomický růst  
Praha  : Ekopress, 2006, 384 s. 
Soubor autorových článků, které napsal a 
publikoval  v českých a zahraničních médiích 
v období let 2004 - 2006. V nich se zamýšlí 
nad aktuálními tématy a otázkami současné 
světové a domácí ekonomické a politické 
scény. Zabývá se podstatou a příčinou 
problémů současné ekonomické reality, a to 
jak na úrovni makroekonomické, 
mikroekonomické, tak i sociálně ekonomické 
(obsahem jeho článků je např. vzdělání a 
hospodářský růst, progresivní daně, reforma 
penzijního systému, nezaměstnanost v Evropě, 
evropská ústava, úrokové míry, proč není Čína 
supervelmocí aj.).  
- 1. vyd. - ISBN: 80-86929-17-5 
 
 

22653 
Jiří Kabele 
Z kapitalismu do socialismu a zpět  : 
teoretické vyšetřování přerodů 
Československa a České republiky 
Praha  : Karolinum, 2005, 582 s. : tab. 
Sociologická studie porovnává dva přerody 
české společnosti - socialistický v letech 1944-
1954 a kapitalistický v letech 1987-1994. První 
empirickou část studie tvoří historická 
rekonstrukce a srovnání obou přerodů (popis 
proměn ústavních soutěží, proměn složek státní 
moci, přerody ČSSR a ČR). Ve druhé, 
teoretické části, je ochrana práv a svobod 
představena jako kritérium odlišující ústavní a 
budovatelské    režimy.   - 2 příl. - Angl. res. - 
1. vyd. - ISBN: 80-246-1127-9 
 
 
Finance. Bankovnictví. Měnový 
systém 
 
E-8750 
Eva Hüpkes, Marc Quintin and Michael W. 
Taylor 
Accountability arrangements for financial 
sector regulators  
Opatření k odpovědnosti regulátorů 
finančního sektoru 
Washington  : International Monetary Fund, 
2006, 23 s. : tab. 
Myšlenka, že by centrální banky měly být 
nezávislé na vládě získala v posledních 
desetiletích široký ohlas. Zkušenosti ukazují, 
že politické zásahy do monetární politiky mají 
často nežádoucí ekonomické následky. Politici 
však stále zdráhavě přistupují k poskytnutí 
nezávislosti agenturám, které dohlížejí na 
finanční sektor. Jedním z důvodů je strach, že 
by se regulátoři a dohližitelé se svým širokým 
záběrem povinností a mocí ukládat tresty těm, 
kdo nedodrží pravidla, mohli stát zákonem 
sami o sobě. K zajištění ochrany před tímto 
nebezpečím musí mít regulační a dohližitelské 
agentury odpovědnost za své jednání. Opatření 
k odpovědnosti umožní veřejnosti uplatnit 
dohled nad agenturami, aby dodržovaly vysoké 
standardy řízení, správy a provádění, jednaly 
čestně a odpovědně a prokázaly svou 
oprávněnost.  
- ISBN: 1-58906-477-1 
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22619 
Zbyněk Kalabis 
Bankovní služby v praxi  : [jak se 
zorientovat v nabídce bankovních 
produktů] 
Brno  : Computer Press, 2005, 148 s. 
Charakteristika služeb, které poskytují 
obchodní banky. Přehled nejdůležitějších 
depozitních produktů. Způsob provádění 
hotovostního a bezhotovostního platebního 
styku. Popis jednotlivých druhů úvěrů, způsob 
poskytování a splácení (včetně žádosti o úvěr a 
zajištění). Další poskytované služby např. 
leasing, faktoring, forfaiting. Kniha je určena 
nejširší veřejnosti.    - Podnázev na deskách - 
1. vyd. - ISBN: 80-251-0882-1 
 
22400/554 
Sagit 
Banky. Platební styk. Finanční arbitr. Praní 
špinavých peněz  : podle stavu k 22.5.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 224 s. 
Znění zák. č. 21/1992 Sb., o bankách. Zák. č. 
6/1993 Sb., o České národní bance. Související 
vyhlášky. Zák. č. 124/2002 Sb., o platebním 
styku. Zák. č. 229/2002 Sb., o finančním 
arbitrovi. Zák. č. 61/1996 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a o změně a doplnění souvisejících 
zákonů. Navazující vyhlášky. Zák. č. 377/2005 
Sb., o finančních konglomerátech.  
- ISBN: 80-7208-560-3 
 
22638 
edited by Morten Balling, Frank Lierman and 
Andy Mullineux 
Competition and profitability in European 
financial services  : strategic, systemic and 
policy issues 
Konkurence a ziskovost v evropských 
finančních službách : strategické, systémové 
a politické problémy 
Abingdon  : Routledge, 2006, xxi, 322 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Sborník   příspěvků      předních      odborníků 
z akademické a výzkumné sféry, kteří hodnotí 
trendy v evropském průmyslu finančních 
služeb a zkoumají hybné síly efektivity, 
konkurence a ziskovosti finančních firem a 
institucí v Evropě. - ISBN: 0-415-38494-X 
 
 
 
 
 

22730 
Josef Jílek 
Deriváty, hedžové fondy, offshorové 
společnosti  
Praha  : Grada, 2006, 260 s. : 11 tab. 
Spekulace a hazard v ekonomice (teorie 
efektivního trhu, výsledky zkoumání 
Kahnemana a Tverského). Aktivity velikánů 
amerického finančního trhu (Black, Scholes, 
Merton, Rubinstein, Meriwether a Krieger). 
Popis počátků sekuritizace v USA. Vývoj 
hedžových fondů. Vlastnosti offshorových 
společností. Podstata manipulace s účetním 
zacházením   deriváty   v   US GAAP, IFRS a 
v českých účetních standardech. Korupce na 
finančním trhu. Praní peněz. Nejznámější 
derivátové kauzy v chronologickém pořadí. 
Dopad bankrotů na ekonomiku USA. Regulace 
derivátů. - 1. vyd. - ISBN: 80-247-1826-X 
 
22680 
František Vencovský, Karel Půlpán a kol. 
Dějiny měnových teorií na českém území  
Praha  : Oeconomica, 2005, 485 s. 
Vývoj peněžních systémů od předmincovních 
platidel do počátku 19. století. Počátky 
českého ekonomického myšlení druhé 
poloviny 19. století. Utváření českých 
monetárních teorií (od Bráfa k Englišovi) a 
jejich střetávání se světovými proudy peněžní 
teorie. Vývoj měnových teorií v období 
socialismu 1948 - 1989 (měna po únoru 1948, 
centrální banka a bankovnictví, devizový kurs 
a směnitelnost, měnová kritéria, monetární 
myšlení Václava Klause). Diskuse o monetární 
teorii a politice po roce 1990. Postavení 
centrální banky. - Angl. res. - 1. vyd. - ISBN: 
80-245-0992-X 
 
E-8748 
Ian Babetskii, Balázs Égert 
Equilibrium exchange rate in the Czech 
Republic  : how good is the Czech BEER? 
Rovnovážný měnový kurz v České republice 
: jak kvalitní je český BEER? 
Prague  : CERGE-EI, August 2005, 30 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Autoři ověřují kvalitu českého BEER 
(Behavioural Equilibrium Exchange Rate). 
Zkoumají rovnovážný měnový kurz české 
koruny vůči euru na základě rovnice stock-
flow přístupu a zjišťují, nakolik pozorovaný 
reálný měnový kurz české koruny byl blízko 
rovnováze v období 1993 až 2004. Také 
studují vliv možného počátečního 

 9



Nové knihy v odborné knihovně                                                                            Informace odborné knihovny MF 
___________________________________________________________________________ 

podhodnocení kurzu na jimi odhadnutý 
rovnovážný měnový kurz.  
- ISBN: 80-7343-060-6 
 
22628 
Oesterreichische Nationalbank 
The European integration process  : a 
changing environment for national central 
banks 
Evropský integrační proces : měnící se 
prostředí pro národní centrální banky 
Vienna  : Österreichische Nationalbank, 2006, 
275 s. : tab., grafy 
Příspěvky ze semináře Rakouské národní 
banky, který se konal 21. října 2005 ve Vídni. 
Příspěvky odborníků z centrálních bank a 
akademické obce z 27 zemí se zabývají 
institucionálními a právními úkoly pro národní 
centrální banky kandidátských zemí a 
vycházejí přitom ze zkušeností starých a 
nových členských států EU. Evropský 
integrační proces představuje pro národní 
centrální banky ekonomickou a institucionální 
přípravu na členství v EU, na začlenění do 
Evropského systému centrálních bank a na 
zavedení eura. 
 
22731 
Tomáš Cipra 
Finanční a pojistné vzorce  
Praha  : Grada, 2006, 374 s. : vzorce 
Vzorce pro finanční a pojistné výpočty. 
Pokrývají celou oblast financí (úrokový počet, 
systémy finančních toků včetně anuitního 
počtu, odpisy, cenné papíry, finanční deriváty, 
finanční riziko, analýza portfolia, finanční 
stochastická analýza) a pojišťovnictví 
(komerční životní i neživotní, penzijní, 
zdravotní,       sociální,     zajištění).     Vzorce 
z některých příbuzných disciplín (např. indexní 
teorie, statistika, ekonometrie, náhodné 
procesy, demografie).  
- 1. vyd. - ISBN: 80-247-1633-X 
 
22670 
Jaroslav Beneš 
Finanční stráž československá 1918-1938  
Dvůr Králové nad Labem  : FORT-print, 2005, 
183 s. : 202 obr. 
Vývoj a činnost finanční stráže československé 
v období dvaceti let meziválečné republiky. 
Publikace podává základní představu o historii 
a struktuře tohoto ozbrojeného sboru. Je 
objasněna organizace, fungování a zákonitosti 
finanční  stráže.  Zabývá  se   těmi   složkami a 

činnostmi, které souvisely s jejími úkoly při 
ochraně státních hranic a s celní službou.  
- 7 příl - 1. vyd. - ISBN: 80-86011-29-1 
 
22652 
Vratislav Izák 
Fiskální politika  
Praha  : Oeconomica, 2005, 209 s. : tab., grafy 
Fiskální politika v IS-modelu. Fiskální politika 
v AS-AD modelu. Vliv očekávání na fiskální 
politiku. Fiskální politika v otevřené 
ekonomice. Úspory, dluh, deficit a akumulace 
kapitálu. Fiskální deficity, finanční krize a 
vysoká míra inflace. Důsledky rozpočtového 
omezení vlády. Teorie Rikardiánské 
ekvivalence. Fiskální politika a strana nabídky. 
Strukturální cyklický deficit. - 1. vyd. - ISBN: 
80-245-0976-8 
 
22627 
edited by Lori Nicholson 
Global banking and financial policy review 
2005/2006  
Přehled globálního bankovnictví a finanční 
politiky v roce 2005/2006 
Colchester  : Euromoney Institutional Investor, 
[2005], 256 s. : tab., grafy, obr. 
Mezinárodní přehled obchodní bankovní 
politiky a fiskálních a monetárních předpovědí. 
Série úvodních článků poskytuje podrobný 
komentář o současných problémech 
bankovnictví, přehledy o jednotlivých zemích 
se soustřeďují na domácí bankovní prostředí. 
Dále jsou obsažena témata týkající se např. 
modelování rovnovážného měnového kurzu, 
evropských krytých dluhopisů, řízení peněz, 
výnosových křivek, zaručených dluhových 
obligací, trendů zabezpečení dat atd. Publikace 
představuje přibližně 80 prohlášení ministrů 
financí a guvernérů centrálních bank 
jednotlivých států. Závěrem adresář 
centrálních bank. - ISBN: 184374-178-4 
 
22444 
edited by Andrew W. Mullineux and Victor 
Murinde 
Handbook of international banking  
Příručka mezinárodního bankovnictví 
Cheltenham  : Elgar, 2003, xxx, 795 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Příručka          mezinárodního      bankovnictví 
s příspěvky předních odborníků, kteří mají 
zkušenosti z akademické a profesní praxe. 
Kapitoly: Globalizace bankovnictví; Bankovní 
struktury a funkce; Bankovní rizika, krize a 
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regulace; Rozvíjení mezinárodní finanční 
architektury. - ISBN: 1-84542-223-6 
 
22684 
Ministerstvo financí, odbor Daňová a celní 
politika 
Informace o činnosti daňové a celní správy 
České republiky za rok 2005  
Praha  : Ministerstvo financí ČR, 2006, 111 s. : 
tab., grafy 
Výsledky daňového a celního řízení. Ostatní 
agendy. Mezinárodní spolupráce. Informatika a 
statistika. Personalistika. Hospodaření daňové i 
celní správy. Kontrolní, dohlídková a 
inspekční        činnost.    Svobodný      přístup 
k informacím. Zlepšování vztahů s veřejností, 
efektivní spolupráce se státními orgány a 
zájmovými sdruženími. 
 
E-8791 
Zuzana Gajewská 
Mimosoudní vyrovnání sporů jako nástroj 
ochrany klienta v bankovnictví  : jak 
funguje finanční arbitr v ČR : diplomová 
práce 
Praha  : Bankovní institut, 2006, 65 s. : tab., 
grafy 
Mimosoudní vyrovnání sporů ve vybraných 
oblastech bankovnictví. Činnost finančního 
arbitra v ČR. Názvy částí: Zákon o finančním 
arbitrovi; Spolupráce finančních ombudsmanů 
v Evropě; Statistické údaje z činnosti arbitra; 
Novela zákona o finančním arbitrovi; 
Očekávaný budoucí vývoj. - 4 příl. 
 
