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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 srpen až říjen. 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: Daňové spory, jejich prevence a 

řešení (3. vyd.), Daňový systém v ČR 2006, Finanční účetnictví: světový koncept IFRS/IAS, 
Regulace  evropského   účetnictví,  Programové financování a hodnocení veřejných výdajů, 
E-government v českém právu, Transformace české ekonomiky 1989-2004, 
Makroekonomická pozice ČR v rámci EU, Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy, 
Manuál prognostických metod, Vzory smluv a podání (nové vyd.), Přehled judikatury ve 
věcech ochrany hosp. soutěže, Občanský zákoník (vyd. 2006), Správní právo (6. vyd.), Dějiny 
evropské integrace (2 sv.) a řadu dalších praktických i teoretických publikací. 

Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: The challenges of tax reform in a global 
economy, Strategic public finance, Fiscal policy surveillance in Europe, Elements of the euro 
area: integrating financial markets, Funds of hedge funds,  Report on the state of the European 
Union, Directives in EC law, Adjusting to EMU, International corporate governance, 
Financial instruments: reporting and accounting, Ecological economics,  samozřejmě též nové 
publikace OECD (např. hospodářské přehledy zemí) a dalších mezinárodních organizací. 

Z produkce Ministerstva financí je zahrnut pravidelný materiál Makroekonomická 
predikce České republiky: říjen 2006 a dále též Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2005, 
Výroční zpráva České daňové správy 2005, Návrh státního závěrečného účtu za rok 2005 a 
výstup expertní skupiny s názvem Zdanění příjmů a majetku v ČR. 

. 
 
 Přejeme Vám, abyste v našich Informacích nalezli to, co potřebujete.  
 

     
     Mgr. B. Čižinská 
     VO 303 
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Daně 
 
22741 
edited by James Alm, Jorge Martinez-
Vazquez, and Mark Rider 
The challenges of tax reform in a global 
economy  
Problémy daňové reformy v globální 
ekonomice 
New York  : Springer, c2006, x, 474 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Sborník příspěvků a komentářů odborníků na 
daňovou politiku a správu daní. Daňová 
reforma v nově vznikající globální ekonomice. 
Zdanění a rozdělení důchodu. Mezinárodní 
rozměr a role daňových pobídek. Revidovaná 
struktura daní. Politický a administrativní 
rozměr daňové reformy. Lekce pro politiky. - 
ISBN: 0-387-29912-2 
 
22400/570 
Sagit 
Daně z příjmů  : podle stavu k 1.8.2006 ; 
daně z příjmů, zákon o rezervách, přehled 
smluv o zamezení dvojího zdanění, 
vyhlášky, pokyny a sdělení MF 
Ostrava  : Sagit, 2006, 256 s. 
Znění zákonů a souvisejících předpisů. Zák. č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zák. č. 
593/1992 Sb., o rezervách při zjištění základu 
daně z příjmů. Nařízení vlády, vyhlášky, 
sdělení a pokyny řady D MF. Přehled platných 
smluv ČR o zamezení dvojího zdanění v oboru 
daní z příjmu a majetku čj. 49/294/2005-493, 
aktualizovaný k 1. 8. 2006. 
 - ISBN: 80-7208-576-X 
 
22819 
Petr Pelech, Vladimír Pelc 
Daně z příjmů  : s komentářem [2006] 
Olomouc  : Andragogos agency, 2006, 991 s. 
Znění   zákona    č. 586/1992  Sb.,   o   daních 
z příjmů, ve znění pozdějších zákonů. 
Podrobný komentář, vyhlášky, judikáty, 
pokyny a písemná stanoviska MF. Znění zák. 
č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění 
základu  daně      z    příjmů.    Právní  stav      
k 1. 4. 2006. - Příl. - 7. aktualiz. vyd.  
- ISBN: 80-7263-341-4 
 
 
 
 
 
 

 
 
22400/577 
Sagit 
Daň silniční. Daň z nemovitostí. Daň 
dědická, darovací, z převodu nemovitostí  : 
podle stavu k 1.9.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 64 s. 
Zák. č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Související 
vyhláška MDS, sdělení a pokyny (řady D) MF. 
Zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. 
Znění vyhlášek MZe a MF. Přehled platných 
smluv ČR o zamezení dvojího zdanění, které 
se vztahují k dani z nemovitostí. Pokyny MF. 
Zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani 
darovací a dani z převodu nemovitostí. 
Související vyhláška, pokyny a sdělení MF. 
Smlouva mezi ČR a SR o zamezení dvojího 
zdanění v oboru daně dědické a darovací 
publikovaná pod č. 253/1993 Sb. Sdělení a 
pokyny MF. - ISBN: 80-7208-583-2 
 
22829 
Ladislav Pitner 
Daň z přidané hodnoty  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 136 s. 
Nejzajímavější otázky a odpovědi týkající se 
DPH. Obrat pro povinnou registraci, registrace 
plátce daně a zrušení registrace. Předmět daně, 
zdanitelné plnění. Místo plnění. Vznik 
povinnosti přiznat daň včetně přijatých plateb. 
Obchodování v rámci EU. Postup plátců DPH 
při uplatnění daně u dovozu zboží. Plnění 
osvobozená od daně bez nároku na odpočet 
daně. Různé případy ostatních plnění. 
Uplatnění nároku na odpočet daně. Přeúčtování 
energií a služeb včetně plnění osvobozených 
od   daně.  Nájem  nemovitostí.   Sazba   daně 
u  stavebních  prací  u  staveb  pro   bydlení  a 
u převodu pozemků. Ostatní sazby DPH. 
Vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí 
při vývozu zboží. Zprostředkování, zajištění 
služeb a dodání zboží. Zvláštní režimy. 
Znalostní test na závěr.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-7357-204-4 
 
22820 
Ladislav Pitner, Václav Benda 
Daň z přidané hodnoty s komentářem  : 
podle právního stavu k 1.4.2006 
Olomouc  : Andragogos agency, 2006, 447 s. 
Znění zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. Komentář k němu je doplněn 
aktuálními informacemi a sděleními 
zveřejněnými   MF,   nařízením   Rady   (ES) 
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č. 1777/2005,    které     nabývá   účinnosti  dne 
1. 1. 2007 a komentářem k němu a dále 
citacemi z ostatních právních předpisů, na 
které zákon o DPH odkazuje.  
- ISBN: 80-7263-340-6 
 
22813 
Jaroslav Kobík, Jiří Šperl, Jan Rambousek 
Daňové spory, jejich prevence a řešení  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 207 s. 
Správný postup v daňovém řízení (zák. č. 
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků). Spory 
týkající   se   daní   z   příjmů.   DPH. Příklady 
z praxe. - 3. přeprac. vyd.  
- ISBN: 80-7357-185-4 
 
22798 
Alena Vančurová, Lenka Láchová 
Daňový systém ČR 2006, aneb, Učebnice 
daňového práva  
Praha  : VOX, 2006, 324 s. : příkl., tab., 
schémata 
Daň  a její konstrukční prvky. Veřejné příjmy 
v ČR. Správa daní. Pojistné sociálního 
pojištění. Daň z příjmů fyzických a 
právnických osob. Selektivní daně ze spotřeby. 
DPH. Majetkové daně. - 8. aktualiz. vyd. - 
ISBN: 80-86324-60-5 
 
22814 
Svatopluk Galočík, František Louša 
DPH a účtování  : přeprava, dovoz, vývoz, 
služby 
Praha  : Grada, 2006, 158 s. 
Právní úprava přepravy. Přeprava 
uskutečňovaná mezi členskými státy včetně 
souvisejících služeb. Účtování DPH. Činnost a 
uplatnění DPH u spedičních firem. Daňové 
doklady. Přehled variant při přepravě zboží 
mezi členskými státy. Přeprava s třetími 
zeměmi. Vývoz. Dovoz. Opravy prostředků 
pro dopravu mezi osobami z jiných členských 
států a třetími zeměmi. Pronájem prostředků 
pro dopravu. Dodání a pořízení nových 
dopravních prostředků uvnitř EU. Zvláštní 
režim při obchodu s "ojetými" dopravními 
prostředky mezi členskými státy. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-247-1806-5 
 
 
 
 
 
 
 

22817 
Olga Holubová 
DPH u veřejnoprávních subjektů, zejména 
obcí  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 111 s. 
Principy zdaňování veřejnoprávních subjektů 
DPH v kontextu s evropským právem včetně 
příkladů. Kapitoly: Vymezení osoby povinné; 
Vymezení činností, při jejichž výkonu se 
veřejnoprávní subjekt nepovažuje za osobu 
povinnou k dani; Vymezení veřejnoprávního 
subjektu; Sledování obratu a jiných skutečností 
důležitých pro povinnou registraci; Nárok na 
odpočet;      Činnosti,     s        nimiž    se    lze 
u veřejnoprávních subjektů nejčastěji setkat; 
Plnění nejčastěji přijímaná obcemi - dodávky 
stavebních prací. - 2. aktualiz. vyd.  
- ISBN: 80-7357-171-4 
 
22903 
Jaroslav Kobík, Petr Taranda 
Náhrada škody způsobené v daňovém řízení  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 123 s. 
Základní pravidla fungování a vyvozování 
odpovědnosti,   kterou   má stát vůči občanům 
v případě vzniku škody způsobené tou složkou 
státní správy, která zajišťuje státu výběr daní a 
cel. Předpoklady vzniku odpovědnosti za 
škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. 
Regresní náhrady vůči fyzickým a právnickým 
osobám. Způsob a rozsah náhrady škody. 
Promlčení. Překážka mlčenlivosti jako další 
aspekt při uplatňování nároku na náhradu 
škody. - 1. vyd. - ISBN: 80-7357-199-4 
 
22882 
Dagmar Fitříková 
Uplatňování DPH I.  : v tuzemsku 
Brno  : Computer Press, 2006, vi,187 s. : 23 
schémat 
Praktické uplatňování DPH v tuzemsku, a to 
jak z hlediska registrace plátce, vymezení 
místa plnění ve vazbě na předmět daně, tak i 
při uplatňování daně na výstupu a odpočtu 
daně. Problematika správy DPH. Přehledný 
výklad s využitím četných příkladů. - 1 příl.: 
Abecední přehl. zákl. pojmů. - 1. vyd. - ISBN: 
80-251-1050-8 
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E-8867 
Ministerstvo financí, odbor Řízení a 
ekonomika územních finančních orgánů 
Výroční zpráva české daňové správy 2005  
Praha  : Ministerstvo financí ČR, [2006], 44 s. 
: tab., diagr., fot. 
Úvodní slovo vrchního ředitele. Organizační 
struktura. Daňové subjekty. Daňové 
povinnosti.     Daňová   kontrola.      Informace 
o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní. 
Mezinárodní daňové vztahy. Mezinárodní 
spolupráce       daňových      správ.       Vztahy 
s veřejností. Představitelé české daňové správy 
v roce 2006 a kontakty na ně. - 3 příl. - ISBN: 
80-85045-28-1 
 