E-8697 
by a staff team led by Bernard J. Laurens 
Monetary policy implementation at 
different stages of market development  
Realizace měnové politiky na různých 
stupních vývoje trhu 
Washington  : International Monetary Fund, 
2005, vi, 99 s. : tab., grafy, rámečky 
Užití   tržně   založených    měnových nástrojů 
v   malých    ekonomikách   nebo   v    zemích 
s nerozvinutými finančními trhy. Případové 
studie vybraných zemí a jejich seskupení 
(Konžská demokratická republika, 
Východokaribská měnová unie, Egypt, 
Gambie, Kyrgyzstán, Malta, Tonga, Tunisko, 
Uganda, Ukrajina, Vanuatu, Zambie). - Příl. - 
ISBN: 1-58906-438-0 
 
 
 

E-8784 
Shogo Ishii ... [et al.] 
Official foreign exchange intervention  
Oficiální devizové intervence 
Washington  : International Monetary Fund, 
2006, v, 47 s. : tab., grafy, rámečky 
Nejlepší praxe v oficiálních intervencích na 
devizových trzích. Přehled devizových 
intervencí v rozvojových zemích. Zkušenosti 
na nově vznikajících trzích - Mexiko a 
Turecko. - Příl. - ISBN: 1-58906-421-6 
 
22761 
Miloš Filip 
Osobní a rodinné bohatství  : kam s penězi 
Praha  : C.H. Beck, 2006, xv, 474 s. : tab., obr., 
příklady 
Vznik a vývoj osobních majetků ve vyspělých 
ekonomikách ve světě. Srovnání investičního 
chování v Čechách a v Evropě. Základní 
finanční pojmy a investiční výpočty. Několik 
teorií vývoje finančního jmění rodiny a čistých 
příjmů jednotlivců v čase. Osobní finanční 
plán. Základy investiční teorie. Sestavení 
investičního plánu.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-7179-416-3 
 
22691 
Miroslav Máče 
Platební styk klasický a elektronický  
Praha  : Grada, 2006, 229 s. 
Základní informace o všech náležitostech 
platebního styku (klasický bankovní platební 
styk, nástroje, zajištění, záruky a financování v 
rámci platebního styku). Předfinancování – 
problematika   platebního  styku souvisejícího 
s financováním projektů schválených 
Evropskou komisí. Zúčtování. Elektronický 
platební styk. V dodatku popis způsobů 
realizace klasického i elektronického 
platebního styku v praxi. - Dod. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-247-1725-5 
 
22639 
John H. Friedland 
Reforming the law and structure of the 
international financial system  
Reforma práva a struktury mezinárodního 
finančního systému 
Westport  : Praeger, 2004, xiv, 345 s. : tab., 
grafy 
Mezinárodní   finanční    systém  je nestabilní, 
s rychle se měnící legislativou, která byla 
ovlivněna finančními skandály v USA (zákon 
Sarbanes-Oxley). Kniha mapuje finanční 
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systém  a regulaci v Americe a Evropské unii, 
s důrazem na Velkou Británii, uvádí regulační 
aktivity v USA, dále zkoumá práci a smysl 
mezinárodních finančních organizací, teorie 
finančního výkaznictví a řízení podniku a 
neúspěšné pokusy znovu regulovat japonské 
kapitálové trhy. - ISBN: 1-56720-643-3 
 
22648 
Josef Kotásek 
Směnečné právo  : komentář k čl. I zákona 
směnečného a šekového 
Praha  : Prospektrum, 2006, 319 s. 
Výklad prvního článku zákona směnečného a 
šekového č. 191/1950 Sb. je doprovázen 
podrobným komentářem, který se zaměřuje 
také na tradiční i nové polemiky vedené v 
odborné literatuře. Upozorňuje přitom i na 
odlišné výklady podávané v zemích 
ženevského směnečného práva, zejména v 
SRN, Rakousku a Polsku. Text zákona je 
uveden i v překladu do angličtiny a němčiny. 
Judikatura. - Příl.: znění zák. - 1. vyd. - ISBN: 
80-7175-136-7 
 
E-8797 
Česká národní banka ; [úvodní slovo guvernér 
Zdeněk Tůma]  
Výroční zpráva [České národní banky] 2005  
Praha  : Česká národní banka, [2006], 67 s. : 
tab., grafy, fot. + 1 CD-ROM 
Úvodní slovo guvernéra. Řízení a organizace 
(bankovní rada, vyšší management ČNB, 
ústředí, pobočky, organizační schéma). Cíle a 
úkoly  ČNB a jejich plnění. Spolupráce banky 
s veřejností. Zaměstnanci. Hospodaření v roce 
2005. - Též v anglické verzi sign. E-8798 -- na 
CD elektronická verze výroč. zprávy. - [nové 
vyd.] 
 
E-8795 
Česká národní banka 
Zpráva o finanční stabilitě [2005]  
Praha  : Česká národní banka, [2006], 108 s. : 
grafy, tab. 
Zhodnocení    situace   finančního sektoru ČR 
v roce 2005. Makroekonomické prostředí a 
finanční trhy. Sektor podniků a domácností. 
Finanční sektor. Finanční infrastruktura. 
Tématické články v druhé části publikace: 
Shrnutí výsledků zátěžových testů bank; 
Makroekonomický model kreditního rizika; 
Vliv úpadkového práva na finanční stabilitu; 
Klesající nákladová efektivnost banky 

signalizuje riziko bankrotu. - Též v anglickém 
jazyce sign. E- 8796. 
 
 
Hospodářská situace a politika. 
Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
22673 
Ivan Jakubec, Zdeněk Jindra 
Dějiny hospodářství českých zemí  : od 
počátku industrializace do konce 
habsburské monarchie 
Praha  : Karolinum, 2006, 471 s. : tab., 
schéma, graf 
Hospodářský vývoj českých zemí v 19. století. 
Základní pojmy. Hlavní rysy a hnací síly 
sociálněekonomického vývoje českých zemí. 
Právní vývoj v uvedeném období. 
Demografický vývoj a sídelní struktura 
českých zemí. Vývoj jednotlivých sektorů 
národního hospodářství - zemědělství, 
průmysl, obchod, doprava, peněžní a úvěrová 
soustava. Hospodářská a technická kultura. 
Válečné hospodářství 1914 - 1918. - Příl. stat. 
prameny -- mapy -- přehl. hl. železnič. tratí.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-246-1035-3 
 
22669 
Milan Hrdý 
Hodnocení ekonomické efektivnosti 
investičních projektů EU  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 203 s. : 31 
tab., 8 obr. 
Základní principy posuzování ekonomické 
efektivnosti investičních projektů. Identifikace 
finančních a ekonomických toků z investic. 
Přehled jednotlivých programů EU v ČR 
(ERDF, ESF, EAGGF, FIFG). Principy 
strukturální politiky EU. Programovací 
procedury. Operační program Průmysl a 
podnikání. Studie proveditelnosti u projektů 
EU: program podpor, finanční plán a analýza 
projektu, hodnocení efektivity a udržitelnosti 
projektu, analýza a řízení rizik. Příklad 
postupu. - Internet. zdroje.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-7357-137-4 
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22771 
Ministerstvo financí České republiky. Odbor 
Finanční politika 
Makroekonomická predikce České 
republiky  : červenec 2006 
[Praha]  : Ministerstvo financí ČR, 2006, 57 s. 
: tab., grafy 
Komentáře k východiskům predikce, 
ekonomickému cyklu, k predikci vývoje 
makroekonomických       indikátorů               a  
ke konsenzuální předpovědi. Tabulky a grafy 
zachycují: ekonomický výkon, ceny zboží a 
služeb, trh práce a domácnosti, vztahy k 
zahraničí, úspory a investice, demografii, 
úrokové sazby, vládní sektor, světovou 
ekonomiku a mezinárodní srovnání. Uzávěrka 
datových zdrojů k 30. 6. 2006. - Též v angl. 
znění sign. 22772. 
 
22629 
Oesterreichische Nationalbank 
Price setting and inflation persistence in 
Austria  
Tvorba     cen    a    přetrvávání         inflace 
v Rakousku 
Vienna  : Österreichische Nationalbank, 2006, 
294 s. : tab., grafy, vzorce 
Příspěvky ze semináře Rakouské národní 
banky, který se konal 15. prosince 2005 ve 
Vídni. Cílem semináře bylo projednání 
současných výsledků v oblasti dynamiky cen a 
inflace s rakouskými politiky a vědeckou obcí. 
Příspěvky analyzují proces tvorby cen a 
rozhodující     činitele    perzistence      inflace 
v Rakousku z několika pohledů a na základě 
různých zdrojů údajů. 
 
22485II 
[Anna Kadeřábková a kol.] 
Ročenka konkurenceschopnosti České 
republiky 2005  
[2. část] 
Praha  : Linde (Praha), 2006, 318 s. : tab., 
diagr. 
Ročenka zahrnuje široké spektrum ukazatelů 
umožňujících komplexní hodnocení vývoje a 
pozice české ekonomiky v rámci rozšířené EU. 
Oddíly: Makroekonomická výkonnost a 
stabilita (růst a konvergence, strukturální 
změny); Institucionální kvalita (kvalita správy, 
podmínky podnikání); Inovační výkonnost 
(konkurenční výhoda, vstupy a výstupy 
inovační výkonnosti, informační společnost a 
ICT); Kvalita lidských zdrojů (znalosti a 
flexibilita obyvatelstva, celoživotní učení, 

lidské zdroje pro znalostní ekonomiku). – Příl. 
- ISBN: 80-86131-66-1 
 
22667 
CEVRO - Liberálně-konzervativní akademie a 
Vysoká škola J. A. Komenského ve spolupráci 
s Konrad-Adenauer-Stiftung 
Sociální stát - sen, či noční můra?  : sborník 
příspěvků z konference konané 22. dubna 
2004 v Praze 
Praha  : Votobia, 2005, 84 s. 
Příspěvky z konference konané v dubnu 2004 
v   Praze.  Na   sociální   stát  bylo nahlédnuto 
z pohledu ekonomů (J. Schwarz, P. Kohout), 
politologů (J. Holzer, J. Outlý) a mediálních 
analytiků (P. Žantovský, R. Hreha). V čem je 
podstata pojmu sociálního státu, v čem jsou 
jeho možná plus a v čem se ukázala i jeho 
mínus, a to při pohledu na jeho praktickou 
realizaci v národním hospodářství, v dopadech 
na politickou a také mediální scénu. Příspěvky. 
Záznamy diskuse. - ISBN: 80-7220-221-9 
 
22655 
International Monetary Fund 
World economic outlook. April 2006  
Světový hospodářský výhled. Duben 2006 
Washington  : International Monetary Fund, 
2006, xiii, 266 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
Hospodářské perspektivy a problémy 
hospodářské politiky vybraných zemí či 
regionů. Ceny ropy a globální nerovnováha. 
Jak globalizace ovlivnila inflaci? Proč jsou 
podnikové úspory tak vysoké? Diskuze 
výkonné rady MMF o hospodářském výhledu. 
Rozsáhlá statistická příloha.  
- Příl. - ISBN: 1-58906-549-2 
 
 
Informatika. Počítače 
 
22604 
Miroslav Čulík 
CorelDRAW 12  : podrobný průvodce 
Praha  : Grada, 2006, 206 s. : obr. 
Nová verze populárního grafického 
vektorového programu. Kreslení, označování a 
zobrazování objektů. Výplně, obrysy, 
transformace  a   tvarování    objektů.     Práce 
s textem a vektorové efekty. Tisk, tvorba 
webových stránek a PDF. Nastavení 
dokumentu a předvoleb.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-247-1331-4 
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22605 
Rostislav Škultéty 
JavaScript  : kapesní přehled 
Brno  : Computer Press, 2005, 119 s. 
Abecední přehled příkazů, objektů, událostí a 
operátorů.  Syntaxe,  popis, příklady, podpora 
v prohlížeči. - 1. vyd. - ISBN: 80-251-0884-8 
 
22764 
Peter Szor ; [překlad Lukáš Pelikán, Roman 
Skřivánek]  
Počítačové viry  : analýza útoku a obrana 
Brno  : Zoner Press, 2006, 608 s. : obr. 
Stav v oboru počítačových virů a vývoje 
antivirů. Analýza škodlivého kódu. Klasifikace 
metod infekce. Základní obranné strategie virů. 
Pokročilé techniky vývoje kódu. Techniky 
antivirové obrany. Skenování paměti a 
dezinfekce. Strategie obrany na síťové úrovni. 
Způsoby blokování červů. - Art of computer 
virus research and defense (Orig.). - 1. vyd. - 
ISBN: 80-86815-04-8 
 
22763 
kolektiv autorů 
Tvorba webových stránek  : jednoduše, 
srozumitelně, názorně 
Brno  : Computer Press, 2006, 192 s. 
Návrh a tvorba webu. Instalace editoru. Jazyk 
XHTML a CSS. Tvorba vzhledu (layoutu) 
stránky. Navigační nabídky. Kontrola 
zdrojového kódu stránek, stylů a odkazů. 
Postup při uložení stránek na web. Výklad 
pomocí obrázků s hypertextovými odkazy. 
- 1. vyd. - ISBN: 80-251-0920-8 
 
 
Mezinárodní hospodářské vztahy 
a integrace 
 
22614 
Václav Klaus 
Co je to evropeismus  
Praha  : Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2006, 17 s. 
Výklad pojmu evropeismus; Evropeismus jako 
konglomerát idejí; Základní struktura; Kdo 
jsou jeho tvůrci a nositelé? 
- ISBN: 80-86547-54-X 
 
 
 
 
 

22717 
Ivo Šlosarčík 
Politický a právní rámec evropské integrace  
Praha  : Europeum, 2005, 321 s. 
Evropské instituce, právní normy, role 
Evropského soudního dvora a zkušenosti 
některých členských zemí s evropskou 
integrací. Vnitřní trh (volný pohyb zboží, osob, 
služeb a kapitálu). Přehled vybraných politik 
EU: politiky prvního pilíře (soutěž, ochrana 
spotřebitele, média) a politiky zasahující 
současně do I. a II. pilíře (justiční a policejní 
spolupráce). Vnější aktivity EU. 
- ISBN: 80-903237-6-6 
 