22902 
Michal Radvan 
Zákon o dani z nemovitostí a předpisy 
související  
Praha  : C.H. Beck, 2006, xxiii, 335 s. 
Podrobný a komplexní výklad znění zák. č. 
338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění 
pozdějších zákonů. Obsahuje nejen rozbor 
jednotlivých ustanovení tohoto zákona, ale i 
obecné úvahy o této majetkové dani, včetně 
jejích možných budoucích úprav. Podle 
právního stavu ke dni 1. 6. 2006 a s graficky 
odlišeným výkladem právní úpravy účinné od 
1. 7. 2007. Výběr judikatury a souvisejících 
právních předpisů. Vzory obecně závazných 
vyhlášek. - 1. vyd. - ISBN: 80-7179-478-3 
 
E-8851 
Jan Bárta ... [et al.] 
Zdanění příjmů a majetku v České 
republice  : výstup expertní skupiny 
[Praha]  : Ministerstvo financí ČR, 2006,  
163 s. : tab. 
Propozice koncepce optimálního systému 
zdanění příjmů i majetku vypracované 
skupinou nezávislých specialistů jmenovaných 
ministrem financí. Problematika vymezení 
daňově      relevantních   výnosů    a      
nákladů u právnických osob. Speciální aspekty 
zdaňování právnických osob. Zdaňování 
fyzických osob. Zdaňování majetku. 
Proklamace členů expertní skupiny a 
posouzení fiskálních dopadů navržených změn. 
V příloze: Kontext práce expertní skupiny; 
Vstupní zadání expertní skupině; Budoucí 
vývoj zdanění příjmů a majetku (diskusní 
materiál); Struktura daňového systému se 
zaměřením na zdanění příjmů a výdajů (stav v 
ČR a mezinárodní srovnání); Členění podniků 

vycházející ze zák. č. 47/2002 Sb., o podpoře 
malého a středního podnikání v platném znění; 
Relevantní paragrafy ZDPH; Studie American 
Chamber of Commerce. - 7 příl. 
 
 
Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
22778 
Pavel Kohout, Kateřina Havlíčková 
Cesta k rovnováze  : ekonomická strategie 
pro Českou republiku 
Praha  : Triton, 2006, 143 s. : tab., grafy 
Jaká má být optimální role státu v ekonomice? 
Autoři tvrdí, že ideální stát by měl především 
nepřekážet svobodnému rozvoji ekonomiky. 
Cílem dobré vlády má být odstraňovat všechny 
deformace hospodářského mechanismu a 
nezavádět nové. Vizí autorů je moderní stát, 
který poskytne maximální míru svobody při 
zachování úrovně veřejných služeb 
optimalizující užitek občanů. Předkládají 
návrhy, které se týkají různých oblastí funkce 
státu v ekonomice - od školství přes daně, 
podporu investic, sociální systém až po 
financování zdravotnictví. Inspirují se 
osvědčenými        ekonomickými         modely 
z nejrůznějších zemí Evropy, zvláštní 
pozornost věnují skandinávským zemím.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-7254-694-5 
 
E-8833 
Tory Matheson 
Factor model forecasts for New Zealand  
Předpovědi pro Nový Zéland na základě 
faktorového modelu 
Wellington  : Reserve Bank of New Zealand, 
May 2005, 47 s. : tab., vzorce 
Studie se zaměřuje na předpovídání čtyř 
klíčových makroekonomických proměnných 
Nového Zélandu za využití dynamického 
faktorového modelu a velkého počtu indícií. 
Srovnání výkonu předpovídání v reálném čase 
se škálou jiných modelů časových řad a měření 
citlivosti výsledků k vybraným alternativním 
proměnlivým algoritmům. Zjištění, že 
faktorový    model    funguje   obzvláště dobře 
v delších horizontech. - Příl. 
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22878 
Martin Potůček (ed.) 
Manuál prognostických metod  
Praha  : Sociologické nakladatelství, 2006,  
193 s. : obr. 
Přehled prognostických metod. Historie, popis, 
užití, přednosti a nedostatky jednotlivých 
metod, možnosti jejich uplatnění a praktické 
příklady využití. Metody jsou rozděleny do tří 
skupin: univerzálně aplikovatelné, strukturální 
a procesuální. - ISBN: 80-86429-55-5 
 
22791 
Robert Higgs ; [překlad Josef Šíma ... et al.]  
Politická ekonomie strachu  : strach - úvahy 
o politické ekonomii vládnutí 
Praha  : Alfa Publishing, 2006, 129 s. 
Autor, ekonom a ekonomický historik, patří 
mezi největší světové znalce problematiky 
nárůstu moci státu. V knize vysvětluje, proč na 
celém světě dochází k neustálému nárůstu 
moci státu, a objasňuje, jak klíčové okamžiky 
dějin (války a krize) vytvářejí prostor pro 
"válečné" řízení i v době míru a proč vlády ve 
veřejnosti  pěstují   strach. - Vyd. ve spolupráci 
s Liberálním institutem.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-86851-33-8 
 
22834 
Robert Holman ... [et al.] 
Šedesát let od smrti Johna Maynarda 
Keynese  : sborník textů 
Praha  : Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2006, 93 s. 
Předmluva V. Klause. Texty ze semináře "Co 
zbylo z      Keynese  po    šedesáti    letech?". 
R. Holman vyložil Keynesovu obecnou teorii 
jako slepou uličku, která vyústila do bujení 
vládních dluhů a růstu zdanění. M. Sojka 
obhajoval Keynese a tvrdil, že jeho odkaz 
zůstává stále aktuální. V dalších inspirativních 
doplňkových textech V. Dlouhý vysvětluje 
příčiny krize keynesiánské teorie i hospodářské 
politiky. R. Ebeling se domnívá, že 
ekonomové typu Keynese způsobují nedozírné 
škody. D. Šťastný upozorňuje na nekonzistenci 
v Keynesově díle. V další části sborníku jsou 
texty ze semináře "Kapitalismus - ideál, nebo 
ošklivé slovo?" s příspěvky J. Havla, K. Kříže 
a M. Římana. - ISBN: 80-86547-58-2 
 
 
 
 
 

22743 
James A. Mirrlees 
Welfare, incentives, and taxation  
Blahobyt, stimuly a zdanění 
New York  : Oxford University Press, 2006, 
xii, 565 s. : tab., grafy, vzorce 
Držitel Nobelovy ceny za ekonomii James 
Mirrlees je jednou z předních světových 
osobností ekonomie blahobytu, rozvoje a 
veřejného sektoru. Toto vydání shrnuje jeho 
třiadvacet základních pojednání o ekonomii 
blahobytu, teorii daní, veřejných výdajích, 
teorii směny, teorii růstu a ekonomii rozvoje. - 
Příl. - ISBN: 0-19-926181-4 
 
22770 
Pavel Tuleja, Ingrid Majerová, Pavel Nezval 
Základy makroekonomie  : [učebnice pro 
ekonomické a obchodně podnikatelské 
fakulty] 
Brno  : Computer Press, 2006, viii, 311 s. : 
obr., tab. 
Přehled základních pojmů a souvislostí. 
Základní makroekonomické ukazatele. Modely 
ekonomické rovnováhy. Peníze a cenová 
stabilita. Trh práce a nezaměstnanost. 
Hospodářská politika a její role v národním 
hospodářství. - Slovník pojmů -- internet. 
zdroje - Vyd. 1. - ISBN: 80-251-0952-6 
 
 
Finance. Bankovnictví. Měnový 
systém 
 
E-8766 
European Central Bank 
Annual report 2005 [European Central 
Bank]  
Výroční zpráva za rok 2005 [Evropská 
centrální banka] 
Frankfurt am Main  : European Central Bank, 
c2006, 228 s. : tab., grafy, rámečky, obr. 
Výroční zpráva Evropské centrální banky 
(ECB) za rok 2005. Kapitoly: Hospodářský 
vývoj a monetární politika; Operace a aktivity 
centrální banky; Finanční stabilita a integrace; 
Evropské a mezinárodní vztahy; Odpovědnost, 
vnější komunikace; Rozšíření EU; 
Institucionální rámec, organizace a výroční 
vyúčtování. Rozsáhlý výkladový slovník 
pojmů. - Příl. 
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E-8855 
Česká národní banka 
Bankovní dohled 2005  
Praha  : Česká národní banka, [2006], 96 s. : 
50 grafů, 14 tab. 
Koncept činnosti bankovního dohledu pro 
období 2005 - 2010. Legislativní změny v roce 
2005. Výkon bankovního dohledu. Nová 
Basilejská kapitálová dohoda. Činnost 
finančního arbitra. Integrace dohledu nad 
finančním trhem. Centrální registr úvěrů. 
Mezinárodní         spolupráce.         Spolupráce 
s ostatními regulátory finančního trhu v ČR. 
Bankovní sektor v roce 2005: ekonomické 
prostředí, struktura v ČR, rizika bankovního 
podnikání, kapitálová přiměřenost, 
hospodářské výsledky. V příloze přehled bank 
a poboček zahraničních bank aj. - Tab. příl. -- 
též v anglické verzi (sign. E-8856). 
 