22703 
Petr König, Lubor Lacina, Jan Přenosil 
Učebnice evropské integrace  
Brno  : Barrister & Principal, 2006, 414 s. : 31 
obr., 92 boxů, 25 grafů, 58 tab. + 1 CD-ROM 
Učebnice provází celým spektrem témat od 
počátků a motivů evropské integrace až po její 
současnou podobu a nástin možného 
budoucího vývoje. Jednotlivé politiky, 
instituce, ale i legislativa EU jsou 
vysvětlovány a přiblíženy na velkém množství 
konkrétních příkladů. Oddíly: Historie a 
motivy evropské integrace; Stadia ekonomické 
integrace; Vnitřní fungování a struktura EU - 
role institucí a tvorba legislativy; Jak se 
existence EU projevuje v praxi - politiky EU; 
Rozpočet EU; Vztah ČR a EU; Budoucnost 
evropské     integrace.   -          Příl.: CD-ROM 
s hlavními právními dokumenty EU. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7364-022-8 
 
 
Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
22705 
Naomi Kleinová ; [překlad Pavel Kaas]  
Bez loga  
Praha  : Argo ; Dokořán, 2005, 510 s. : fot., 
tab., grafy 
Podoby moderního marketingu. Ústředním 
pojmem je logo - obchodní značka. Autorka 
popisuje praktiky soudobého reklamního 
průmyslu a ukazuje, jak ve 20. století rostl 
význam prestižní značky. Odhaluje historii 
budování pozice značky i odvrácenou stranu 
dnešních mechanismů prodeje a reklamy - 
ohlupování zákazníka módním diktátem. 
Popisuje zaměstnanecké praktiky 
nadnárodních   korporací,   zejména  to, jak 
těží z levné pracovní síly v zemích třetího 
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světa a přerůstání vlivu výrobců značkového 
zboží do veřejného sektoru. Předkládá 
množství faktických údajů z mnoha oborů a 
geografických oblasti, aby doložila negativní 
dopady ekonomické globalizace. Popisuje i 
vlnu občanského aktivismu (Global Street 
Party). - No logo (Orig.). - Dod. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7203-671-8 
 
E-8761 
Vladimír Benáček, Jiří Podpiera, Ladislav 
Prokop 
Determining factors of Czech foreign trade  
: a cross-section time series perspective 
Určující faktory českého zahraničního 
obchodu : průřezové hledisko časových řad 
Praha  : Czech National Bank, 2005, 24 s. : 
tab., grafy, vzorce 
Vyčíslení určujících faktorů českého 
zahraničního obchodu během let 1993-2002. 
Zkušenost z ekonomiky, která prošla 
intenzivními strukturálními změnami. 
Důležitou roli hrají standardní 
makroekonomické proměnné jako agregátní 
poptávka, reálný měnový kurz, liberalizace 
celních sazeb, vývoj jednotkové ceny dovozu a 
vývozu a úspory z rozsahu. Předpověď bilance 
obchodu pro roky 2003-2004. - Příl. 
 
22616 
International Monetary Fund 
Global financial stability report  : market 
developments and issues. April 2006 
Zpráva o globální finanční stabilitě : rozvoj 
a problémy trhu. Duben 2006 
Washington  : International Monetary Fund, 
2006, vii, 195 s. : tab., grafy, rámečky 
Publikace vydávaná Mezinárodním měnovým 
fondem jako čtvrtletník. Má poskytovat 
hodnocení globálních finančních trhů a 
upozorňovat na financování rozvíjejících se 
trhů v globálním kontextu. Zpráva se zaměřuje 
na současné podmínky na globálních 
finančních trzích, na problémy finanční 
nerovnováhy, zvláště strukturální povahy, 
která by mohla znamenat riziko pro stabilitu 
finančního trhu. Rovněž se zaměřuje na 
aktuální problémy, které se během daného 
čtvrtletí vyskytnou. Slovníček pojmů. 
Statistická příloha.  
- Příl. - ISBN: 1-58906-504-2 
 
 
 
 

E-8760 
edited by Ashoka Mody and Alessandro 
Rebucci 
IMF-supported programs  : recent staff 
research 
Podpůrné programy MMF : současný 
výzkum prováděný zaměstnanci 
Washington  : International Monetary Fund, 
2006, xviii, 274 s. : tab., grafy, vzorce, 
rámečky 
Příspěvky zaměstnanců Mezinárodního 
měnového fondu o návrzích, zavádění a 
účinnosti programů podporovaných MMF. - 
ISBN: 1-58906-361-9 
 
E-8759 
International Monetary Fund 
Integrating poor countries into the world 
trading system  
Integrace chudých zemí do světového 
obchodního systému 
Washington  : International Monetary Fund, 
2006, 18 s. 
Studie    se    věnuje    problematice   obchodu 
v chudých zemích, zejména vztahu mezi 
obchodem, hospodářským růstem a 
snižováním chudoby. Liberalizace obchodních 
režimů zemí s nízkými příjmy. S pomocí 
mezinárodních institucí a sponzorských zemí 
mohou být problémy zvládnutelné.  
- ISBN: 1-58906-445-3 
 
22445 
OECD 
OECD economic globalisation indicators  
OECD ukazatele ekonomické globalizace 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 197 s. : 
grafy, rámečky 
Publikace se zaměřuje na některé aspekty 
globalizace ekonomik OECD včetně pohybu 
kapitálu, hospodářské aktivity nadnárodních 
společností, internacionalizace technologie a 
obchodu se zbožím a službami. Publikace 
poskytuje    hlavní    indikátory       předložené 
v Příručce OECD o ukazatelích ekonomické 
globalizace (sign. 22446).  
- Příl. - ISBN: 92-64-01238-9 
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22446 
OECD 
OECD handbook on economic globalisation 
indicators  
Příručka OECD o ukazatelích ekonomické 
globalizace 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 234 s. : tab., 
grafy, rámečky, vzorce 
Příručka se zaměřuje na měření rozsahu a 
intenzity globalizace. Navrhuje pravidla sběru 
dat a dolaďování ukazatelů globalizace. 
Kapitoly: Pojetí ekonomické globalizace a její 
měření; Přímé zahraniční investice; 
Ekonomická aktivita nadnárodních podniků; 
Internacionalizace technologie; Aspekty 
globalizace obchodu. Slovníček pojmů. Hlavní 
aspekty   a    ukazatele   globalizace obsaženy 
v publikaci OECD indikátory ekonomické 
globalizace (sign. 22445).  
- Příl. - ISBN: 92-64-10808-4 
 
22634 
OECD 
Public sector transparency and the 
international investor  
Transparentnost veřejného sektoru a 
mezinárodní investor 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2003, 61 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Přínosy transparentnosti veřejného sektoru pro 
investování. Transparentnost investiční 
politiky v zemích OECD. Rámec pro 
transparentní investiční politiku. 
 
22447 
edited by Rainer Grote and Thilo Marauhn 
The regulation of international financial 
markets  : perspectives for reform 
Regulace mezinárodních finančních trhů : 
perspektivy reformy 
Cambridge  : Cambridge University Press, 
2006, xvii, 337 s. : tab. 
Analýza mezinárodních finančních vztahů a 
regulace    mezinárodních    finančních     trhů 
z historické, politické a srovnávací 
perspektivy. Dále z perspektivy veřejného 
mezinárodního práva a příslušných institucí 
(Evropská centrální banka, Basilejský výbor, 
Mezinárodní měnový fond a Světová banka). - 
Příl. - ISBN: 0-521-83144-X 
 
 
 

E-8749 
Council of Europe Development Bank 
Report of the governor [Council of Europe 
Development Bank]  
Zpráva guvernéra [Rozvojová banka Rady 
Evropy]. Financial year 2005 
Paris  : Council of Europe Development Bank, 
[2006], 96 s. : tab., grafy, obr. 
Rozvojová banka Rady Evropy - CEB (do roku 
1999 Council of Europe Social Development 
Fund) byla ustanovena Výborem ministrů při 
Radě Evropy s cílem řešit problémy uprchlíků. 
Její aktivity jsou založeny na principu 
posilování sociální koheze v Evropě. Pomáhá 
lidem bez domova, obětem přírodních 
katastrof, přistěhovalcům. Pole působnosti se 
během let rozšířilo na oblasti vzdělávání, 
zdravotnictví, sociálního bydlení, profesního 
školení,   zlepšování    životních      podmínek 
v některých městských územích a 
modernizování venkova, ochrany životního 
prostředí a záchrany historického a kulturního 
dědictví. Přehled členských zemí, účasti 
představitelů jednotlivých zemí v orgánech 
banky, aktivity banky v roce 2005, finanční 
výkazy a výsledky. 
 
22623 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Romania  
Rumunsko 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 97 s. : tab., 
grafy 
V prosinci 2004 bylo Rumunsko přizváno, aby 
se    připojilo  k dodržování Deklarace OECD 
o mezinárodních investicích a nadnárodních 
společnostech. Publikace předkládá výsledky 
posuzování rumunské politiky týkající se 
zahraničních investic. Hodnotí nevyužitý 
rostoucí    potenciál    zahraničních     investic 
v Rumunsku, měří významný pokrok, který 
vláda učinila v posledních několika letech ke 
zlepšení podnikatelského prostředí a 
identifikuje zbývající problémy. - Příl. - ISBN: 
92-64-00686-9 
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22624 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Russian federation  : progress and reform 
challenges 
Ruská federace : pokrok a problémy 
reformy 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2004, 110 s. : tab., 
rámečky 
Přes množství investičních příležitostí přilákala 
Ruská federace poměrně málo přímých 
zahraničních investic a pocítila rozsáhlý únik 
kapitálu. To je výsledkem odvětvových 
omezení a institucionálních faktorů, které 
ovlivňují také domácí podnikání. Zpráva 
hodnotí pokrok, který Ruská federace učinila 
od   roku  2001, kdy OECD publikovala studii 
o tamním investičním prostředí. Ruská 
federace významně vylepšila své podnikatelské 
prostředí, studie však nabízí možnosti, jak jej 
ještě více zlepšit. 
 - Příl. - ISBN: 92-64-01849-2 
 
E-8752 
The World Bank Group 
Summary proceedings  : 2005 annual 
meetings of the Boards of Governors 
Souhrnný sborník : výroční setkání Rad 
guvernérů 2005 
Washington  : World Bank, [2006], viii, 342 s. 
: tab. 
Sborník ze zasedání Rad guvernérů Skupiny 
Světové banky (IBRD, IFC, IDA, MIGA, 
ICSID), které se konalo 24.-25. srpna 2005 ve 
Washingtonu. 
 
 
Podnik a podnikání 
 
22443 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Corporate governance of state-owned 
enterprises  : a survey of OECD countries 
Správa a řízení státních podniků : přehled 
zemí OECD 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 228 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Srovnávací přehled řízení a správy státních 
podniků v zemích OECD včetně příkladů 
úspěchů a nezdarů dřívějšího reformního úsilí. 
- Příl. - ISBN: 92-64-00942-6 

22702 
Tomáš Petřík 
Ekonomické a finanční řízení firmy  : 
manažerské účetnictví v praxi 
Praha  : Grada, 2005, 371 s. : obr., tab. 
Podstata, úloha, použití a nezbytnost 
manažerského účetnictví v ekonomickém a 
finančním řízení firmy, a to na provozní, 
taktické i strategické úrovni. Kniha je doplněna 
o související anglickou terminologii. Kapitoly: 
Definice manažerského účetnictví a jeho 
základní aspekty; Kontrolní funkce 
manažerského účetnictví (Control); Strategické 
plánování (Corporate planning); Tvorba 
manažerských rozhodnutí (Decision making); 
Měření a hodnocení výkonnosti firmy 
(Performance appraisal). - 5 příl.: finanční 
výkazy podle UK.GAAP a US.GAAP, 
rozpočty a rozpočtované finanční výkazy, 
business financial statement for the trading 
company US.GAAP, finanční analýza pomocí 
finančních poměrových ukazatelů se zahrnutím 
koncepce EVA podle CAS, finanční tabulky. - 
1. vyd. - ISBN: 80-247-1046-3 
 
22721 
Liběna Tetřevová 
Financování projektů  
Praha  : Professional Publishing, 2006, 182 s. : 
tab., obr. 
Výklad problematiky, základní pojmy, pravidla 
financování a optimalizace finanční struktury. 
Praktická doporučení k finančnímu a 
investičnímu rozhodování a ke specifickým 
otázkám jakými jsou podnikové dluhopisy jako 
zvláštní zdroj financování investičních 
projektů, restrukturalizační projekty či projekty 
PPP (partnerství veřejného a soukromého 
sektoru).  
4 příl - 1. vyd. - ISBN: 80-86946-09-6 
 
22696 
Jiří Strouhal 
Finanční řízení firmy v příkladech  
Brno  : Computer Press, 2006, 178 s. : tab., 
vzorce 
Otázky rozhodování a řízení podnikových 
financí, a to zejména v dlouhodobém časovém 
horizontu. Kapitoly: Časová hodnota peněz; 
Základy oceňování cenných papírů; Finanční 
analýza; Hodnocení investičních projektů; 
Riziko v investičním rozhodování; Úvěrové a 
leasingové financování investičních projektů; 
Řešení úloh k procvičování. - Příl.: 
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tabelizované hodnoty, struktura účetních 
výkazů. - 1. vyd. - ISBN: 80-251-0913-5 
 
22735 
Zdenek Sid Blaha & Irena Jindřichovská 
Jak posoudit finanční zdraví firmy  
Praha  : Management Press, 2006, 194 s. : 12 
tab., 10 obr. 
Analytické metody ve financích. Produkční 
cyklus a pohyb fondů v podniku. Účetní 
výkazy. Reklasifikace účetních výkazů. 
Základní hlediska finanční analýzy a nástroje 
sledovanosti a měření likvidity. Finanční 
poměrová analýza, konstrukce hlavních 
poměrových ukazatelů. Použití poměrové 
analýzy a syntetický pohled na finanční zdraví 
podniku. Analýza podnikatelského a 
finančního rizika. Finanční projektování. 
Příklady,   včetně    reálné    fúze,  k níž došlo 
v rámci EU. Případové studie s řešením. - Příl.: 
Finanční výkazy firmy Kovoplast v oficiálních 
účtech -- výklad. slovníček. - 3. rozšíř. vyd. - 
ISBN: 80-7261-145-3 
 
22676 
Jiří Dědina, Václav Cejthamr 
Management a organizační chování  
Praha  : Grada, 2005, 339 s. : tab., obr. 
Chování jednotlivců a týmů ve firmách a 
organizacích. Jaký vliv má toto chování na 
výkonnost a úspěšnost firmy a jejích 
pracovníků. Různé typy manažerů, jejich role 
při vedení a řízení týmů, jejich vlastnosti, 
postoje, styly řízení a vedení. Způsoby řešení 
organizačních konfliktů. Způsoby rozvoje 
manažerské a organizační efektivity. 
Organizační systémy podniku a organizační 
struktury. Podporování rozvoje manažerských 
znalostí a dovedností.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-247-1300-4 
 
22708 
Jiří Kaňka 
Organizační složka podniku zahraniční 
právnické osoby  
Praha  : Linde (Praha), 2005, 96 s. 
Podnikání zahraničních právnických osob na 
území ČR. Právní povaha organizační složky 
podniku   zahraniční   právnické   osoby,   a to 
z pohledu konkurzního práva a daňového 
práva. Zřízení organizační složky. Zápis do 
obchodního rejstříku. Označení. Sídlo. 
Vedoucí organizační složky podniku. Předmět 
podnikání. Ukončení činnosti. Jiné skutečnosti 
zapisované do obchodního rejstříku. Převod, 

resp. nájem části podniku. Nabývání 
nemovitostí v ČR. Seznam právních předpisů a 
judikatury. - 10 příl. - ISBN: 80-86131-54-8 
 
22683 
Ivan Tomší, Ladislav Trylč 
Platové předpisy pro zaměstnance obcí a 
jejich příspěvkových organizací  
Olomouc  : Andragogos agency, 2006, 431 s. 
Právní úprava poskytování platu podle zák. č. 
143/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
nařízení vlády č. 330/2003 Sb. Text základních 
platových předpisů s komentářem a 
praktickými příklady. Zařazení prací v obcích, 
v jejich organizačních složkách a 
příspěvkových organizacích do platových tříd. 
Přehledné uspořádání, praktické návody, 
vysvětlující poznámky. Právní předpisy jsou 
publikovány    ve    znění    platném    ke     dni  
1. 4. 2006. - ISBN: 80-7263-337-6 
 
22737 
Václav Svoboda 
Public relations  : moderně a účinně 
Praha  : Grada, 2006, 240 s. : tab., obr. 
Public relations (dále jen PR) uskutečňuje své 
cíle prostřednictvím mnoha různých 
prostředků, forem, metod a strategií, jejichž 
poslání, obsah, techniku vytváření a popis 
používání   tvoří   kapitoly    této    publikace. 
Z obsahu: identita organizace (rámec pro 
fungování PR), komunikační management, 
krizová komunikace v PR, pozitivní image, 
publicita výrobků, PR neziskových organizací, 
lobbying, press relations, corporate publishing, 
online PR, účinnost PR, agentury a organizace 
působící v tomto oboru, nástin historie. - Slov. 
vybr. odborných termínů.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-247-0564-8 
 
E-8758 
Jan Bena, Jan Hanousek 
Rent extraction by large shareholders  : 
evidence using dividend policy in the Czech 
republic 
Získávání renty velkými akcionáři : případ 
dividendové politiky v České republice 
Prague  : CERGE-EI, February 2006, 45 s. : 
tab., vzorce 
Provedením průřezové analýzy dividendové 
politiky    firem    autoři    demonstrují,       že 
v prostředí rozvíjející se ekonomiky s ne příliš 
vyspělým mechanismem řízení firem získávají 
dominantní vlastníci ekonomickou rentu a 
okrádají minoritní vlastníky. Porovnáním 
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vyplácených dividend podle jednotlivých 
vlastnických struktur (koncentrace, domicil a 
typ vlastnictví) kvantifikují tyto efekty a 
poukazují na to, že jsou značné. Dokumentují, 
že cílový dividendový výplatní poměr pro 
firmy s dominantním vlastníkem je nízký a 
přítomnost silného minoritního vlastníka 
zvyšuje výplatní poměr a zamezuje největšímu 
vlastníku v získávání ekonomické renty. 
Unikátní soubor dat z České republiky za 
období 1996 až 2003 umožňuje vyřešit 
problém s endogenitou vlastnictví. - Příl. - 
ISBN: 80-7343-086-X 
 
22728 
Pavel Běhounek 
Společnost s ručením omezeným  : řešení 
účetní a daňové problematiky včetně 
příkladů z praxe 
Olomouc  : Andragogos agency, 2006, 255 s. 
Praktická   řešení   situací,   které se vyskytují 
v každé s. r. o. Právní úprava. Společníci jako 
poplatníci daně z příjmů. Založení a vznik. 
Rozdělování zisku, odměňování, převody 
majetku a poskytování služeb mezi spojenými 
osobami, půjčky poskytované společnosti 
jejími společníky. Účetnictví. Ukončení účasti 
společníka a zrušení společnosti. Vybraná 
ustanovení obchodního zákoníku. Změny 
účetní   a    daňové    legislativy.    -    Příkl. - 
6. aktualiz. vyd. - ISBN: 80-7263-338-4 
 
22659 
Jan Hejda 
Stanovy akciové společnosti a jejich změny  
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 191 s. 
Komplexní pohled na problematiku. Kromě 
rozboru jednotlivých náležitostí stanov akciové 
společnosti (a. s.) se věnuje pozornost zejména 
problematice změn tohoto dokumentu. Právní 
úprava v některých jiných zemích (Německo, 
Rakousko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko). 
Přeměny a. s. a jejich vliv na změnu stanov. 
Stanovy evropské společnosti. Plánované 
legislativní změny. Vzory stanov a. s. – 
Judikatura. - Res. - ISBN: 80-7201-585-0 
 
 
 
 
 
 

 
Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
22707 
Karel Nežádal 
Aplikace správního řádu v sociální péči  
Praha  : Linde (Praha), 2006, 142 s. + 1 CD 
ROM 
Jednotlivá ustanovení správního řádu, která se 
nejvíce používají ve správním řízení a 
rozhodování v oblastech sociálního 
zabezpečení včetně komentáře. Doporučené 
vzory vybraných úkonů. Úplné znění zák. č. 
500/2004 Sb.,   správního    řádu, platného od 
1. 1. 2006. - Příl. CD 30 vzorů úkonů. - 3. vyd. 
- ISBN: 80-86131-65-3 
 
E-8799 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Česká správa sociálního zabezpečení  : 
výroční zpráva 2005 
Praha  : Česká správa sociálního zabezpečení, 
2006, 39 s. : diagr., tab., fot. 
Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí a 
ústředního ředitele ČSSZ. Profil organizace a 
organizační uspořádání. Struktura 
zaměstnanců. Hlavní činnosti: výběr 
pojistného, pohledávky, výplata dávek 
nemocenského pojištění, lékařská posudková 
služba, kontroly. Hospodaření: příjmy, výdaje, 
majetek. Zahraniční vztahy. Transformace 
organizace. Informační a komunikační 
technologie. Vztahy s veřejností. Kontakty. 
 
22651 
Naděžda Břeská, Lucie Vránová 
Dávky sociální péče [2006] s komentářem a 
vybranými vzory tiskopisů žádostí  : k 
1.3.2006 
Olomouc  : Andragogos agency, 2006, 359 s. 
Ucelený přehled o všech dávkách sociální péče 
- dávky při nedostatečném příjmu, účelové 
dávky na specifické potřeby, dávky těžce 
zdravotně postiženým a o ně pečujícím 
osobám. Podmínky pro poskytnutí, forma a 
výše a další informace potřebné pro podání 
žádosti o dávku. Právní předpisy, podle 
kterých se postupuje při přiznání a poskytování 
dávek    sociální    péče.    - Vzory tiskopisů. 
 - 4. aktualiz. vyd. - ISBN: 80-7263-335-X 
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22400/564 
Sagit 
Sociální pojištění 2007  : redakční uzávěrka 
1.7.2006 ; pojistné na sociální zabezpečení, 
nemocenské pojištění, důchodové pojištění, 
penzijní připojištění, organizace a 
provádění sociálního zabezpečení 
Ostrava  : Sagit, 2006, 336 s. 
Zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti.       Zák.    č.       187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění. Zák. č. 155/1995 
Sb., o důchodovém pojištění. Související 
nařízení vlády a vyhláška. Zák. č. 582/1991 
Sb., o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení. Související vyhlášky. Zák. č. 
42/1994 Sb., o penzijním připojištění se 
státním příspěvkem a o změnách některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením. Zák. č. 
340/2006 Sb., o činnosti institucí 
zaměstnaneckého    penzijního      připojištění 
z členských států EU na území ČR a o změně 
zák. č. 48/1997 sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. - ISBN: 80-7208-570-0 
 
22400/565 
Sagit 
Sociální zabezpečení 2007  : redakční 
uzávěrka 1.7.2006 ; státní sociální podpora, 
sociální    péče,    sociální    služby,    pomoc 
v hmotné nouzi, životní a existenční 
minimum, působnost v jednotlivých 
orgánech 
Ostrava  : Sagit, 2006, 240 s. 
Zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. 
Navazující vyhlášky a sdělení MPSV. Zák. č. 
100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. 
Navazující   vyhlášky.   Zák. č. 108/2006 Sb., 
o    sociálních službách. Zák. č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi. Zák. č. 110/2006 
Sb., o životním a existenčním minimu. Zák. č. 
114/1988    Sb.,    o    působnosti   orgánů ČR 
v sociálním    zabezpečení.  
- ISBN: 80-7208-571-9 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pozemky a nemovitosti. Bytové 
hospodářství 
 
22448 
OECD 
Housing finance markets in transition 
economies  : trends and challenges 
Trhy s financemi pro bytovou výstavbu v 
tranzitivních ekonomikách : trendy a úkoly 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 313 s. : tab., 
grafy 
Srovnávací studie o trzích s financemi pro 
bytovou výstavbu v zemích střední a východní 
Evropy. Studie je založena na výzkumu trhu, 
který OECD provedla v roce 2004 pro seminář 
o financování bytové výstavby v tranzitivních 
ekonomikách. Studie informuje o rozvoji a 
úkolech financování bytové výstavby v České 
republice, Slovensku, Chorvatsku, Litvě, 
Lotyšsku, Estonsku, Slovinsku, Ukrajině, 
Kazachstánu, Maďarsku, Polsku a Rumunsku. 
- Příl. - ISBN: 92-64-01016-5 
 
22739 
Martin Lux a Petr Sunega 
Jak dobře investovat do bydlení  
Praha  : Sociologické nakladatelství, 2006, 161 
s. : fot. 
Ucelená         analýza         fungování        trhu 
s nemovitostmi určenými k bydlení. 
Zákonitosti,   rizika    i    pasti,    jež vyplývají 
z vlastnictví bydlení obecně i v konkrétním 
českém prostředí. Z obsahu: zvláštnost bydlení 
jako    zboží,    poptávka po bydlení a nabídka 
v ČR, ceny bytů a domů, rozhodnutí mezi 
nájmem a vlastnictvím bytu, financování 
koupě bytu nebo domu, investice do 
rezidenčních nemovitostí.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-86429-56-3 
 
22679 
Zbyněk Pražák 
Společenství vlastníků jednotek  : praktická 
příručka 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 271 s. 
Právní úprava institutu vlastnictví bytů a 
společenství vlastníků bytů. Vlastnictví 
jednotek (obsah pojmu, omezení, 
spoluvlastnictví). Prohlášení vlastníka budovy.  
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Dům po realizaci prohlášení vlastníka budovy. 
Společenství     vlastníků     jednotek.  Nejvyšší  
orgán a výkonné orgány společenství. 
Hospodaření. Stanovy. Přehled práv a 
povinností  členů   společenství  vyplývajících 
z obecně závazné právní úpravy. Návrhy řešení 
některých praktických problémů. Text 
vzorových   stanov   a   platný   text     zákona 
o vlastnictví bytů podle stavu k 1. 2. 2006.  
- 2. přeprac. vyd. - ISBN: 80-7201-587-7 
 
22704 
Český úřad zeměměřický a katastrální 
Statistická ročenka půdního fondu České 
republiky  : souhrnné výstupy ze souboru 
popisných informací katastru nemovitostí 
České   republiky    se    stavem    ke    dni 
31. prosince 2005 
Praha  : Český úřad zeměměřický a katastrální, 
2006, 43 s. : tab., mapky 
Tabulky a grafy, které vyjadřují stav a vývoj 
půdního fondu podle údajů katastru 
nemovitostí k 31. 12. 2005. Úhrnné hodnoty 
druhů pozemků podle údajů katastru 
nemovitostí včetně přehledů o počtu objektů 
evidovaných v katastru nemovitostí. Přehledy 
o rozčlenění orné a zemědělské půdy do 
výrobních podoblastí. Všechny údaje jsou 
uvedeny k 31. 12. 2005.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-86918-02-5 
 