22400/576 
Sagit 
Cenné papíry. Kolektivní investování. 
Podnikání na kapitálovém trhu  : podle 
stavu k 11.9.2006 ; směnky, šeky, dluhopisy, 
zemědělské skladní listy, makléři, investiční 
a podílové fondy 
Ostrava  : Sagit, 2006, 464 s. 
Zák. č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti 
kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších 
zákonů. Zák. č. 591/1992 Sb., o cenných 
papírech. Zák. č. 191/1950 Sb., směnečný a 
šekový. Zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách 
převodu majetku státu na jiné osoby (vybraná 
ustanovení).        Zák.      č.   307/2000      Sb., 
o zemědělských skladních listech a 
zemědělských veřejných skladech a o změně 
některých souvisejících zákonů. Zák. č. 
189/2004 Sb., o kolektivním investování. Zák. 
č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Zák. č. 
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 
trhu.   Související    nařízení vlády a vyhlášky 
k podnikání na kapitálovém trhu.  
- ISBN: 80-7208-582-4 
 
22840 
OECD 
Credit risk and credit access in Asia  
Úvěrové riziko a přístup k úvěru v Asii 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2006, 409 s. : tab., 
grafy 
Příspěvky z Fóra pro reformu asijské platební 
neschopnosti,   které se konalo v Novém Dillí 
v Indii 3.-5. listopadu 2004. Sborník shrnuje 

současné trendy a vývoj platební neschopnosti 
a řízení rizika v regionu z pohledu jednotlivých 
zemí i celého regionu. - ISBN: 92-64-03597-4 
 
22746 
edited by Jasper Berg, Mauro Grande, 
Francesco Paolo Mongelli 
Elements of the euro area  : integrating 
financial markets 
Základy eurozóny : integrace finančních 
trhů 
Aldershot  : Ashgate, 2005, xx, 264 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Kniha   poskytuje přehled o finanční integraci 
v eurozóně. Věnuje se vlivu zavedení eura a 
jednotné měnové politiky na evropskou 
integraci. Obsahuje úvod do institucionálních 
aspektů eurozóny. Zkoumá vývojové trendy ve 
finančních strukturách a zaměřuje se na 
specifické oblasti týkající se finančních 
zprostředkovatelů, trhů obligací a kmenových 
akcií a tržně založeného financování z 
půjčených prostředků. - ISBN: 0-7546-4320-4 
 
22751 
[editors: Alexander John Maisner, Dennis 
Phillips, Detlev Rahmsdorf] 
Eurasia - bull meets tiger  : 15th Frankfurt 
European Banking Congress, November, 
2005 
Euroasie - býk se setkává s tygrem : 15. 
Frankfurtský evropský bankovní kongres, 
listopad 2005 
Frankfurt am Main  : Frankfurt European 
Banking Congress, 2005, 96 s. : fotogr. 
Cílem Frankfurtského evropského bankovního 
kongresu je diskuse o evropských problémech 
a jejich roli ve světě politiky a finančních trhů. 
Diskuse probíhá ve třech panelech: první panel 
každoročně svede dohromady politické vůdce, 
druhý čelní představitele bank a třetí guvernéry 
centrálních bank. Ročník 2005, nazvaný 
Euroasie - býk se setkává s tygrem zahrnuje 
panely: Evropa a Asie v globálním 
hospodářství; Korporační posilování 
euroasijských vazeb; Finanční trhy: sdílená 
odpovědnost. 
 
22827 
Elena Beňová a kolektív 
Financie a mena  
Bratislava  : Iura edition, 2005, 373 s. : tab., 
obr. 
Základní problematika z oblasti podnikových a 
veřejných financí, bankovnictví a 
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pojišťovnictví. Vysvětlení základních pojmů. 
Principy a mechanismy fungování finančních a 
měnových institucí.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-8078-031-5 
 
22754 
edited by Sohail Jaffer 
Funds of hedge funds  : for professional 
investors and managers 
Fondy hedgeových fondů : pro profesionální 
investory a manažery 
London  : Euromoney Books, c2003, xxiv,  
286 s. : tab., grafy, vzorce 
Přehled všech hlavních aspektů fondů 
hedgeových fondů. Průvodce touto spletitou a 
rozvíjející se investiční oblastí čerpá ze 
zkušeností předních odborníků. Příspěvky 
psané z pohledu investorů, manažerů 
hedgeových fondů, zprostředkovatelů a 
právních  a účetních poradců obsahují diskuze 
o podstatě   a   struktuře   trhů   s  fondy  fondů, 
o vybraných manažerských rozhodnutích, 
efektivním marketingu, strukturovaných 
produktech a strategiích, právních a 
provozních problémech pro fondy fondů, 
měření výkonu a kontrole rizika, 
administrativních, účetních a regulačních 
problémech. - ISBN: 1-85564-989-6 
 
22848 
by James Winpenny 
Guaranteeing development?  : the impact of 
financial guarantees 
Zajištění rozvoje? : vliv finančních záruk 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 107 s. : tab., 
rámečky 
Studie pojednává o důležitosti a potřebnosti 
záruk  pro   soukromé   a    veřejné      činitele 
v rozvojových zemích, obzvláště pro 
financování rozvojových projektů.  
- ISBN: 92-64-01301-6 
 
E-8811 
[Michael Dooley, David Folkerst-Landau, 
Peter Garber] 
International financial stability  : Asia, 
interest rates, and the dollar 
Mezinárodní finanční stabilita : Asie, 
úrokové sazby a dolar 
New York  : Deutsche Bank (New York), 
October 2005, 138 s. : tab., grafy 
Výzkumná         zpráva      Deutsche       Bank 
o mezinárodní finanční stabilitě - obnovený 
systém Bretton Woods a Bretton Woods II, 

úrokové sazby, směnné kurzy, přebytky a 
schodky úspor, toky oficiálního kapitálu, dolar, 
euro, směnné kurzy v Asii atd. - Příl. 
 
22866 
Miloš Filip 
Osobní a rodinné bohatství  : jak se dobře 
zajistit 
Praha  : C.H. Beck, 2006, xi, 273 s. : obr., tab., 
boxy, příklady, tipy 
Osobní a rodinné investování do finančních 
produktů a na kapitálových trzích. Zvláštní 
pozornost je věnována životnímu pojištění, 
penzijnímu připojištění a stavebnímu spoření. 
Problematika vztahu osobních nebo rodinných 
cílů a investování do podílových fondů, 
zajištěných fondů a investičních certifikátů. 
Přímé i nepřímé investování do nemovitostí. - 
1. vyd. - ISBN: 80-7179-466-X 
 
E-8810 
Garry J. Schinasi 
Preserving financial stability  
Zabezpečení finanční stability 
Washington  : International Monetary Fund, 
2005, iv, 23 s. : tab., grafy 
V posledních třiceti letech prodělaly finanční 
trhy radikální transformaci a rychlé rozšiřování 
díky deregulaci, liberalizaci, globalizaci a 
pokroku v informačních a počítačových 
technologiích. Mezinárodní toky kapitálu 
prudce vzrostly, trhy vyvinuly nové 
sofistikované finanční nástroje a snadnost a 
rychlost s jakou mohou být finanční transakce 
prováděny se dramaticky zvýšily. Celkově 
prospěšné změny, jejichž výsledkem je 
efektivnější distribuce kapitálu, však provázely 
časté finanční poruchy (měnové krize, 
turbulence na trhu s dluhopisy atd.). Pro 
politiky je stále náročnější identifikovat a 
posuzovat rizika složitého mezinárodního 
finančního systému. Existuje potřeba rámce, 
který by poskytoval jasnější a včasnější 
upozornění na jeho slabé stránky. Studie 
poskytuje podněty pro další práci a širší 
debatu. - ISBN: 1-58906-356-2 
 
22844 
Jonathan Gruber 
Public finance and public policy  
Veřejné finance a veřejná politika 
New York  : Worth Publishers, c2005, xxxviii, 
718 s. : tab., grafy, obr., vzorce 
V uplynulých dvaceti letech prošla oblast 
veřejných financí dramatickým vývojem. 
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Oblast zájmu se přesunula od převážně 
teoretických přístupů k většímu důrazu na 
vysoce   kvalitní   empirickou   práci,      obojí 
v tradičních oblastech daní a přímých výdajů a 
v novějších oblastech programu transferů a 
sociálního pojištění, o jejichž studium roste 
zájem. Učebnice je rozdělena do čtyř částí: 
Úvod do veřejných financí; Externality a 
veřejné statky; Sociální pojištění a 
přerozdělování; Zdanění v teorii a praxi. 
Slovníček pojmů.  
- Příl. - ISBN: 0-7167-8655-9 
 
22805 
Jiří Novotný 
Státní finanční hospodaření v období 
protektorátu v letech 1939-1945  
Praha  : Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2006, 111 s. : tab. 
Hospodářská a politická situace v období 
Protektorátu. Situace na protektorátním 
ministerstvu financí. Válečné řízení 
hospodářství v českých zemích v letech 1939 - 
1945. Formy podílu Protektorátu na 
financování války. Státní finance (členění 
rozpočtu, hospodaření státní správy, 
hospodaření státních podniků, státní dluh). 
Extenzivní faktory působící na růst státních 
příjmů v Protektorátu. Vývoj veřejných dávek 
v Protektorátu a vliv na státní finanční 
hospodaření (přímé daně, daň z obratu, cla, 
nepřímé daně, poplatky a daně obchodní, státní 
loterie). Závěr studie.  
- Příl. - Res. - ISBN: 80-86729-24-9 
 
22843 
Stephen J. Bailey 
Strategic public finance  
Strategické veřejné finance 
Basingstoke  : Palgrave Macmillan, 2004, xiv, 
288 s. : tab., grafy 
Kniha se zaměřuje na strategické problémy ve 
veřejných financích, zahrnuje hlavní 
alternativní politické filosofie podporující 
veřejné finance, teoretický účinek kolektivní 
volby a veřejných financí na majetková práva, 
jejich relativní rozsah v rozvinutých zemích, 
utrácení a zvyšování veřejných financí, 
potenciální užitečné a nepříznivé dopady 
veřejných financí, strukturální rozdíly, 
strategické lokální veřejné finance, možné 
využití kuponů k rozdělování veřejných financí 
a strategii pro veřejné finance. Srovnávací 
analýza údajů časových řad týkající se všech 

zemí OECD nastiňuje současné a budoucí 
úkoly pro tuto oblast financí.  
- ISBN: 0-333-92221-2 
 
E-8869 
Česká národní banka 
Zpráva o inflaci  : červenec/ 2006 
Praha  : Česká národní banka, 2006, 68 s. : 
tab., grafy, boxy 
Vývoj inflace. Základní inflační faktory: vnější 
prostředí, měnové podmínky, platební bilance, 
měnový vývoj, poptávka a nabídka, trh práce, 
dovozní ceny a ceny výrobců. 
Makroekonomická prognóza a její 
předpoklady. Záznamy z jednání bankovní 
rady ČNB. - Tab. příl. -- též v anglické verzi 
sign. E-8870. 
 
E-8801 
Ministerstvo financí, oddělení analýz 
finančního trhu 
Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2005  
[Praha]  : Ministerstvo financí ČR, 2006, 52 s. 
: 35 tab., 15 grafů 
Stav i vývoj finančního trhu v roce 2005 lze 
celkově hodnotit pozitivně. Byl podmíněn 
nejen příznivým vývojem domácího 
hospodářství, ale i pokračující konjunkturou 
světové ekonomiky. Hodnocení v těchto 
oddílech: makroekonomická situace, 
prostředky použitelné na finančním trhu, 
struktura úspor domácností, obchody na 
regulovaných trzích, subjekty finančního trhu, 
trh deviz, integrace dozoru a ochrana 
spotřebitele. - 4 příl. 
 
 
Hospodářská situace a politika. 
Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
22748 
Development Centre of the Organisation for 
Economic Co-operation and Development, 
African Development Bank 
African economic outlook  
Africké ekonomické vyhlídky 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2006, 588 s. : tab., 
grafy, mapy 
Zpráva kombinuje vývojové expertizy OECD 
se znalostmi Africké rozvojové banky o 
africkém hospodářství. Cílem je každoroční 
zhodnocení současné ekonomické situace a 
krátkodobý pravděpodobný vývoj vybraných 
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afrických zemí. Kniha se skládá z všeobecného 
přehledu, makroekonomických analýz 
jednotlivých zemí včetně sociálního a 
politického kontextu a statistické přílohy. - 
Příl. - ISBN: 92-64-02243-0 
 
22757 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Australia  : OECD economic surveys 2006 
Austrálie : hospodářské přehledy OECD 
2006 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, July 2006, 152 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Austrálie - hodnocení a 
doporučení. Současný makroekonomický 
výkon. Komodity. Dlouhodobé strukturální 
problémy. Fiskální vztahy napříč vládními 
úrovněmi. Potřeba dalších reforem služeb 
infrastruktury.         Reformování          vztahů 
v průmyslu. Zlepšení pobídek k práci. - Příl. - 
Special feature: Fiscal relations across levels of 
government - ISBN: 92-64-02635-5 
 
E-8832 
José Noguera, Rowena A. Pecchenino 
Can a cartel fuel the engine of economic 
development?  
Může být kartel hnacím motorem 
ekonomického vývoje? 
Prague  : CERGE-EI, December 2005, 30 s. : 
tab., grafy, vzorce 
Posláním OPECu je prosazovat a podporovat 
ekonomický vývoj a růst svých členských států 
a minimalizovat volatilitu na trhu ropných 
produktů.       Po     slibném    začátku    došlo 
u  ekonomik mnoha členských států  k poklesu 
spíše než aby prosperovaly, což je znamením 
selhání OPECu při plnění svých cílů. Z tohoto 
důvodu se autoři ptají, zda surovinový kartel 
může dosáhnout dvou společných cílů: 
ekonomického  vývoje a stability trhu zdrojů. 
V modelu, ve kterém země produkující ropu 
vybírají zda se přidají k ropnému kartelu či 
nikoliv autoři zjišťují, že na vysoce elastickém 
trhu ropy je kartel maximalizující zisk a 
vystavený poptávkovým šokům neslučitelný s 
tržní stabilitou. Proto je škodlivý pro 
makroekonomickou stabilitu jakožto základní 
požadavek pro dlouhotrvající kapitálové 
investice a tedy i ekonomický rozvoj a růst. 
Následně by pro zemi exportující ropu a 
přiměřeně se zaměřující na 
makroekonomickou stabilitu nemuselo být 

výhodné připojovat se ke kartelu. Na druhou 
stranu pro zemi, kde krátkodobé úvahy převáží 
nad  těmi   dlouhodobými,   může být členství 
v kartelu dobrou volbou. Přesto jsou státy 
bohaté na ropu nakonec negativně ovlivněny 
svým přehnaným spoléháním se na své 
nerostné bohatství - současná rozmařilost 
působí budoucí ekonomický pokles. - ISBN: 
80-7343-076-2 
 
22756 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Canada  : OECD economic surveys 2006 
Kanada : hospodářské přehledy OECD 
2006 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, June 2006, 143 s. 
: tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Kanady - hodnocení a 
doporučení. Klíčové problémy. Zlepšení 
podnikatelského prostředí. Inovace a výkon 
ekonomiky. Přizpůsobení fiskální politiky a 
finančních záležitostí ve federaci. Sociální 
politika: od sociálního státu k sociálnímu 
rozvoji. - Special feature: Innovation - ISBN: 
92-64-02525-1 
 
22747 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Czech Republic  : OECD economic surveys 
2006 
Česká republika : hospodářské přehledy 
OECD 2006 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, June 2006, 139 s. 
: tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace ČR. Hodnocení a 
doporučení. Politické problémy ve vyrovnání 
se jiným zemím. Zajištění fiskální 
udržitelnosti: posouzení současných návrhů na 
penzijní reformu, motivování správy krajů a 
obcí. Zlepšení pracovního trhu a vzdělávacího 
systému. Zlepšení podnikatelského prostředí: 
politika k podpoře inovace. - Příl. - Special 
features: Pension reform. Local spending 
reform. Education and growth. Innovation 
Policies - ISBN: 92-64-02464-6 
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22759 
Oleh Havrylyshyn 
Divergent paths in post-communist 
transformation  : capistalism for all or 
capitalism for the few? 
Odlišné cesty postkomunistické 
transformace : kapitalismus pro všechny 
nebo kapitalismus pro malou skupinu lidí? 
Basingstoke  : Palgrave Macmillan, 2006, xvi, 
314 s. : tab., grafy 
Analýza úspěchů a nezdarů postkomunistické 
transformace téměř třiceti zemí. S ohledem na 
život po pádu Berlínské zdi v roce 1989 kniha 
porovnává a zkoumá, proč některé země 
prakticky dokončily svou transformaci na 
liberální politické zřízení a ekonomiku, 
zatímco jiné zaostávají. Země, které se řídily 
strategií časné a stabilní reformy 
hospodářských, politických, institucionálních a 
sociálních stránek prokázaly působivé 
výsledky ve výkonu ekonomiky, přitahují 
přímé zahraniční investice, zvládají sociální 
náklady transformace a nastolují liberální 
demokracii. Naproti tomu jiné země 
zablokovaly svou transformaci poté, co se 
kontroly zmocnily vlivné oligarchické skupiny, 
které vyčerpaly značné množství státních 
prostředků.  
- ISBN: 1-4039-9634-2 
 
22733 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Economic forecasts  : spring 2006 
Hospodářské prognózy : jaro 2006 
Brussels  : European Commission, 2006, 162 s. 
: tab., grafy 
Zpráva Evropské komise o hospodářském 
vývoji členských a přistupujících zemí EU. 
Zmíněny také kandidátské země, USA, 
Japonsko a Čína. Je sledován hospodářský růst, 
firmy, domácnosti, inflace, zaměstnanost atd. 
V příloze řada statistických údajů. - Příl. - 
ISBN: 92-79-01232-0 
 
E-8854 
Iva Ritschelová ... [et al.] 
Eko-průmysl v České republice  
Ústí nad Labem  : Univerzita J.E. Purkyně, 
2005, 70 s. : 28 tab., 11 grafů 
Současný stav a rozvoj environmentálně 
orientovaného průmyslu (eko-průmyslu) v ČR. 
Metodický přístup k jeho vymezení, 
identifikace jeho úlohy a postavení v národním 
hospodářství  a  následné  srovnání  postavení 

v ČR a zahraničí (EU, OECD). Vliv eko-
průmyslu na trh práce (tvorba pracovních míst) 
a  na  zahraniční obchod (opět včetně srovnání 
s vybranými zeměmi). – Příl. - 1. vyd. - ISBN: 
80-7044-701-X 
 
22768 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
The EU economy  : 2005 review 
Ekonomika EU : přehled 2005 
Brussels  : European Commission, 2005, vi, 
409 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky, mapy 
Téma    globalizace.   Charakteristika    trendů 
v mezinárodní hospodářské integraci: 
internacionalizace monetárních a finančních 
trhů, integrace světového obchodu a 
outsourcing, přemístění výrobních aktivit, 
stěhování za prací. Hodnocení ekonomických 
výhod a rizik: makroekonomická analýza a 
scénáře pro EU, úprava pracovního trhu, 
globalizace,    růst      a   snižování    chudoby 
v rozvojových zemích. Specifické studie: 
internacionalizace výzkumu a vývoje, umístění 
nadnárodních společností v EU, mezinárodní 
outsourcing v sektoru služeb, evropská 
bankovní integrace, přínosy globalizace - 
případ Irska. - ISBN: 92-894-8885-9 
 
22742 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Germany  : OECD economic surveys 2006 
Německo : hospodářské přehledy OECD 
2006 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, May 2006, 153 s. 
: tab., grafy, rámečky, vzorce 
Hospodářská situace Německa - problémy a 
doporučení. Makroekonomický vývoj a 
problémy politiky. Znovuzískání fiskální 
důvěryhodnosti a zlepšení efektivity veřejného 
sektoru. Potřeba zlepšení vzdělávacího 
systému. Pokračování reformy pracovního 
trhu. Podpora konkurence na trhu výrobků. - 
Příl. - Special feature: Fostering product 
market competition - ISBN: 92-64-02515-4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12



Informace odborné knihovny MF                                                                             Nové knihy v odborné knihovně 
___________________________________________________________________________ 

22749 
OECD 
Going for growth 2006  
Cesta růstu 2006 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2006, 160 s. : tab., 
grafy 
Vlády zemí OECD se snaží provést 
strukturální reformy k posílení hospodářského 
růstu.   Cesta   růstu   2006   bilancuje  pokrok 
v zavádění politických reforem ke zlepšení 
produktivity a využití práce, na které se 
zaměřilo vydání z roku 2005. Publikace dále 
poskytuje srovnávací ukazatele z oblasti 
pracovních trhů, vzdělání a regulace na trhu 
výrobků. Tyto indikátory umožňují zemím 
vidět jejich ekonomický výkon a strukturální 
politiku v porovnání s ostatními. Vydání 2006 
se zaměřuje na inovaci, která je klíčovým 
motorem růstu. Poskytuje srovnávací ukazatele 
výkonu a relevantní politiky v této oblasti a 
dále politická doporučení pro každou zemi 
OECD ke zlepšení inovace. Obsaženy jsou 
také dvě kapitoly, které pokrývají regulaci 
finančních systémů a hospodářský růst a 
alternativy k HDP jako míry prosperity. - Příl. 
- ISBN: 92-64-03591-5 
 
22755 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Iceland  : OECD economic surveys 2006 
Island : hospodářské přehledy OECD 2006 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, August 2006, 
 115 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Islandu - hodnocení a 
doporučení. Politické problémy udržení 
vylepšeného výkonu ekonomiky. Zlepšení 
implementace monetární politiky. Zlepšení 
fiskálního managementu. Stavění na úspěchu 
finanční liberalizace. Přizpůsobení 
vzdělávacího systému měnícímu se prostředí. - 
Příl. - Special features: Financial markets 
education - ISBN: 92-64-02699-1 
 
E-8852 
Ivan Mikloš 
Kniha reforiem  : ako si Slovensko získalo 
medzinárodné uznanie v ekonomickej 
oblasti 
Bratislava  : Trend Visual, 2005, 66 s. : tab., 
grafy 
Strukturální reformy na Slovensku. 
Makroekonomický vývoj a veřejné finance. 