22706 
Hana Kratochvílová, Olga Fojtíková 
Vzory listin o bytech a vzory související  : 
komentované vzory 
Praha  : C.H. Beck, 2006, XIII, 467 s. 
Vlastnické právo a jeho charakteristika. 
Nabývání   a     zánik    vlastnického      práva 
k nemovitým věcem a katastr nemovitostí. 
Vzory listin o bytech a vzory související. 
Vzorové stanovy společenství vlastníků 
jednotek. Přehled právních předpisů. Územní 
působnost a sídla katastrálních úřadů a 
inspektorátů. Seznam katastrálních pracovišť, 
jejich názvy, sídla a územní obvody.  
- Příl. - 1. vyd. - ISBN: 80-7179-414-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Práce. Zaměstnanci. 
Zaměstnavatelé 
 
22697 
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický a kol. 
Česko-anglický, anglicko-český slovník 
managementu  
Brno  : Computer Press, 2006, 363 s. 
Výkladový slovník obsahuje 1303 pojmů 
managementu. Jednotlivá slovníková hesla 
jsou očíslována a seřazena podle výchozí české 
varianty, za jednotlivými hesly následuje 
anglický překlad a výklad hesla v češtině i 
angličtině. - 1. vyd. - ISBN: 80-251-0519-9 
 
22714 
edited by Giuseppe Carone and Aino Salomäki 
Indicators and policies to make work pay  : 
proceedings of the workshop organised by 
the European Commission (Economic and 
Financial Affairs DG) 
Indikátory a politika motivace k práci : 
příspěvky z pracovního semináře 
pořádaného Evropskou komisí (generálním 
direktorátem pro ekonomické a finanční 
záležitosti) 
Brussels  : European Commission, 2005, xv, 
199 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
Výkon trhu práce je ve velké míře úkolem 
institucí pracovního trhu, zejména systémů 
daní a příspěvků, které poskytují rámec 
pobídek pro lidi, aby nastoupili do zaměstnání, 
zůstávali v něm déle, zvyšovali pracovní 
výkon a investovali do vzdělávání a školení. 
Současná politická debata zastřešuje tyto prvky 
pod pojem "making work pay" (aby se práce 
vyplatila). Příspěvky autorů z akademické a 
politické sféry jsou rozděleny do kapitol: 
Ukazatele finančních pobídek k práci; Nabídka 
práce a politika "make work pay"; Kritéria 
způsobilosti a režimy pracovního trhu; Poučení 
z reforem národních trhů práce.  
- ISBN: 92-894-9040-3 
 
22698 
Miroslav Pavlák 
Lidské zdroje a fondy EU  : evropský 
sociální fond jako nástroj spolufinancování 
projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů 
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 127 s. : 4 tab., 
2 obr., 2 schémata 
Příprava rozvojových projektů v oblasti řízení 
lidských     zdrojů.  Přehled    o     možnostech  

 21



Nové knihy v odborné knihovně                                                                            Informace odborné knihovny MF 
___________________________________________________________________________ 

spolufinancování projektů z Evropského 
sociálního fondu. Charakteristiky a specifika 
organizací - zpracovatelů projektů v oblasti 
rozvoje lidských zdrojů. Evropský sociální 
fond. Personální strategie. Jednotlivé fáze 
tvorby projektu v oblasti rozvoje lidských 
zdrojů. Manažerské metody (komunikace, 
týmová práce). - Příl.: Vstupní dokumentace 
projektu EQUAL - flexibilní pracoviště.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-7357-139-0 
 
22762 
Hans-Jürgen Kratz ; [překlad Petr Foltera]  
Mobbing  : jak ho rozpoznat a jak mu čelit 
Praha  : Management Press, 2005, 131 s. 
Pojem, fakta, průběh, následky mobbingu. Co 
může udělat proti mobbingu podnik, co 
personální rada podniku nebo nadřízený? 
Způsoby, jak se postavit proti mobbingu. - 
Mobbing. Erkennen, ansprachen, verbeugen 
(Orig.). - 1. vyd. - ISBN: 80-7261-127-5 
 
22689 
Zdeňka Leiblová 
Zákon o zaměstnanosti s komentářem  : 
včetně prováděcích předpisů k 15. 2. 2006 
Olomouc  : Andragogos agency, 2006, 271 s. 
Znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
s komentářem. Prováděcí předpisy. Vzory 
formulářů používaných při zaměstnávání 
cizinců a dětí, při insolvenci zaměstnavatele a 
vzor závazného formuláře k žádosti o povolení 
zprostředkování zaměstnání. - 3. aktualiz. vyd. 
- ISBN: 80-7263-328-7 
 
 
Právo 
 
E-8751 
Ondřej Knot, Ondřej Vychodil 
Bankruptcy regimes and gambling on 
resurrection  
Režimy   úpadkového práva a hazardní boj 
o záchranu 
Prague  : CERGE-EI, February 2006, 66 s. : 
grafy, vzorce 
Studie se zabývá uzavíráním kontraktů za 
přítomnosti hazardního boje o záchranu 
(gambling on resurrection) v různých režimech 
úpadkového   práva.   Autoři   vyvozují  závěry 
o ex-ante dopadech na výši investic, úrokovou 
míru a zisk a ex-post dopadech na dlužníkovu 
volbu strategie. Pomocí modelu vztahu mezi 
dlužníkem a věřitelem ukazují, že porušení 
pravidla absolutní priority v úpadku (měkký 

úpadkový zákon) může sice částečně 
eliminovat přílišné riskování ze strany 
managementu dlužníka, ale za jistých okolností 
může naopak zhoršit problém morálního 
hazardu oproti situaci zcela tvrdého 
úpadkového zákona. Obvyklý argument pro 
měkký zákon postavený na problému 
hazardního boje o záchranu je ještě více 
oslaben, je-li model rozšířen o možnost 
verifikace stavu dlužníka ze strany věřitele. - 
Příl. - ISBN: 80-7343-085-1 
 
22630 
Carl Frederik Bergström 
Comitology  : delegation of powers in the 
European Union and the committee system 
Komitologie : přenesení pravomocí  
v Evropské unii a systém výborů 
New York  : Oxford University Press, 2005, 
xxxiii, 391 s. 
Vývoj a podstata komitologie a její současné i 
budoucí místo v právním řádu Evropské unie. 
Jde o postup, v průběhu kterého musí Komise 
provádění právních předpisů EU konzultovat 
se  speciálními  poradními  výbory  odborníků 
z členských států EU. - ISBN: 0-19-928001-0 
 
22734 
translation and commentary by Trade Links ; 
[přeložili Z. Pošustová, H. Holubová, K. 
Biggs]  
Commercial code "Obchodní zákoník"  : 
act No. 513/1991 Coll. as amended 
Obchodní zákoník [2006] : zákon č. 
513/1991 Sb. v platném znění 
Praha  : Trade Links, 2006, 552 s. 
Anglický překlad Obchodního zákoníku č. 
513/1991 Sb. v platném znění s komentářem. 
Obchodní zákoník vstoupil v platnost 1.1.1992 
a do března 2006 byl pětačtyřicetkrát 
novelizován. - 2006 ed. 
 
22677 
Karolina Adamová ... [et al.] 
Dějiny českého soudnictví od počátků české 
státnosti do roku 1938  
Praha  : LexisNexis CZ, 2005, 231 s. 
Dějiny českého soudnictví od počátků české 
státnosti do roku 1938: soudy do roku 1620, v 
letech 1620 - 1783, soudnictví od doby Josefa 
II do roku 1848, soudy v letech 1848 - 1918, 
soudní praxe 18. až 20. století. Ukázky z české 
literatury o soudech a soudnictví (Komenský, 
Čapek aj.). - Slov. pojmů.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-86920-07-0 
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22687 
Luboš Tichý a kol. 
Dokumenty ke studiu evropského práva  
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 910 s. 
Komplexní přehled nejpodstatnějších pramenů 
evropského práva. Základní dokumenty 
evropského práva: Smlouva o založení ES a 
Smlouva o EU, o Ústavě pro Evropu. 
Sekundární legislativa v nejvýznamnějších 
oblastech působnosti evropského práva 
(především vnitřní trh, základní svobody a 
soutěž, dále soudnictví, odpovědnost členských 
států, ochrana lidských práv, europeizace 
národních právních řádů, společné politiky, 
vnější vztahy, společná zahraniční a 
bezpečnostní politika). Judikatura zahrnuje 
rozsudky a posudky Soudního dvora (ESD) a 
rozhodnutí Komise. Mezinárodní smlouvy 
uzavřené   členskými   státy.   Přistoupení  ČR 
k EU. - 3. přeprac. vyd.  
- ISBN: 80-7201-573-7 
 
22722 
Tomáš Pezl 
Dokumenty ke studiu ústavního práva  
Plzeň  : Čeněk, 2006, 527 s. 
Soubor     vybraných      právních      předpisů 
v oddílech: ústavní pořádek, moc zákonodárná, 
výkonná a soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, 
Česká národní banka, územní samospráva, 
zákony upravující státní symboly, státní 
občanství a osobní status, svoboda projevu, 
shromažďování a sdružování, volební právo, 
práva menšin, právo na životní prostředí a 
ochrana duševního vlastnictví, evropské a 
mezinárodní právo. - 2. rozšíř. vyd. - ISBN: 
80-86898-64-4 
 
22645 
Milan Bakeš a kolektiv 
Finanční právo  
Praha  : C.H. Beck, 2006, xxx, 741 s. 
Komplexní pohled na otázky finančního práva 
v jejich celistvosti a vzájemné provázanosti. 
Učebnice se skládá z obecné a zvláštní části. 
Přináší výklad základních otázek finančního 
práva, právní úpravy rozpočtu, právní úpravy 
rozpočtových příjmů, úvěru, měny a 
devizového hospodářství a právní úpravy 
finančního trhu. - 4. aktualiz. vyd.  
- ISBN: 80-7179-431-7 
 
 

22400/556 
Sagit 
Konkurs a vyrovnání 2006. Insolvence 2007. 
Ochrana hospodářské soutěže. Veřejná 
podpora  : podle stavu k 3.7.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 208 s. 
Zák. č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. 
Zák. č. 471/1992 Sb., o dočasném omezení 
postupu podle zákona o konkursu a vyrovnání. 
Související vyhlášky. Zák. č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon). Zák. č. 312/2006 Sb., o insolvenčních 
správcích. Zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně 
hospodářské soutěže a o změně některých 
zákonů. Zák. č. 273/1996 Sb., o působnosti 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zák. 
č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v 
oblasti veřejné podpory a o změně zákona o 
podpoře výzkumu a vývoje. Související 
vyhlášky. Zák. č. 319/2006 Sb., o některých 
opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů 
v oblasti veřejné podpory.  
- ISBN: 80-7208-562-X 
 
22674 
Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková 
Monitoring evropské legislativy 2004-2005  
Brno  : Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2006, 405 s. 
Shrnutí a doplnění pravidelných monitoringů 
legislativy EU od září 2004 do prosince 2005. 
Komentář k dění v institucích EU. Vývoj v 
klíčových oblastech: budoucnost EU, 
financování EU a rozpočet, justice a vnitro, 
Lisabonská agenda, problematika jednotné 
měny, regionální politika, zemědělství. - Slov. 
-- schéma spolurozhodovací procedury -- 
profily autorů.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-7325-073-X 
 
22400/539 
Sagit 
Nájem bytu. Cenové předpisy  : podle stavu 
k 24.4.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 112 s. 
Zák. č. 107/2006 Sb., o jednostranném 
zvyšování nájemného z bytu a o změně zák. č. 
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. Vybraná ustanovení zák. 
č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Zák. č. 
526/1990 Sb., o cenách. Zák. č. 265/1991 Sb., 
o působnosti orgánů ČR v oblasti cen. 
Související vyhlášky. Výměr MF č. 01/2006, 
kterým se vydává seznam zboží s 
regulovanými cenami. - ISBN: 80-7208-545-X 
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22710I 
Irena Pelikánová 
Obchodní právo. 1. díl  
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 458 s. 
Úvod do problematiky (vývoj a pojem 
obchodního práva, jeho poměr k občanskému 
právu, evropské komunitární právo obchodní). 
Osoby v podnikání (podnikatelé a obchodníci, 
podmínky podnikání, právní jednání 
podnikatele, účetnictví, podnikání zahraničních 
osob, obchodní rejstřík).  
- 1. vyd. - ISBN: 80-7357-062-9 
 
22710II 
Irena Pelikánová, Stanislava Černá a kol. 
Obchodní právo. 2. díl   
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 545 s. 
Obecně o společnostech. Obecné otázky 
obchodních společností. Evropské komunitární 
právo obchodních společností. Osobní 
obchodní společnosti. Společnost s ručením 
omezeným. Družstva. Komunitární nadnárodní 
formy společností v českém právním prostředí. 
- 1. vyd. - ISBN: 80-7357-149-8 
 
22710III 
Stanislava Černá 
Obchodní právo. 3. díl  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 360 s. 
Úvodní výklad o akciové společnosti. Vznik 
společnosti. Základní kapitál. Akcie, dluhopisy 
vydávané a. s. Práva a povinnosti akcionářů. 
Ochrana menšinových akcionářů. Povinnosti a 
práva akcionářů ve společnostech s 
kótovanými akciemi a jinými účastnickými 
cennými papíry. Organizační struktura a. s. 
Změny  základního  kapitálu. Zrušení a zánik 
a. s. - 1. vyd. - ISBN: 80-7357-164-1 
 