Popis osmi klíčových reforem: daňová, 
důchodového systému, reforma zdravotnictví, 
systém sociálních dávek, reforma školství, 
reforma            veřejné         správy,      změny 
v podnikatelském prostředí, reforma veřejných 
financí. V závěru prezentace vládou 
schváleného projektu Minerva. - Příl. - 1. vyd. 
- ISBN: 80-969378-0-4 
 
22775 
Milan Šikula (ed.) 
Konkurencieschopnosť slovenskej a českej 
ekonomiky - stav a perspektívy  : zborník 
príspevkov zo slovensko-českej vedeckej 
konferencie konanej pod záštitou 
podpredsedu vlády SR pre európske 
záležitosti, ľudské práva a menšiny p. Pála 
Csákyho v Bratislave 14. marca 2006 
Bratislava  : Ekonomický ústav SAV, 2006, 
264 s. 
Názvy a autoři příspěvků: Ekonomika ČR a SR 
ve světle multikriteriálního hodnocení 
konkurenceschopnosti (M. Šikula); 
Konkurenční výhoda ve znalostně založené 
ekonomice (A. Kadeřábková, M. Rojíček); 
Kvalita institucionálního prostředí (A. 
Kadeřábková, P. Kavalíř, M. Žák); Změny 
hospodářské politiky a jejich vztah k rozvoji 
konkurenceschopnosti slovenské ekonomiky 
(K. Morvay); Vliv institucionální četnosti na 
konkurenční schopnost ekonomiky: případ SR 
a ČR (D. Brzica); Růstová výkonnost a 
makroekonomická stabilita české ekonomiky 
(V. Spěváček, M. Hájek); Konvergence 
ekonomik středoevropských nových členských 
zemí (R. Vintrová); Inovace a konkurenční 
schopnost (A. Klas); Inovační výkonnost 
nových členských zemí EU (K. Müller); 
Strukturální aspekty konkurenční schopnosti 
(H. Gabrielová); Tendence rozvoje informační 
společnosti (J. Basl, J. Pour); Několik námětů 
ke        strategické    úspěšnosti        směřování 
ke   znalostně      orientované      společnosti 
(K. Ivanička). - ISBN: 80-7144-148-1 
 
22776 
Marian Lebiedzik 
Makroekonomická   pozice České republiky 
v rámci Evropské unie  : (ekonomická 
výkonnost a konvergence) 
Opava  : Slezská univerzita, 2006, 276 s. 
Analýza pozice české ekonomiky v rámci 
ekonomiky EU. Mimo jednotlivých dílčích 
makroekonomických ukazatelů ekonomické 
výkonnosti, vnitřní a vnější rovnováhy 
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ekonomiky, byly pro účely dané analýzy 
využity i multikriteriální indexy. 
Zkonstruovaná soustava multikriteriálních 
ukazatelů v sobě zahrnuje jednak indexy 
charakterizující kvalitu realizované 
hospodářské politiky, výkonnosti ekonomiky a 
ekonomické stability, jednak indexy 
vypovídající o úrovni konvergence. – Příl. - 
Res. - ISBN: 80-7248-346-3 
 
22912 
Ministerstvo financí České republiky. Odbor 
31 - finanční politika 
Makroekonomická predikce České 
republiky  : říjen  2006 
[Praha]  : Ministerstvo financí ČR, 2006, 56 s. 
: tab., grafy 
Východiska predikce. Ekonomický cyklus. 
Predikce vývoje makroekonomických 
indikátorů. Monitoring predikcí ostatních 
institucí. Tabulky a grafy zachycují: 
ekonomický výkon, ceny zboží a služeb, trh 
práce a domácností, vztahy k zahraničí, úspory 
a investice, demografii, úrokové sazby, vládní 
sektor, světovou ekonomiku a mezinárodní 
srovnání. Uzávěrka datových zdrojů k 30. 9. 
2006. - Též v angl. znění sign. 22913. 
 
22880 
Jan Berwid-Buquoy 
Otec německého hospodářského zázraku - 
Ludwig Erhard  : citáty, analýzy, 
komentáře 
Praha  : Professional Publishing, 2006, 156 s. 
Politické a lidské osudy významného 
německého politika a národohospodáře, 
kancléře L. Erharda, který je považován za 
"otce" poválečného německého hospodářského 
zázraku. Z obsahu kapitol: překonání 
konjunkturních cyklů, hospodářská soutěž 
kontra egoismus, základní hospodářská práva, 
plná zaměstnanost, sociální tržní hospodářství 
kontra státní plánované hospodářství a privátní 
monopolismus, postřehy o L. Erhardovi, jeho 
biografie. - Obraz. část - 2. rozšíř. vyd. - ISBN: 
80-86946-13-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22847 
OECD 
Policy framework for investment  : a review 
of good practices 
Politický rámec pro investování : přehled 
správných postupů 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2006, 258 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Cílem knihy je mobilizovat soukromé 
investování, které podporuje stálý hospodářský 
růst   a   udržitelný    rozvoj.    Snaha    přispět 
k prosperitě zemí a jejich obyvatel stejně jako 
podpořit boj proti korupci. Rámec nabízí řadu 
otázek k uvážení vládám v deseti oblastech 
politiky,       které       byly        identifikovány 
v dohodě z Monterrey jako zásadně důležité 
pro zlepšení kvality prostředí pro investování 
včetně malých podniků a zahraničních 
investorů. Hlavním záměrem je přimět politiky 
klást si vhodné otázky o ekonomice jejich 
států, institucích a politických nastaveních za 
účelem identifikování priorit, navržení 
efektivního souboru opatření a zhodnocení 
pokroku. Přehled správných postupů v 
členských i nečlenských zemích OECD je 
vydán jako příručka a slouží jako analytický 
podkladový materiál ke každé z deseti kapitol 
Rámce. - Příl. - ISBN: 92-64-02586-3 
 
E-8769 
staff team led by Richard Hemming 
Public-private partnerships, government 
guarantees, and fiscal risk  
Partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, vládní záruky a fiskální riziko 
Washington  : International Monetary Fund, 
2006, vii, 90 s. : tab., vzorce, rámečky 
Studie se zabývá partnerstvím veřejného a 
soukromého sektoru, vládními zárukami, 
fiskálním   rizikem   a  dluhovou udržitelností 
v rámci širší diskuse o problémech 
souvisejících s veřejnými investicemi a fiskální 
politikou. - Příl. - ISBN: 1-58906-493-3 
 
22758I 
edited by Jean-Paul Fitoussi and Fiorella 
Kostoris Padoa Schioppa 
Report on the state of the European union  
Zpráva o stavu Evropské unie. Volume I 
Basingstoke  : Palgrave Macmillan, 2005, xiii, 
268 s. : tab., grafy, rámečky 
Zpráva má za cíl přezkoumat a sledovat proces 
evropské   integrace.   Analyzuje   rostoucí  roli  
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institucí EU (Parlament, Rada, Komise, Soudní 
dvůr) ve formování pravidel řízení rostoucího 
počtu sektorů evropské ekonomiky pomocí 
několika legislativních nástrojů. Jde o 
pečlivou, i když netechnickou analýzu široké 
škály témat od vzestupu eura po politiku 
konkurenceschopnosti, od šíření principu 
vzájemného poznávání k důsledkům rozšíření 
EU směrem ke střední a východní Evropě. 
Kapitoly: Demokracie a legitimita; 
Konvergence a soudržnost; Makroekonomická 
politika; Sociální integrace. - ISBN: 1-4039-
1712-4 
 
E-8806 
Úřad vlády ČR 
Situační zpráva ke Strategii udržitelného 
rozvoje ČR  
Praha  : Úřad vlády České republiky, 2006, 
[342] s. : tab., grafy 
Situační zpráva mapuje plnění cílů uvedených 
ve Strategii udržitelného rozvoje ČR (sign. E-
8803). Je založena na souboru indikátorů, které 
vycházejí z ekonomického, environmentálního 
a sociálního pilíře Strategie a jsou doplněny 
dalšími oblastmi (výzkum a vývoj, vzdělávání, 
evropský a mezinárodní kontext, správa věcí 
veřejných). Po popisu metodiky zpracování 
situační zprávy následují tabulky a grafy 
sledovaných indikátorů. - Dvojjazyčná verze. - 
ISBN: 80-86734-95-1 
 
E-8866 
[Úřad vlády ČR] 
Strategie hospodářského růstu České 
republiky 2005-2013  : cesta k prosperitě 
Praha  : Úřad vlády České republiky, 2005, 
112 s. : 15 grafů, 2 obr. 6 tab. 
ČR v globalizovaném světě a v EU. 
Institucionální prostředí pro podnikání. Zdroje 
financování. Infrastruktura. Rozvoj lidských 
zdrojů - vzdělání a zaměstnanost. Výzkum, 
vývoj a inovace. Základní fiskální principy 
Strategie hospodářského růstu ČR. Využití 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na 
podporu priorit ČR. Monitorování výsledků 
Strategie ČR. Vysvětlení pojmů.  
- ISBN: 80-86734-82-X 
 
 
 
 
 
 
 

E-8803I 
Úřad vlády ČR 
Strategie udržitelného rozvoje České 
republiky  
Praha  : Úřad vlády České republiky, 2005, 
[136] s. : 6 grafů + 1 CD ROM 
Usnesení vlády ČR ze dne 8. 11. 2004 č. 1242. 
Situace ČR: ekonomický pilíř, environmentální 
pilíř, sociální pilíř, výzkum, vývoj, vzdělávání, 
evropský a mezinárodní kontext, správa věcí 
veřejných. Východiska a principy strategie 
udržitelného rozvoje. Strategické cíle, dílčí cíle 
vybraných problémových okruhů: udržení 
stability ekonomiky, vytváření podmínek pro 
hospodářský růst schopný zajistit optimální 
zaměstnanost, financování veřejných služeb, 
snižování veřejného dluhu, vytváření 
podmínek pro flexibilní ekonomiku a 
zvyšování konkurenceschopnosti průmyslu, 
zemědělství a služeb. Financování. Monitoring 
a aktualizace. - Příl. na CD obsahuje 
dokumenty o Radě vlády pro udržitelný rozvoj, 
její status a jednací řád -- dvojjazyčná verze. - 
ISBN: 80-86734-42-0 
 
22867 
Hana Kunešová, Eva Cihelková a kol. 
Světová ekonomika  : nové jevy a 
perspektivy 
Praha  : C.H. Beck (Praha), 2006, xviii, 319 s. : 
tab. 
Světová ekonomika v současné etapě vývoje, 
komplexně, v celé její šíři, v rámci 
probíhajících změn a směry jejího dalšího 
vývoje. Podstata, vznik a vývoj světové 
ekonomiky. Základní tendence v současné 
světové ekonomice. Globalizace světové 
ekonomiky. Mezinárodní pohyb kapitálu. 
Finanční krize. Mezinárodní měnový systém. 
Úloha WTO. Mezinárodní migrace. Hlavní 
centra světové ekonomiky, ekonomický vývoj 
USA a Japonska. Ekonomický vývoj 
evropského centra a EMU. Zapojení 
transformujících se ekonomik do 
západoevropských integračních procesů. 
Problematika regionalismu ve světové 
ekonomice.       Nové     jevy    a       tendence 
v rozvojových zemích (postavení Indie).  
- 2. dopl. a přeprac. vyd. - ISBN:  
80-7179-455-4 
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22804 
Tomáš Krabec 
Teoretická východiska soutěžní politiky  
Praha  : Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2006, 121 s. : 7 obr., 5 tab. 
Funkční konkurence a její důležitost pro 
koordinaci ekonomických aktivit a 
dlouhodobou stabilitu. Definice, funkce a 
formy konkurence. Důvody omezení 
konkurence a způsoby jejího omezení v širších 
souvislostech. Historický vznik teorií 
konkurence a jejich rozdílné implikace pro 
praktickou soutěžní politiku. Teorie funkční 
konkurence. Politika na ochranu hospodářské 
soutěže v SRN, EU a ČR - pozornost je 
věnována tomu, jak se jednotlivé odlišné teorie 
v těchto právních úpravách odrážejí. - Res. - 
ISBN: 80-86729-23-0 
 
22874 
Libor Žídek 
Transformace české ekonomiky 1989-2004  
Praha  : C.H. Beck, 2006, ix, 304 s. 
Komplexní analýza celého transformačního 
období   včetně    případových  studií. Situace 
v Československu na konci 80. let. Obecná 
teoretická analýza procesu transformace. 
Politický vývoj. Reformní kroky a hospodářská 
politika. Základní indikátory ekonomiky. 
Vnější rovnováha. Změna vlastnických vztahů 
a privatizace. Bankovní sektor a burza. 
Podniky v průběhu transformace. Vývoj 
institucí. - 1. vyd. - ISBN: 80-7179-922-X 
 
E-8862 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Výroční zpráva Operačního programu 
Průmysl a podnikání 2005  
[Praha]  : Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR, [2006], 31 s. : fot., schémata, tab. 
Informace o využití Operačního programu 
Průmysl   a      podnikání    (OPPP).       Pokrok 
v implementaci programu. Realizace v roce 
2005. Projekty v rámci priorita 1 - rozvoj 
podnikatelského prostředí, priorita 2 - 
konkurenceschopnosti podniků, priorita 3 - 
technická pomoc. Finanční tabulka čerpání 
prostředků za rok 2005. Realizace OPPP v roce 
2006 (stav k 30. 6. 2006). Příklady úspěšných 
projektů. 
 
 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy 
a integrace 
 
22822 
2006 convergence report on Lithuania 
2006 convergence report on Slovenia  
Konvergenční zpráva 2006 o Litvě 
Konvergenční zpráva 2006 o Slovinsku 
Brussels  : European Commission, 2006, 83 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Konvergenční zpráva 2006 o Litvě vyhotovená 
v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy. Tato 
zpráva byla vyhotovena na žádost Litvy, která 
byla předložena dne 16. března 2006. 
Podrobnější   posouzení   stupně konvergence 
v Litvě obsahuje technická příloha této zprávy 
[SEC(2006) 614]. Dále následuje 
Konvergenční zpráva 2006 o Slovinsku v 
souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy. Tato zpráva 
byla vyhotovena na žádost   Slovinska, která 
byla předložena dne 2. března 2006. 
Podrobnější posouzení stupně konvergence ve 
Slovinsku obsahuje technická příloha zprávy 
[SEC(2006) 615]. Podle čl. 122 odst. 2 
Smlouvy musí Komise a ECB alespoň jednou 
za dva roky, nebo na žádost členského státu, na 
který se vztahuje výjimka, podat Radě zprávu 
o pokroku dosaženém členskými státy při 
plnění jejich závazků týkajících se 
uskutečňování hospodářské a měnové unie. - 
Příl. - ISBN: 92-79-01218-5 
 
22842 
Brian Ardy ... [et al.] 
Adjusting to EMU  
Přizpůsobení se EMU 
Basingstoke  : Palgrave Macmillan, 2006, 
xviii, 346 s. : tab., grafy 
Analýza   dopadu EMU na ekonomické řízení 
v EU a v několika klíčových členských státech 
uvnitř i vně eurozóny. Důraz je kladen na 
adaptaci:      jak      EMU   stimuluje     změnu 
v národních institucích a hospodářských 
režimech a institucích EU. Posouzení, jak si 
současní členové eurozóny poradili s prvními 
roky EMU a průzkum výzev pro budoucí členy 
z ekonomického, politického a právního 
hlediska. Ekonomická a ekonometrická 
analýza zjišťuje a vysvětluje specifičnost 
národní hospodářské adaptace, zatímco 
analýza  z pohledu  práva  a  politické   vědy se  
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snaží pochopit dynamiku tvorby politiky a 
spletitou   síť    zákonů,      procesů    a   
činitelů v eurozóně i mimo ní.  
- ISBN: 0-333-99566-X 
 
22901 
Šárka Vilamová 
Čerpáme finanční zdroje Evropské unie  : 
praktický průvodce 
Praha  : Grada, 2005, 200 s. : 19 tab., 2 grafy,  
8 schémat, 1 obr. 
Vývojové trendy regionální politiky a politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti EU. 
Principy čerpání prostředků z fondů EU. 
Předkládání a posuzování projektů. Principy 
finančních toků a kontroly. Operační program 
Průmysl a podnikání. Operační program 
Rozvoj lidských zdrojů. - Kontakt. údaje 
institucí a odkazy na důležité dokumenty  
- 1. vyd. - ISBN: 80-247-1194-X 
 
E-8857 
[Úřad vlády České republiky] 
Česká republika v roce 1  
Praha  : Úřad vlády České republiky, 2005,  
47 s. : tab., schémata 
Vývoj a proměny vztahu české společnosti k 
EU v průběhu utváření nového mezinárodního 
postavení českého státu v letech 1995 až 2005. 
Klíčové prvky, o které se v 2. polovině roku 
2005 opíral vztah k EU, vize budoucí EU a 
role ČR v ní obsažené v postojích základních 
společenských skupin. Analýza mediální 
reflexe tematiky EU, pohyb a interpretace 
vybraných témat EU v českých médiích, 
analýza   chování    českých   médií   vzhledem 
k EU. Pohled politických, podnikatelských a 
regionálních elit na EU a její budoucnost a 
postavení ČR v EU. Přehled vznikl na základě 
reprezentativního šetření české populace 
společnostmi Factum Invenio, Gabal, Analysis 
& Consulting a STEM. - 1. vyd. - ISBN: 80-
86734-87-0 
 
22879I 
Martin Kovář, Václav Horčička 
Dějiny evropské integrace. I. 
Praha  : Triton, 2005, 151 s. 
Základní přehled o dosavadním postupu 
evropské integrace. Kořeny integrace od 
počátků "evropské myšlenky". Vývoj po druhé 
světové válce a druhá fáze evropské integrace 
v letech 1955 - 1959. - Chronolog. tab. 
 - 1. vyd. - ISBN: 80-7254-731-3 
 

22879II 
Václav Horčička, Martin Kovář 
Dějiny evropské integrace. II.  
Praha  : Triton, 2006, 159 s. 
Základní přehled o postupu evropské integrace 
od počátku 60. let do současnosti. Toto období 
je ohraničeno dvěma mezníky - zahájením 
činnosti přímého předchůdce dnešní Evropské 
unie tj. Evropského hospodářského 
společenství, na přelomu 50. a 60. let, a 
aktuální   snahou    o     prosazení      Smlouvy 
o Evropské ústavě jako nového právního 
dokumentu, upravujícího podobu a činnost EU. 
- Chronolog. tab. 
- 1. vyd. - ISBN: 80-7254-741-0 
 
22769 
Lubomír Zaorálek ; [text uspořádal Lukáš 
Jelínek]  
Evropa jako dialog  
Praha  : Úřad vlády České republiky, 2005, 
124 s. 
Výběr z projevů a článků z let 2003 až 2005, 
ve kterých se autor vyjadřuje k Evropské unii. 
Vybrané texty ukazují, v čem se autorovy 
názory vyvíjejí, v čem setrvávají a co považuje 
za stěžejní. Evropské téma vstupuje do řady 
textů věnovaných české politice na straně 
jedné a globálnímu vývoji naší planety na 
straně druhé. - 1. vyd. - ISBN: 80-86734-80-3 
 
E-8831 
D. Andrew Austin 
Provincial interests and political integration  
: voting in the French Maastricht 
referendum 
Oblastní zájmy a politická integrace : 
hlasování ve francouzském referendu o 
Maastrichtské dohodě 
Prague  : CERGE-EI, November 2005, 38 s. : 
tab., vzorce 
V  září  1992  schválili    francouzští      voliči 
v referendu Maastrichtskou dohodu, což 
následně dalo za vznik několikerým opatřením 
pro užší evropskou integraci včetně vytvoření 
eurozóny. Studie analyzuje politické a 
ekonomické síly, které ovlivnily francouzské 
voliče, a také spojení mezi procesem evropské 
integrace a změnami v redistribučních 
výdajích. Přes relativní nepřesvědčivost 
důkazů je přetrvávající struktura dotací v rámci 
Společné zemědělské politiky přisuzována 
politické síle zemědělců. Statistická analýza 
zde  prokazuje,  že podpora evropské integrace  
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je slabší v územích, kde byli zemědělci nejvíce 
ovlivněni MacSharryho reformou. Ta omezila 
dotované ceny a započala proces 
"odbourávání" zemědělských dotací ve výrobě. 
Výsledky dále potvrzují, že silnější podpora 
ratifikace dohody je svázána s dřívější 
podporou evropské integrace a proevropských 
politiků stejně jako s vyššími příjmy a vyšším 
podílem nedomorodých obyvatel. Výsledky 
odpovídají názoru, že evropská integrace 
ukazuje voličům a daňovým poplatníkům cestu 
jak omezit vliv zájmových skupin přesunutím 
rozhodovacích procedur z národní do 
mezinárodní arény. - ISBN: 80-7343-074-6 
 