22692 
Petr Hlavsa 
Občanský soudní řád. Soudní řád správní a 
předpisy souvisící  : s úvodem k aplikaci 
komunitárního práva a k předběžné otázce ; 
podle stavu k 1.4.2006 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 621 s. 
Úvodní poznámky k aplikaci komunitárního 
práva a k předběžné otázce. Úplné znění 
zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 
řádu, ve znění pozdějších zákonů s 
poznámkami. Soudní řád správní zákon č. 
150/2002 Sb., v úplném znění s poznámkami. 
Zákon o rozhodování některých 

kompetenčních sporů č. 131/2002 Sb., s 
poznámkami.    Předpisy související. 
- 4. aktualiz. a dopl. vyd.  
- ISBN: 80-7201-603-2 
 
22693 
František Balák, Věra Korecká, Petr Vojtek 
Občanský zákoník s judikaturou a 
souvisejícími předpisy  
Praha  : C.H. Beck, 2006, xvi, 884 s. 
Úplné znění zákona č. 40/1964 Sb., naposled 
novelizovaného zákonem č. 160/2006 Sb. 
včetně souvisejících předpisů. Vybraná klíčová 
judikatura, jejímž prostřednictvím je podáván 
výklad jednotlivých ustanovení. - Příl.: 
legislativa. - 1. vyd. - ISBN: 80-7179-426-0 
 
22678     Pouze prezenčně 
uspořádali a poznámkami opatřili Josef Fiala, 
Milan Holub, Jaroslav Bičovský 
Občanský zákoník [2006]  : poznámkové 
vydání s judikaturou a literaturou (včetně 
věcného rejstříku) ; podle právního stavu k 
1.2.2006 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 849 s. 
Úplné znění zákona č. 40/1964 Sb., 
občanského zákoníku, po změnách a doplňcích 
provedených pozdějšími zákony (poslední zák. 
č. 359/2005 Sb.). Doplněno poznámkami a 
judikáty. Práce odráží stav ke dni 1. 2. 2006. - 
11. aktualiz. vyd. - ISBN: 80-7201-588-5 
 
22685 
Pavel Mates 
Ochrana soukromí ve správním právu  
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 313 s. 
Ochrana soukromí. Ochrana obydlí. Vstup na 
pozemky a jiné nemovitosti. Nedotknutelnost 
osoby. Zjišťování totožnosti. Omezení osobní 
svobody. Jméno a příjmení. Ochrana 
korespondence a telekomunikace. Ochrana 
soukromí ve správním řízení. Reklama a 
ochrana soukromí. Ochrana osobních údajů. 
Úprava ochrany soukromí v činnosti policie. 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana soukromí. 
Sankce. Právní stav výběrově uvedených 
předpisů k 31. 12. 2005. - 2. aktualiz. a 
podstatně přeprac. vyd. - ISBN: 80-7201-589-3 
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22612 
Dalibor Vaigert ... [et al.] 
Pohledávky  : právní příručka věřitele 
Brno  : Computer Press, 2005, xii, 272 s. + 1 
CD-ROM 
Základní pojmy. Vznik, zajištění, zánik a 
realizace pohledávek nejen z hlediska 
občanského a obchodního zákoníku, ale i 
dalších odvětví soukromého práva, např. 
rodinného a pracovního. Pohledávky a závazky 
ve vztahu ke státu a s mezinárodními prvky. 
Zajišťovací instrumenty. Změna pohledávky a 
závazku. Pohledávky za dlužníkem v likvidaci 
či konkurzu. Promlčecí doby, zánik 
pohledávky a závazku. Některé zdroje 
financování podnikání prostřednictvím 
pohledávek. Účetní a daňová charakteristika. 
Odpovědi k jednotlivým souvisejícím 
problémům. Příklady z denní praxe. - Na CD 
vzory   smluv a ostatních písemností k tisku. 
 - 1. vyd. - ISBN: 80-251-0881-3 
 
22732 
Tomáš Hulva 
Právo ochrany spotřebitele pro neprávníky  
: otázky a odpovědi, vzory smluv, podání a 
korespondence 
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 360 s. 
Obecné otázky práva ochrany spotřebitele. 
Praktické dotazy a odpovědi dle zvláštních 
právních předpisů. Vzory žalob, opravných 
prostředků, trestních oznámení a podnětů k 
zahájení správního řízení. Vzory smluv (kupní, 
o dílo, nájemní, o přepravě, pojistná, cestovní, 
o úvěru atd.). Webové odkazy na instituce a 
kontakty.  
- Příl. - 1. vyd. - ISBN: 80-7357-172-2 
 
22701 
Pavel Černý ... [et al.] 
Průvodce novým správním řádem s 
podrobným výkladem a vzory podání  
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 439 s. 
Podrobný výklad zákona č. 500/2004 Sb. 
Působnost a systematika správního řádu. 
Základní zásady činnosti správních orgánů. 
Příslušnost správních orgánů. Vyloučení 
úředních osob (podjatost). Dotčené orgány, 
osoby   a  účastníci řízení. Obecná ustanovení 
o vedení správního řízení, o úkonech 
účastníků. Řízení v prvním stupni. Rozhodnutí. 
Ochrana proti nečinnosti správního orgánu. 
Přezkum rozhodnutí (opravné prostředky). 

Exekuce - výkon rozhodnutí. Veřejnoprávní 
smlouvy. Opatření obecné povahy. Vyjádření, 
osvědčení, sdělení a další úkony vůči 
konkrétním osobám. Stížnost. Společná, 
přechodná a závěrečná ustanovení. - Vzory 
podání. - ISBN: 80-7201-600-8 
 
22664 
sestavil Viktor Vaške 
Přehled judikatury ve věcech civilního 
řízení s mezinárodním prvkem  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 127 s. 
Soubor uveřejněných i neuveřejněných 
rozhodnutí k otázkám občanského soudního 
řízení s mezinárodním prvkem. Judikáty jsou 
rozděleny do oddílů: Pravomoc soudů ČR ve 
vztahu k cizině (obecně, v majetkových 
věcech, ve věcech rodinných, dědických, 
vynětí   z   pravomoci  soudů); Postup a řízení 
s mezinárodním prvkem; Uznání a výkon 
cizích rozhodnutí a cizích rozhodčích nálezů; 
Účinky zahraničních konkursů v ČR; Právní 
styk s členskými státy EU. - Práv. předpisy 
citované v textu.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-7357-158-7 
 
22682 
sestavil Jan Šarman 
Přehled judikatury z oblasti věcných práv  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 340 s. 
Soubor 244 judikátů z oblasti věcných práv 
rozdělených do oddílů: vlastnické právo, 
spoluvlastnictví, věcná břemena, právo 
zástavní a zadržovací. Nejrozsáhlejší část 
představuje soubor rozhodnutí zabývající se 
zejména ochranou, omezeními a převody 
vlastnictví. - Rejstř. - ISBN: 80-7357-145-5 
 
15392XXXVI 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 36 
Praha  : C.H. Beck (Praha), 2006, xxiii, 799 s. 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí 
všechny přijaté nálezy a usnesení Ústavního 
soudu. Každý nález je opatřen výstižným 
názvem a právní větou umožňující rychlou a 
věcnou orientaci. V tomto díle nálezy č. 1 - 69 
a usnesení č. 1 - 6 z roku 2005. - Příl. CD: 
obsah a věcný rejstř. Sbírky nálezů a usnesení 
Ústavního soudu ČR Sv. 1 až 36. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7179-723-5 
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22709 
Miloš Večeřa ... [et al.] 
Sbírka příkladů z teorie práva  
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 387 s. 
Studijní doplněk učebnice teorie práva slouží k 
pochopení a osvojení si základních otázek 
teorie   práva   na    konkrétních      příkladech 
z oblasti právní legislativy a realizace práva. 
Obsahuje kapitoly: Systém práva; Tvorba 
práva; Prameny práva; Právní norma; Právní 
vztahy; Interpretace práva; Realizace, aplikace 
práva; Právní odpovědnost; Právní záruky 
materiálního právního státu; Působení práva ve 
společnosti. Hodnoty v právu. Právní principy. 
- 1. vyd. - ISBN: 80-7357-116-1 
 
22711 
Zdeněk Veselý 
Smlouvy, pakty, dohody  : slovník 
mezinárodně politických a diplomatických 
aktů 
Praha  : Epocha, 2006, 285 s. 
Encyklopedická          příručka        zachycuje 
v abecedním pořadí všechna důležitá 
diplomatická    jednání    a    jejich    výsledky 
v podobě smluv, dohod, paktů, aliancí, 
deklarací a dalších dokumentů od počátku 
lidské civilizace přes středověk až po 
současnost. Podává rychlou základní 
informaci. - 2. rozšíř. vyd.  
- ISBN: 80-86328-95-3 
 
22660 
Tomáš Gřivna 
Soukromá žaloba v trestním řízení  
Praha  : Karolinum, 2005, 121 s. 
Historický pohled. Soukromá a podpůrná 
žaloba v cizozemských právních řádech 
(Polsko, Rakousko, Německo, Rusko). Její 
smysl. Naplnění účelu soukromé a podpůrné 
žaloby v českém trestním řádu de lege lata. 
Právní úprava v ČR de lege ferenda. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-246-1107-4 
 
22716 
Josef Blahož, Vladimír Balaš, Karel Klíma 
Srovnávací ústavní právo  
Praha  : ASPI Publishing, 2003, 479 s. 
Vědecká monografie o srovnávacím ústavním 
právu a zároveň vysokoškolská učebnice pro 
právnickou fakultu. První část se zabývá teorií 
srovnávacího ústavního práva. Část druhá 
srovnáváním ústavních institucí ve vyspělých 
pluralitních demokraciích (USA, Velká 
Británie, Francie, SRN, Itálie, Rakousko a 

Švýcarsko, instituce EU). Zvláštní pozornost je 
věnována ústavní a právní kultuře anglo-
americké. Ústavní situace i v dalších státech 
včetně srovnání s ČR. V poslední části jsou 
řešeny vybrané otázky mezinárodního práva, 
které jsou obsahově propojené se srovnávacím 
ústavním právem. - 2. přeprac. vyd. - ISBN: 
80-86395-89-8 
 
22400/560 
Sagit 
Stavební předpisy 2006. Stavební zákon. 
Zákon o vyvlastnění 2007  : podle stavu k 
22.5.2006 ; stavební zákon a vyhlášky, 
posuzování vlivů na životní prostředí, 
autorizovaní architekti, inženýři a technici, 
věcný rejstřík k novému stavebnímu zákonu 
Ostrava  : Sagit, 2006, 320 s. 
Zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). Související 
vyhlášky   a   sdělení.   Zák.   č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon s účinností od roku 2007). 
Zák. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 
(zákon o vyvlastnění s účinností od roku 
2007). Zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě. Sdělení, kterým se 
vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných 
dokladů o formální kvalifikaci architekta 
udělovaných na území EU a institucí a orgánů, 
které je vydávají. - ISBN: 80-7208-566-2 
 
22738 
[zpracovala Eva Šromová] 
Tvorba správních aktů  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 254 s. 
Základní znalosti pro práci ve veřejné správě a 
příklady využití v praxi. Pojem správní akt 
(právní úprava, náležitosti, obsah, forma, 
příklady). Tvorba usnesení, proti kterému se 
lze odvolat, proti kterému se nelze odvolat a 
které se pouze poznamenává do spisu. Tvorba 
rozhodnutí ve věci a tvorba ostatních aktů 
správního orgánu (záznamy, sdělení atd). Vše 
včetně příslušných vzorů. - Znění zák. č. 
500/2004 Sb., správního řádu.  
- ISBN: 80-7357-184-6 
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22400/574 
Sagit 
Veřejné zakázky. Koncesní zákon  : podle 
stavu k 1.7.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 144 s. 
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Související vyhlášky a nařízení vlády. Zák. č. 
139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a 
koncesním řízení (koncesní zákon). Související 
vyhlášky. Vybraná ustanovení zák. č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích.  
- ISBN: 80-7208-580-8 
 
22720 
Naděžda Šišková 
Základy ruského práva a ruské právnické 
terminologie  
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 243 s. 
Základní právní pojmy a údaje o ruském 
zákonodárství. Systém práva, právní normy, 
právní odvětví, mezinárodní a vnitrostátní 
právo. Občanské právo. Občanskoprávní 
vztahy. Zajišťovací právní prostředky. 
Smlouvy. Trestní právo a trestní 
zákonodárství. Základy evropského práva. 
Každá kapitola učebnice obsahuje výklad, 
slovník a cvičnou část s kontrolními dotazy. – 
Příl. - 2. rozšíř. a aktualiz. vyd.  
- ISBN: 80-7201-604-0 
 
22760 
Ladislav Jouza 
Zákon na ochranu zaměstnanců při platební 
neschopnosti zaměstnavatele s komentářem, 
vzory a souvisejícími komunitárními 
předpisy  
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 144 s. 
Znění zák. č. 118/2000 Sb., s komentářem, 
podle právního stavu k 1. 4. 2006. Znění 
souvisejících zákonů. Praktické legislativní 
souvislosti se zákonem o konkursu a 
vyrovnání. Srovnání právní úpravy s právem 
EU. Vzory typických podání. Legislativa EU. - 
2. přeprac. vyd. - ISBN: 80-7201-610-5 
 
 
 
 
 
 
 

22666 
Robert Waltr 
Zákon o soudních poplatcích a předpisy 
související  : komentář 
Praha  : C.H. Beck, 2006, x, 146 s. 
Zák. ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních 
poplatcích   ve    znění    pozdějších    zákonů, 
s platností ke dni 1. 1. 2006, včetně sazebníku 
poplatků, s výkladem jednotlivých ustanovení 
a judikaturou. Související předpisy. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7179-928-9 
 
22400/563 
Sagit 
Živnostenské podnikání  : podle stavu k 
1.8.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 272 s. 
Znění zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání. Znění souvisejících nařízení vlády. 
Zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských 
úřadech. Zák. č. 301/1992 Sb., o Hospodářské 
komoře ČR a Agrární komoře ČR. Zák. č. 
159/1999 Sb., o některých podmínkách 
podnikání   v  oblasti   cestovního    ruchu     a 
o změně zák. č. 40/1964 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a zák. 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 
ve znění pozdějších předpisů. Zák. č. 72/2000 
Sb., o investičních pobídkách. Související 
vyhlášky a nařízení vlády. Zák. č. 47/2002 Sb., 
o podpoře malého a středního podnikání a o 
změně zák. č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy ČR, ve znění pozdějších předpisů. Zák. 
č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné 
kvalifikace. Zák. č. 247/2006 Sb., o omezení 
provozu zastaváren a některých jiných 
provozoven v noční době.  
- ISBN: 80-7208-569-7 
 
 
Statistika. Demografie. Sociologie 
 
22636 
International Monetary Fund 
Financial soundness indicators  : 
compilation guide 
Ukazatele finančního zdraví : souhrnná 
příručka 
Washington  : International Monetary Fund, 
2006, x, 290 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
Pojetí, definice, zdroje a techniky sběru a 
šíření ukazatelů finančního zdraví, které 
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identifikuje výkonná rada MMF. - Příl. - 
ISBN: 1-58906-385-6 
 
22449 
OECD 
Measuring sustainable development  : 
integrated economic, environmental and 
social frameworks 
Měření udržitelného rozvoje : integrované 
ekonomické, environmentální a sociální 
rámce 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2004, 426 s. : tab., 
grafy, vzorce, rámečky 
Příspěvky    z pracovního    semináře    OECD 
z května 2003, kde byly porovnávány projekty 
spuštěné zeměmi OECD a mezinárodními 
organizacemi, které by rozšířily dobře známá 
ekonomická účetní schémata na 
environmentální a sociální jevy. Příspěvky 
obsahují řešení různých problémů měření a 
koncepčních a statistických postupů, které 
vzniknou při aplikaci účetních rámců na tento 
složitý problém. - Příl. - ISBN: 92-64-02012-8 
 
22635 
OECD 
Statistics, knowledge and policy  : key 
indicators to inform decision making 
Statistika, poznatky a politika : klíčové 
indikátory k formování rozhodování 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 644 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Příspěvky ze světového fóra Statistika, 
poznatky a politika, které organizovala OECD 
a  konalo   se ve dnech 10.-13. listopadu 2004 
v Palermu. Cílem bylo porovnat různé přístupy 
za účelem rozvoje systémů klíčových 
identifikátorů, které by měly poskytovat 
spolehlivé informace pro rozhodování 
zahrnující sociální, ekonomickou a 
environmentální sféru.  
- Příl. - ISBN: 92-64-00900-0 
 
 
 
 
Účetnictví 
 
22681 
Dana Kovanicová 
Abeceda účetních znalostí pro každého 
[2006]  

Praha  : POLYGON, 2006, 418 s. : tab., obr., 
příkl. + 1 samostat. příl. 
Základy účetnictví (aktiva a pasiva, metodické 
prvky, oceňování aktiv a závazků, výsledek 
hospodaření, náklady v provozním cyklu, 
účetní modely). Účetnictví a okolní prostředí 
(harmonizace, daňová soustava a finanční trh). 
Finanční účetnictví podnikatelů v ČR v roce 
2006 (koncept účetní soustavy, náklady a 
výnosy, dlouhodobý majetek, zásoby, finanční 
majetek a úvěry, zúčtovací vztahy, dlouhodobé 
zdroje,   účetní   uzávěrka a závěrka, výkaz z/z 
v účelovém členění). - Samostat. příl.: 
Hypotetický účtový rozvrh pro podnikatele. - 
16. aktualiz. vyd. - ISBN: 80-7273-130-0 
 
22675 
legislation translated by Trade Links ; 
introduction by PricewaterhouseCoopers  
Accounting legislation in 2006  
Zákony o účetnictví v roce 2006 
Prague  : Trade Links, 2006, 394 s. 
Anglické znění zákona o účetnictví (č. 
563/1991 Sb.), vyhlášky o podvojném 
účetnictví pro podnikatele (č. 500/2002 Sb.), 
českých účetních standardů pro podnikatele a 
zákona o auditorech (č. 254/2000 Sb.). 
 
E-8753 
International Accounting Standards Board 
Annual report 2005  : International 
Accounting Standards Committee 
Foundation 
Výroční zpráva 2005 : Nadace výboru pro 
mezinárodní účetní standardy 
London  : International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], 2006, 32 s. : 
tab., obr., fotogr. 
Výroční zpráva Nadace výboru pro 
mezinárodní účetní standardy (IASCF) za rok 
2005. Zprávy předsedy správní rady, předsedy 
Výboru pro mezinárodní účetní standardy 
(IASB) a nezávislých účetních poradců, 
finanční výkaz IASCF, přehled dokumentů 
publikovaných v roce 2005, kontakty atd. 
 
 
22372VII 
kolektiv autorů Svazu účetních 
Dotazy na účetnictví a daně  
Praha  : Svaz účetních, 2006, 63 s. 
Stanoviska k dotazům např. z oblasti 
společného zdanění manželů, přepočtu cizí 
měny na české koruny, vymezení okamžiku 
zařazení majetku do používání, stanovení 
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obsahu pořizovací ceny dlouhodobého 
majetku. U některých odpovědí jsou přidané i 
výstupy z Koordinačního výboru Svazu 
účetních s uvedenými stanovisky MF. 
 
22736 
Blažena Petrlíková 
Nevýdělečné organizace a fyzické osoby 
účtují  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 127 s. 
Praktické příklady účetnictví fyzických osob, 
které vedou daňovou evidenci a právnických 
osob nevýdělečných (nadace, politické strany, 
občanská sdružení, společenství vlastníků 
jednotek). - Příl.: legislativa, bilance, výkaz 
zisku a ztráty, směrná účtová osnova. - 2. vyd, 
- ISBN: 80-7357-183-8 
 
22372VI 
kolektiv autorů 
Otázky v účetnictví a daních  
Praha  : Svaz účetních, 2006, 64 s. 
Kvalifikované odpovědi na otázky např. 
společné zdanění manželů, společenství 
vlastníků jednotek, sdružení bez právní 
subjektivity, paušály, náklady spojené s 
recertifikací řízení jakosti, přechod na 
podvojné účetnictví atd. Vyjádření 
koordinačního výboru MF k tvorbě opravných 
položek podle § 8c zák. č. 593/1992 Sb., o 
rezervách. 
 
22694 
Josef Drbohlav, Tomáš Pohl 
Pohledávky z právního, účetního a 
daňového pohledu  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 219 s. 
Obecná charakteristika. Opravné položky k 
pohledávkám. Jednorázový a postupný odpis 
pohledávek. Postoupení pohledávek. Vklad a 
zajišťování pohledávek. Praktické příklady 
účtování a zdaňování a vzory smluv a podání 
vztahující se k pohledávkám. - 2. přeprac. vyd. 
- ISBN: 80-7357-162-5 
 
 
22729 
Jana Pilátová, Tomáš Pilát 
Pokladna  : její organizace a vedení 
Olomouc  : Andragogos agency, 2006, 116 s. 
Povinnost vést pokladnu. Příjmové a výdajové 
pokladní doklady. Pokladní kniha. 
Odpovědnost zaměstnanců. Valutová 
pokladna. Interní předpis upravující organizaci 
a vedení pokladny. Účetnictví ve vazbě na 

pokladní hotovost. Inventarizace. Archivace. 
Předpisy upravující pohyb hotovosti. Řešené 
příklady. - Sborník řeš. příkl. -- přehl. práv. 
předpisů. - 5. aktualiz. vyd.  
- ISBN: 80-7263-339-2 
 
22712 
[Hana Bartková ... et al.] 
Účetní souvztažnosti 2006-2007  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 378 s. : tab. 
Srozumitelný   výklad   účtových tříd, které se 
v praxi při vedení účetnictví využívají, a to ve 
znění předpisů ke dni 1. 1. 2006. Úvod do 
účetních souvztažností (předmět, význam, 
regulace v ČR, harmonizace). Podrobná 
analýza účtových tříd a pod ně spadající účty 
včetně praktických příkladů. Účty a podrobný 
popis postupu při účetní závěrce. - Příl.: účetní 
předpisy -- České účetní standardy pro 
podnikatele -- sezn. souvisejících předpisů. - 
ISBN: 80-7357-157-9 
 
22671 
pod vedením Heleny Vorbové spolupracovala 
Danuše Prokůpková 
Účetní souvztažnosti pro příspěvkové 
organizace 2006  : váš osobní pracovní 
rádce 
Praha  : Dashöfer, 2006, 198 s. 
Směrná účtová osnova. Přehled Českých 
účetních standardů. Přehled účetních 
souvztažností k jednotlivým účtům 
příspěvkové organizace. Účetní případy jsou 
doplněny odkazy na konkrétní body Českých 
účetních standardů a upozorněními na daňové 
a jiné povinnosti, které s účetním případem 
souvisejí. Pracovní sešit vhodný pro účetní, 
ekonomy a hospodáře příspěvkových 
organizací. Redakční uzávěrka publikace byla 
k 10. 3. 2006. - ISBN: 80-86897-01-X 
 
22668 
František Louša 
Zákon o účetnictví v praxi  : úplné znění po 
novele s výkladem 
Praha  : Grada, 2006, 127 s. 
Znění   zák.   č. 563/1991   Sb.,   o   účetnictví 
k 1. 1. 2006 s obsáhlým výkladem k 
jednotlivým paragrafům a ustanovením 
zákona. Výtah z důvodové zprávy k novele 
zákona č. 437/2003 Sb. - 3. aktualiz. a přeprac. 
vyd. - ISBN: 80-247-1578-3 
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Veřejná správa 
 
22726 
[kolektiv autorů] 
Obce 2006-2007  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, xxxix, 960 s. 
Srozumitelný výklad oblastí, které v praxi řeší 
představitelé obcí. Celá problematika je 
rozdělena do devíti částí podle jednotlivých 
oblastí: Obec; Kraje, správní řád; Majetek 
obce; Daně a místní poplatky; Obyvatelstvo; 
Volby a místní referendum; Bezpečnost obce; 
Územní rozvoj, silniční doprava, školství; 
Ochrana životního prostředí; Právní předpisy 
obcí; Vedení účetnictví. Přehledná a praktická 
struktura textů: definice, výklad, příklad, 
upozornění, poznámka, právní úprava, výjimka 
a judikatura. Právní stav zpracování publikace 
1. 1. 2006. - 2 příl.: právní předpisy obcí, 
vedení účetnictví -- internet. zdroje. - ISBN: 
80-7357-151-X 
 
E-8809I 
Ministerstvo financí, Ústřední finanční a 
daňové ředitelství 
Výsledky činnosti územních finančních 
orgánů za rok 2005  : "materiál pro vnitřní 
potřebu ÚFDŘ a ÚFO" 
Praha  : Ministerstvo financí ČR, 2006, 107 s. : 
65 tab. 
Činnost daňové správy v roce 2005. 
Podrobnější údaje v jednotlivých oddílech: 
správa daní a poplatků, nedaňové agendy, 
personální práce ÚFO, vzdělávání 
zaměstnanců, hospodaření ÚFO, 
automatizované informační systémy, podání 
dle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.L., 
působnost odboru interního auditu MF vůči 
ÚFO, svobodný přístup k informacím.  
- Č. j.: 48/54444/2006-481. 
 
 
E-8809II 
Ministerstvo financí, Ústřední finanční a 
daňové ředitelství 
Výsledky činnosti územních finančních 
orgánů za rok 2005  : přílohová část ; 
"materiál pro vnitřní potřebu ÚFDŘ a 
ÚFO" 
Praha  : Ministerstvo financí ČR, 2006, 87 s. : 
tab. 
Příklady nejzávažnějších nedostatků zjištěných 
při místních šetřeních FÚ. Tabulkové přílohy: 
daňová kontrola, integrace informací a 
vyhledávací činnost, mezinárodní daňové 

vztahy a styk s veřejností, správa odvodů za 
porušení rozpočtové kázně, cenová kontrola, 
finanční kontrola, státní dozor nad loteriemi a 
sázkovými hrami. Přílohy s údaji o personální 
práci, vzdělávání zaměstnanců a hospodaření 
ÚFO. - Č.j.: 48/54444/2006-481. 
 