22816 
Christopher Booker, Richard North ; [přeložila 
Veronika Lásková]  
Skryté dějiny evropské integrace  : od roku 
1918 do současnosti 
Brno  : Barrister & Principal, 2006, 623 s. 
Pravdivý pohled na vývoj ideje integrace 
evropského kontinentu. Svědectví o tom, jak se 
evropští politici postupně pokoušeli vybudovat 
a svým občanům vnutit unikátní systém 
vládnutí, jehož povahu, původ a cíle skutečně 
chápalo jen málo lidí. Forma vlády, která z něj 
vzešla, byla jedinečná tím, že měla národní 
státy podřídit "nadnárodní moci", jež nenese 
odpovědnost před žádnými voliči a vládne 
občanům prostřednictvím národních úřadů 
jednotlivých členských států. V roce 2005 však 
"evropský projekt" náhle narazil na tvrdou 
překážku   -    odmítnutí    evropské      ústavy 
v referendech ve Francii a v Nizozemsku. 
Výsledkem bylo, že po více než padesáti letech 
byla EU postavena před největší neúspěch ve 
své historii. - The great deception. The secret 
history of the European Union (Orig.). - 1. vyd. 
- ISBN: 80-7364-026-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
E-8762I 
European Investment Bank Group 
Annual report 2004 [European Investment 
Bank Group] . Volume I, Activity Report 
Výroční zpráva za rok 2004 [Skupina 
Evropské investiční banky]. Svazek I, 
Zpráva o činnosti 
[Luxembourg]  : European Investment Bank 
Group, c2005, 60 s. : tab., grafy, obr. + 1 CD-
ROM 
Výroční zpráva Skupiny EIB se skládá ze tří 
samostatných svazků. Přiložený CD-ROM 
obsahuje informace ze všech tří svazků a dále 
elektronickou verzi těchto svazků v angličtině, 
němčině a francouzštině. Zpráva o činnosti 
shrnuje činnost Skupiny EIB během 
uplynulého roku a představuje perspektivy do 
budoucnosti. Kapitoly: Klíčová čísla; Rozvaha; 
Poselství prezidenta; Rozšíření, zázemí operací 
a přehled činnosti za rok 2004; Operační plán 
banky 2005-2007; Činnost Skupiny EIB v roce 
2004; Způsob řízení banky; Projekty splňující 
podmínky pro financování Skupinou EIB; 
Adresy. Též v české verzi sign E-8763I. 
- ISBN: 92-861-0307-7.  

 
E-8762III 
European Investment Bank Group 
Annual report 2004 [European Investment 
Bank Group]. Volume III, Statistical report 
Výroční zpráva za rok 2004 [Skupina 
Evropské investiční banky]. Svazek III, 
Statistická zpráva 
[Luxembourg]  : European Investment Bank 
Group, c2005, 47 s. : tab., obr. 
Výroční zpráva Skupiny EIB za rok 2004 se 
skládá ze tří samostatných svazků. Statistická 
zpráva předkládá seznam financovaných 
projektů a výpůjček, uskutečněných EIB v roce 
2004 a dále seznam projektů EIF. Součástí jsou 
shrnující tabulky za uplynulý rok a za 
posledních 5 let. - ISBN: 92-861-0301-8 
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E-8764I 
European Investment Bank Group 
Annual report 2005 [European Investment 
Bank Group]. Volume I, Activity report  
Výroční zpráva za rok 2005 [Skupina 
Evropské investiční banky]. Svazek I, 
Zpráva o činnosti 
[Luxembourg]  : European Investment Bank 
Group, c2006, 76 s. : tab., grafy, obr. + 1 CD-
ROM 
Výroční zpráva Skupiny EIB se skládá ze tří 
samostatných svazků. Přiložený CD-ROM 
obsahuje informace ze všech tří svazků a dále 
elektronickou verzi těchto svazků v angličtině, 
němčině a francouzštině. Zpráva o činnosti 
shrnuje činnost Skupiny EIB během 
uplynulého roku a představuje perspektivy do 
budoucnosti. Kapitoly: Klíčové údaje; 
Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu; Poselství 
prezidenta; Skupina EIB v roce 2005; Operační 
plán  banky 2006-2008; Činnost Skupiny EIB 
v roce 2005; Správa a řízení banky; Projekty 
splňující podmínky pro financování Skupinou 
EIB; Adresy. Též v české verzi sign. E-8765I. 
- ISBN: 92-861-0410-3 
 
E-8814 
International Monetary Fund 
Annual report 2006  : International 
Monetary Fund : making the global 
economy work for all 
Výroční zpráva 2006 : Mezinárodní měnový 
fond : přinutit globální ekonomiku, aby 
pracovala pro všechny 
Washington  : International Monetary Fund, 
[2006], 243 s. : tab., grafy, rámečky, obr. 
Úvodem přehled funkcionářů MMF. Zpráva 
obsahuje tyto kapitoly: Střednědobá strategie; 
Dozor nad akcemi MMF během fiskálního 
roku 2006; Posílení dohledu a prevence krizí; 
Posílení podpory programů MMF; Role MMF 
v zemích s nízkými příjmy; Finanční operace a 
politika; Technická pomoc a vzdělávání; 
Řízení    MMF;    Spolupráce  a komunikace. 
V příloze přehled o mezinárodních rezervách, 
finančních operacích a transakcích, tiskové 
zprávy,   finanční výkazy a některé informace 
o ředitelích a výkonné radě. - Příl.  
- ISBN: 1-58906-561-1 
 
 
 
 
 
 

 
E-8767 
Willy Kiekens 
Background report  : International 
Monetary and Financial Committee 
Podkladová zpráva : Mezinárodní měnový a 
finanční výbor 
Washington  : International Monetary Fund, 
April 2006, 32 s., 92 s. příloh : tab., grafy 
Podkladová zpráva pro třinácté setkání 
Mezinárodního měnového a finančního výboru 
MMF, které se konalo 22. dubna 2006 ve 
Washingtonu. Kapitoly: Agenda; Světový 
hospodářský výhled; Střednědobá strategie 
MMF; MMF a země s nízkými příjmy; 
Rozvojová zpráva - aktivity Nezávislého 
hodnotícího oddělení. Přílohy. - Příl. 
 
E-8859 
Abebe Aemro Selassie ... [et al.] 
Designing monetary and fiscal policy in low-
income countries  
Navrhování monetární a fiskální politiky v 
zemích s nízkými příjmy 
Washington  : International Monetary Fund, 
2006, vii, 49 s. : tab., grafy, rámečky 
Problémy    monetární    a    fiskální     politiky 
v podpůrných programech MMF pro snižování 
chudoby a zabezpečení růstu (PRGF). - Příl. - 
ISBN: 1-58906-496-8 
 
E-8813 
edited by Lori Nicholson 
European single financial market 2006/07  
Evropský jednotný finanční trh v roce 
2006/07 
Colchester  : Euromoney Yearbooks, [2006], 
60 s. : tab., grafy, rámečky 
Kniha zkoumá finanční a právní systémy 
členských  států   EU a  předkládá  komentáře 
o přípravách na členství dalších států 
usilujících o připojení k EU. Komentáře od 
předních expertů investičních bank, asociací 
EU, právnických firem, účetní praxe a 
poradenství.    Globální   trh        a     přehledy 
o jednotlivých zemích: Lucembursku, České 
republice, balkánských zemích, Turecku, 
Portugalsku   a   Kypru   plus   investice    EU 
v Tanzánii. - ISBN: 1-84374-236-5 
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22888 
International Monetary Fund 
Global financial stability report  : market 
developments and issues. September 2006 
Zpráva o globální finanční stabilitě : rozvoj 
a problémy trhu. Září  2006 
Washington  : International Monetary Fund, 
2006, xi, 135 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: 1-58906-582-4 
 
22790 
Johan Norberg ; [překlad Tereza Urbanová]  
Globalizace  
Praha  : Alfa Publishing, 2006, 203 s. : grafy 
Kniha        vyvrací       nejrozšířenější      mýty 
o globalizaci a jejích dopadech. Objasňuje 
příčiny chudoby Afriky a bohatství Západu. 
Vysvětluje důvody globálních finančních krizí 
a mechanismy jejich předcházení. Ukazuje, jak 
globální kapitalismus zasahuje oblasti jako je 
kultura, životní prostředí a lidská práva. - Vyd. 
ve spolupráci s Liberálním institutem - In 
defence of global capitalism (Orig.). - 1. vyd. - 
ISBN: 80-86851-32-X 
 
 
Podnik a podnikání 
 
22744 
edited by Christine A. Mallin 
International corporate governance  : a case 
study approach 
Mezinárodní řízení a správa společností : 
případové studie 
Cheltenham  : Elgar, 2006, xii, 319 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Sborník případových studií řízení a správy 
společností v devíti zemích Evropy a 
jihovýchodní Asie (Telecom Italia, Sanofi-
Synthélabo, Sony ad.). Další rozměry řízení a 
správy podniků. - ISBN: 1-84542-035-7 

 
22792 
Jan Barták 
Skryté bohatství firmy  
Praha  : Alfa Publishing, 2006, 183 s. : obr. 
Potenciál člověka a intelektuální hodnota 
organizace. Emoční inteligence. Firemní 
kultura. Znalostní management. Znalostní 
strategie   organizace.   Komunikace    znalostí 
v organizaci. Úrovně systémového myšlení. 
Rozvojové cíle. - 2 příl. - 1. vyd.  
- ISBN: 80-86851-17-6 
 