22665 
Daniel Pokorný, Zdeněk Strnad a kolektiv 
Vzory správních rozhodnutí  : podle zákona 
č. 500/2004 Sb., s komentářem. Díl první 
Praha  : Sondy, 2006, 211 s. 
Vybrané vzory rozhodnutí a usnesení s 
účinností od 1. 1. 2006, s komentářem. 
Postoupení   pro   nepříslušnost.      Vyloučení 
z projednávání a rozhodování věci. Protokol. 
Účastníci řízení. Úkony účastníků. Určení 
lhůty k provedení úkonu. Navrácení v předešlý 
stav. Odložení věci. Pořádková pokuta. 
Přerušení a zastavení řízení. Oprava zřejmých 
nesprávností. Ochrana před nečinností. 
Přezkumné řízení. Rozhodnutí v přezkumném 
řízení. Obnova řízení. Řízení o určení právního 
vztahu. Rozhodnutí podmíněné závazným 
stanoviskem. - ISBN: 80-86846-12-1 
 
22665II 
Daniel Pokorný, Zdeněk Strnad a kolektiv 
Vzory správních rozhodnutí  : podle zákona 
č. 500/2004 Sb., s komentářem. Díl druhý 
Praha  : Sondy, 2006, 247 s. 
Obecné náležitosti správního rozhodnutí. 
Vybrané   vzory     rozhodnutí    a      usnesení 
s    účinností    od     1. 1. 2006,  s komentářem 
k jednotlivým ustanovením zákona. Místní 
příslušnost. Dožádání. Jednací jazyk. 
Zastoupení na základě zákona o opatrovnictví. 
Společný zmocněnec a společný zástupce. 
Nahlížení do spisů. Navrácení v předešlý stav. 
Ústní jednání. Důkaz listinou. Důkaz  
 
 
ohledáním. Důkaz znaleckým posudkem. 
Předvedení.   Předběžné   opatření.   Vykázání 
z místa konání úkonu. Nicotnost rozhodnutí. 
Ochrana před nečinností. Odvolání. Přezkumné 
řízení. Rozhodnutí v přezkumném řízení. 
Změny příslušnosti. Zajištění důkazů. Společné 
řízení. Řízení na místě. Záruka za splnění 
povinnosti. Vyjádření, osvědčení, sdělení. - 
ISBN: 80-86846-14-8 
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22611 
Milan Hlavačka 
Zlatý věk české samosprávy  : samospráva a 
její vliv na hospodářský, sociální a 
intelektuální rozvoj Čech 1862-1913 
Praha  : Libri, 2006, 207 s. 
Vznik a fungování české samosprávy v letech 
1862 - 1913, a to ve třech územněsprávních 
rovinách: na úrovni obce, okresu a země. Popis 
výkonnosti samosprávy ve vzájemné interakci 
se společností či částmi této společnosti (postoj 
šlechty k samosprávě, jednací jazyk, spory se 
státní byrokracií, vztah k obecnímu majetku). 
Personifikace samosprávy (kníže Lobkowitz, 
Fr. Schwarz, K. Adámek). Úspěchy a 
nedokonalosti české samosprávy. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7277-297-X 
 
 
Veřejné finance. Rozpočet 
 
E-8755 
edited by Thomas Laursen 
Selected issues in fiscal reform in Central 
Europe and the Baltic countries 2005. 
Volume I  
Vybrané problémy fiskální reformy ve 
střední Evropě a baltských zemích 2005.  
Svazek I 
[S.l.]  : World Bank, [2005], 208 s. : tab., 
grafy, vzorce, rámečky 
Sborník   z    konference,    která   se  konala 
16. listopadu 2005 v Praze. Fiskální výzvy pro 
nové členské země EU8 (ČR, SR, Maďarsko, 
Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a 
Slovinsko); Mezivládní fiskální vztahy; 
Financování vyššího vzdělávání; Dohled nad 
výdaji na zdravotnictví; Řízení fiskálních rizik 
v partnerství veřejného a soukromého sektoru. 
- conference ed. 
 
 
Zemědělství 
 
22609 
Jiří Němec, Marie Štolbová, Eliška Vrbová 
Ceny   zemědělské  půdy v České republice 
v letech 1993-2004  
Praha  : Výzkumný ústav zemědělské 
ekonomiky, 2006, 169 s. : tab., mapky 
Publikace vznikla v souvislosti s řešením dvou 
projektů a obsahuje výsledky více než 
desetiletého   výzkumu  trhu  s půdou. Výklad 
o oceňování půdy, o úředních cenách 

zemědělské půdy stanovené cenovými 
předpisy MF a ve vybraných okresech na 
základě tržních vztahů. Výklad oceňování 
nemovitostí pro hypoteční úvěry. Příloha 
obsahuje   přehled   cen   zemědělské      půdy 
v jednotlivých okresech ČR. - Graf. a tab. příl. 
-- slov. základ. pojmů. -  1. vyd.  
- ISBN: 80-86671-25-9 
 
 
Životní prostředí 
 
22620 
OECD 
Environmental fiscal reform for poverty 
reduction  
Environmentální fiskální reforma určená ke 
snižování chudoby 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 108 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Co je environmentální fiskální reforma (EFR). 
Jak může přispět ke snižování chudoby. Které 
přístupy EFR se aplikují na rozvojové země. 
Jak mohou přispět dárci. Řízení, 
transparentnost a účast veřejnosti. Zkušenosti 
zemí OECD a tranzitivních ekonomik. 
Nástroje EFR - daně a poplatky. Politické 
příležitosti ve vybraných sektorech (lesnictví, 
rybářství, fosilní paliva, elektřina, pitná voda, 
kontrola průmyslového znečištění). - ISBN: 
92-64-00868-3 
 
22715 
Bjorn Lomborg ; [přeložil Petr Holčák]  
Skeptický ekolog  : jaký je skutečný stav 
světa? 
Praha  : Dokořán ; Liberální institut, 2006, 587 
s. : 173 ilustr., 9 tab. 
Po průzkumu všech dostupných údajů nenašel 
autor (povoláním statistik) nic z toho, co by 
mělo   média   a   některé    autory   nutit  psát 
o katastrofických scénářích životního 
prostředí. Snaží se zjistit, proč u většiny lidí 
převažuje ekologický pesimismus. 
Zpochybňuje přesvědčení, že civilizace 
nemůže skončit jinak než nějakou katastrofou 
nebo celkovou degradací. Podle autora to je 
právě naopak - svět se neustále zlepšuje a 
skutečných problémů ubývá. Druhou hlavní 
myšlenkou knihy je ekonomický aspekt 
životního prostředí. Autor se ptá, co některá 
opatření stojí a zda se za tyto prostředky nedá 
pořídit něco přínosnějšího pro kvalitu života na 
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Zemi. – Pozn. - The skeptical environmentalist 
(Orig.). - 1. vyd. - ISBN: 80-7363-059-1 
 
 
Ostatní 
 
22606 
Emmy Máčelová-van den Broecke, Dana 
Spěváková 
Česko-nizozemský slovník  
Praha  : LEDA, 2005, LII, 1185 s. 
Rozsáhlý slovník přináší více než 120 000 
českých výrazů a k nim přibližně 158 000 
nizozemských ekvivalentů. Zahrnuje moderní 
slovní zásobu včetně hovorových a slangových 
výrazů, nových slov i odborné terminologie 
mnoha oborů. Gramatické tabulky v úvodu. - 
1. vyd. - ISBN: 80-7335-057-2 
 
22618 
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický 
Česko-ruský, rusko-český slovník 
managementu  
Brno  : Computer Press, 2006, 380 s. 
Celkem 1303 pojmů managementu doplněných 
odborným výkladem.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-251-0521-0 
 
22610 
Václav Hubinger 
Encyklopedie diplomacie  
Praha  : Libri, 2006, 191 s. 
Abecedně řazené odborné termíny ze současné 
diplomatické   praxe. Znění vídeňské Úmluvy 
o diplomatických stycích. Mezinárodní 
organizace se sídlem v ČR nebo s kanceláří na 
území ČR, které mají diplomatický status. 
Přehled zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. 
- 1. vyd. - ISBN: 80-7277-296-1 
 
22765 
Elke Schuch ; [překlad Nora Martišková]  
Fit for business Deutsch - Fráze  
Praha  : Grada, 2006, 168 s. 
Typické formulace nutné pro úspěšnou 
komunikaci se zahraničními obchodními 
partnery na schůzkách, při prezentaci, při 
telefonování, v obchodní korespondenci, při 
jednání, na služebních cestách nebo při 
přijímacím pohovoru. Fráze, obraty, klíčové 
pojmy v německém a českém jazyce. – Slov. - 
Fit for Business English Redewendungen 
(Orig.). - 1. vyd. - ISBN: 80-247-1753-0 
 
 

22766 
Fraus ilustrovaný studijní slovník  : 
německo-český, česko-německý 
Plzeň  : Fraus, 2006, 1338 s. 
Slovník obsahuje 80 000 hesel, gramaticko-
lexikální a frazeologické vstupy vytvořené pro 
potřeby českých studentů, studijní tematické 
bloky s množstvím encyklopedických 
informací, německé reálie aj. - Příl.: němčina 
ve škole. - 1. vyd. - ISBN: 80-7238-417-1 
 
22646 
[Michaela Voltrová] 
FRAUS přehledná německá gramatika  : 
[základní německá gramatika s příklady k 
rychlému osvojení] 
Plzeň  : Fraus, 2005, 160 s. 
Ucelený přehled gramatiky určený nejširšímu 
okruhu zájemců. Jasné, výstižné a přehledné 
vysvětlení   všech důležitých oblastí gramatiky 
s důrazem na jevy obtížné pro české studenty. - 
Podnázev na deskách.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-7238-416-3 
 
22700 
Harald Tanzer ... [et al.] 
Německá slovní zásoba  
Brno  : CP Books, 2005, 192 s. 
Učebnice zaměřená na slovní zásobu. Krátká 
vysvětlení na začátku každé kapitoly poukazují 
na nejdůležitější pravidla němčiny, následují 
cvičení slovní zásoby a gramatiky. Závěrečný 
test. Klíč k cvičením. - Lerntraining Deutsch 
als Fremdsprache - Wortschatz (Orig.).  
- 1. vyd. - ISBN: 80-251-0719-1 
22607 
Oskar Krejčí 
Nová kniha o volbách  
Praha  : Professional Publishing, 2006, 481 s. : 
138 tab., 19 grafů, 8 schémat, 10 map 
Volby v demokratickém režimu. Vymezení 
volebních systémů, pojetí volebního práva, 
funkce politických stran a struktura 
stranických systémů. Historie voleb ve světě a 
především na území dnešního Česka a 
Slovenska od dob Rakouska-Uherska do roku 
1989. Pojetí a výsledky voleb v období česko-
slovenské federace po změnách v roce 1989 až 
po  vznik  samostatné  ČR  a  SR.   Informace 
o proměnách volebního a stranického systému 
v těchto zemích. - Slov. základních pojmů. 
 - 1. vyd. - ISBN: 80-86946-01-0 
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22617 
Mojmír Vavrečka, Jelena Kupcevičová 
Obchodní korespondence v ruštině  
Brno  : Computer Press, 2005, 273 s. + 1 CD 
ROM 
V úvodu popis západní a východní 
ekonomické zóny Ruska. Jazykové problémy 
překladu. Telefonní rozhovor. Úprava 
korespondence. Komerční akce. Úřední 
dopisy. Obchodní dopisy. Zplnomocnění, 
stvrzenka. Reklama a prezentace. Osobní 
záležitosti. Některá ustanovení INCOTERMS 
2000. - Příl. na CD obsahuje vzorové dopisy, 
tel. rozhovory, příklady a komentáře, jak řešit 
jednotlivé obchodní fáze.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-251-0588-1 
 
22608 
Zdenka Mansfeldová a Aleš Kroupa (eds.) 
Participace a zájmové organizace v České 
republice  
Praha  : Sociologické nakladatelství, 2005, 244 
s. : tab., schémata 
Legislativní rámec participace, reprezentace 
zájmů, procesy participace a její aktéři. Názvy 
příspěvků ve sborníku: Některé právní aspekty 
reprezentace   zájmů   v ČR   po   roce  1989 
(P. Kolář, J. Syllová); Nové způsoby vládnutí a 
proměna   vztahu   veřejné  správy a občanů 
(L. Linek, D. Trnka); K důvodům nízkého 
počtu   členů   českých    politických     stran 
(L. Linek, Š. Pecháček); Třetí sektor a 
občanská participace v ČR (P. Rakušanová); 
Sociální   dialog       a     jeho      budoucnost 
(Z. Mansfeldová); Možnosti a bariéry členství 
v odborech (R. Vašková, A. Kroupa, J. Hála); 
Zaměstnavatelské svazy (S. Kunc, P. Hartoš); 
Zájmové   asociace    územních     samospráv 
(S. Kunc, L. Linek); Empirická šetření 
realizovaná v rámci projektu (J. Vinopal). 
Závěrečné shrnutí. 
 - 1. vyd. - ISBN: 80-86429-53-9 
 
22649 
Luděk Skala, Marcel Vít 
Slovníček spisové služby a archivnictví  
Ústí nad Orlicí  : OFTIS, 2005, 79 s. 
Výklad terminologie používané při každodenní 
práci s dokumenty pro pracovníky samosprávy 
a státní správy aj. - Seznam použit. práv. 
předpisů. - 1. vyd. - ISBN: 80-86845-31-1 
 
 
 
 

22718 
Libuše Dušková, Libuše Bubeníková, Jan Caha 
Stručná mluvnice angličtiny  
Praha  : Academia, 2006, 301 s. 
Přehledné základy anglické gramatiky 
(výslovnost a pravopis, tvarosloví, skladba, 
tvoření slov). - 6. oprav. vyd.  
- ISBN: 80-200-1412-8 
 
22657 
Josef Fronek 
Velký anglicko-český slovník  
Voznice  : LEDA, 2006, 1734 s. 
Slovník pro široký okruh uživatelů. Více než 
100 000 hesel a podhesel. 200 000 slov a frází 
a kolem 400 000 ekvivalentů. Zaměření na 
současný jazyk, spisovný i hovorový. Anglická 
nepravidelná slovesa.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-7335-022-X 
 
22650 
Jaroslava Křížková ... [et al.] 
Velký česko-německý slovník  
Praha  : KPS, 2005, 939 s. 
Překladový slovník je určen běžným 
uživatelům i odborné veřejnosti. Zachycuje jak 
neutrální slovní zásobu, tak i stylově zabarvené 
výrazy z mnoha oborů. Hesla obsahují 
podrobné překlady s řadou významových 
ekvivalentů, příkladů a frází, slovesné vazby a 
gramatické údaje, nový i starý pravopis, 
přehled silných a nepravidelných sloves. - 
Vydáno ve spolupráci s nakl. Fragment.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-253-0210-5 
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