 
Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
22400/566 
Sagit 
Sociální zabezpečení a pojištění 2006  : 
podle stavu k 4.8.2006 ; pojistné, 
nemocenské a důchodové pojištění, penzijní 
připojištění, sociální péče, státní sociální 
podpora, sociální potřebnost, životní 
minimum 
Ostrava  : Sagit, 2006, 480 s. 
Zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. 
Zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení. Zák. č. 114/1988 Sb., 
o působnosti orgánů ČR v sociálním 
zabezpečení. Zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku   zaměstnanosti.  Zák. č. 54/1956 Sb., 
o nemocenském pojištění zaměstnanců. Zák. č. 
88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, 
o   dávkách v  mateřství a o přídavcích na děti 
z nemocenského pojištění. Zák. č. 32/1957 Sb., 
o nemocenské péči v ozbrojených silách. Zák. 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Zák. 
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 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       pojištění 
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. Zák. č. 482/1991 Sb., o sociální 
potřebnosti. Zák. č. 463/1991 Sb., o životním 
minimu. Ke všem zákonům jsou připojeny 
související vyhlášky, nařízení vlády a sdělení 
MPSV. - ISBN: 80-7208-572-7 
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22862 
Marta Ženíšková 
Zákon o nemocenském pojištění od 1.1.2007 
s komentářem a příklady  
Olomouc  : Andragogos agency, 2006, 175 s. 
Znění   a    komentář  zákona č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění. Základní informace 
o   změnách    např.    v     pojištění OSVČ od 
1. 1. 2007. Náhrada mzdy za prvních 14 dnů 
trvání pracovní neschopnosti. - 1. vyd. - ISBN: 
80-7263-349-X 
 
 
Pozemky a nemovitosti. Bytové 
hospodářství 
 
22796 
Olga Poláková a kolektiv 
Bydlení a bytová politika  
Praha  : Ekopress, 2006, 294 s. : 79 tab., 23 
grafů 
Obecná východiska bytové politiky. Role státu 
v bytové politice. Základní charakteristiky 
nájemního   bydlení.    Transformační    proces 
v ČR. Nájemní bydlení v ČR. Vlastnické 
bydlení. Družstevní bydlení. Realizace státní 
podpory bydlení v ČR. Demografický vývoj. 
Výdaje na bydlení. Bytový fond a bytová 
výstavba. Historie bydlení a bytové politiky na 
území    ČR.   -    Příl.: Problematika bydlení v 
právním řádu ČR - 1. vyd.  
- ISBN: 80-86929-03-5 
 
22400/586 
Sagit 
Katastr nemovitostí. Zeměměřictví. 
Pozemkové úpravy a úřady  : podle stavu k 
22.9.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 224 s. 
Zák. č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických 
a jiných věcných práv k nemovitostem. Zák. č. 
344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR. Zák. 
č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a 
katastrálních  orgánech. Zák. č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením. Související vyhlášky a nařízení. 
Zák. č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech a o změně 
zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 
vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů. 
Související vyhláška. - ISBN: 80-7208-592-1 

 
22777 
Albert Bradáč, Josef Fiala a kolektiv 
Rádce majitele nemovitostí  
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 1055 s. : tab. 
Přehledný a souhrnný výběr základních 
znalostí kolem nemovitostí z oblasti práva, 
přípravy a provedení staveb i některých 
aktuálních problémů jejich rekonstrukcí podle 
právního stavu k 1. 1. 2006. Základní právní 
pojmy. Trestní odpovědnost vlastníka 
nemovitostí, pronajímatele a nájemce. Stavební 
řízení. Státní památková péče. Vybrané statě ze 
živnostenského zákona. Nájemné a nájemní 
smlouva. Daně a účetnictví. Dodávky a ceny 
stavebních prací. Sestavení a výpočet 
podnikatelského záměru. Bankovní úvěry na 
financování nemovitostí. Oceňování 
nemovitostí. Základy pozemního stavitelství. 
Technická zařízení budov. Tepelně technické 
vlastnosti budov. Akustická pohoda. 
Problematika radonu. Vlhkost, plísně a 
dřevokazné houby v obytných stavbách. 
Porosty a nemovitosti. Předcházení haváriím 
během stavby a provozu staveb. Zajištění 
důkazu. Bezpečnost práce. Povinnosti na úseku 
požární ochrany. Soudní znalci a odhadci. 
Právní služby a jejich ceny. Realitní kanceláře 
a správa nemovitostí. Vady a opravy starších 
městských budov. Výpočet nákladového a 
ekonomického nájemného. - 2. aktualiz. vyd. - 
ISBN: 80-7201-572-9 
 
Práce. Zaměstnanci. 
Zaměstnavatelé 
 
22825 
B. Šubrt ... [et al.] 
Abeceda mzdové účetní 2006  
Olomouc  : Andragogos agency, 2006, 495 s. : 
tab. 
Úvodní informace o povinnostech mzdových 
účetních. Pracovněprávní a mzdové minimum. 
Průměrný výdělek. Srážky ze mzdy. 
Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a 
vzájemné vztahy. Daň z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti a funkčních požitků. 
Zdravotní pojištění. Dávky nemocenského 
pojištění. Pojistné na sociální zabezpečení. 
Důchodové pojištění. Náhrada škody a 
bezdůvodné obohacení. Odškodňování 
pracovních úrazů a nemocí z povolání. - 
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Výklad. slov. u jednotlivých kapitol -- přehl. 
legislativy. - 16. vyd. - ISBN: 80-7263-319-8 
 
22793 
Hana Kyrianová, Jan Gruber 
AC/DC vyber si tým  
Praha  : Alfa Publishing, 2006, 141 s. 
Výběr zaměstnanců metodou Assessment 
centrum (AC) a popis jejích dalších variant. 
Výhody zavedení metody pro firmu, podrobný 
sled procesů od sestavení přes vlastní 
provedení až k výstupům a zhodnocení celé 
akce. Popis různých obdob AC, jako je 
screeningové AC, Development centrum a 
individuální AC. Výklad je zasazen do 
prostředí firmy, která Assessment centrum 
zavádí. - Slovníček. - 1. vyd.  
- ISBN: 80-86851-29-X 
 
E-8850 
Jerald Schiff ... [et al.] 
Labor market performance in transition  : 
the experience of Central and Eastern 
European countries 
Výkon pracovního trhu v období 
transformace : zkušenost zemí střední a 
východní Evropy 
Washington  : International Monetary Fund, 
2006, xi, 82 s. : tab., grafy 
Studie analyzuje zkušenosti zemí střední a 
východní Evropy s pracovním trhem během 
jejich transformace z centrálně plánované 
ekonomiky na ekonomiku tržně založenou. - 
Příl. - ISBN: 1-58906-469-0 
 
22887 
translation by Trade Links ; [translation Z. 
Pošustová, K. Biggs]  
Labour code, social security  
Zákoník práce, sociální zabezpečení 
Prague  : Trade Links, 2006, 433 s. 
České zákony týkající se práce, zaměstnanosti 
a sociálního zabezpečení v angličtině. Zákoník 
práce (č. 262/2006 Sb., plné znění), zákon o 
zaměstnanosti (č. 435/2004 Sb., plné znění), 
zákon o kolektivním vyjednávání (č. 2/1991 
Sb., plné znění), zákon o ochraně zaměstnanců 
při   platební    neschopnosti  zaměstnavatele 
(č.      118/2000  Sb.,      plné   znění),    zákon 
o pojistném na sociální zabezpečení a 
příspěvku  na   státní  politiku zaměstnanosti 
(č.    589/1992      Sb.,      výňatky),       zákon 
o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb., 
výňatky) a zákon o penzijním připojištění se 
státním příspěvkem (č. 42/1994 Sb., výňatky). 

22400/578 
Sagit 
Pracovněprávní předpisy. Zaměstnanost. 
Inspekce práce. Bezpečnost a ochrana 
zdraví 2006, 2007  : podle stavu k 18.9.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 528 s. 
Znění všech zákonů a dalších navazujících 
předpisů   (vyhlášek    a    nařízení        vlády) 
v oddílech: obecné ústavní principy, prováděcí 
předpisy k zákoníku práce a některé související 
předpisy      (obecné       prováděcí      předpisy 
k zákoníku práce, bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci, předpisy k pracovní době a dovolené 
na zotavenou, předpisy k odškodňování 
pracovních úrazů a nemocí z povolání, 
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele). 
Předpisy o zaměstnanosti, odbory, kolektivní 
vyjednávání, insolvence. Inspekce práce. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci od roku 
2007. - ISBN: 80-7208-584-0 
 
22809 
kolektiv autorů 
Zaměstnávání cizinců a vysílání 
zaměstnanců a OSVČ do ciziny  
Olomouc  : Andragogos agency, 2006, 223 s. 
Zaměstnanost - vymezení základních pojmů. 
Přehled právních předpisů. Zaměstnávání 
cizinců, jejich evidence, uznávání profesních 
kvalifikací. Informační síť EURES. 
Zprostředkování zaměstnání. Pracovněprávní 
vztahy a volba práva. Povolování pobytu 
cizinců na území ČR. Nemocenské pojištění. 
Veřejné zdravotní pojištění. Důchodové 
pojištění. Zdaňování příjmů zaměstnanců. - 
Příl.: Průvodce po institucích v ČR.  
- 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 80-7263-350-3 
 
22400/568 
Sagit 
Zákoník práce 2007  : redakční uzávěrka: 
12.6.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 108 s. 
Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, s účinností od 1. 1. 2007.  
- ISBN: 80-7208-574-3 
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Právo 
 
22824 
Anna Čurdová ... [et al.] 
Antidiskriminační zákon  : pomoc slabším, 
nebo převrácení práva? : sborník textů 
Praha  : Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2006, 90 s. 
Texty ze stejnojmenného semináře, 
pořádaného Centrem pro ekonomiku a politiku 
v dubnu 2006. "Antidiskriminační zákon 
potřebujeme" (A. Čurdová); "Ekonomický 
pohled na diskriminaci" (R. Holman); "Rovné 
příležitosti    z    pohledu     medicínského"  
(M. Macek). Doplňkové texty: 
"Antidiskriminační zákon - typický evropsko-
socialistický nesmysl" (M. Benda); "O lidském 
jednání "obětech" diskriminace a byrokracii" 
(M. Froněk); "Antidiskriminační zákon z nás 
dělá zločince" (P. Mach); "Feminismus - 
záchrana nebo zkáza?" (M. Loužek). - Příl.: 
Antidiskriminační zák., znění schvál. 
Poslaneckou sněmovnou -- směrnice Rady ES. 
- 1. vyd. - ISBN: 80-86547-55-8 
 
22745 
Sacha Prechal 
Directives in EC law  
Směrnice v právu Evropských společenství 
New York  : Oxford University Press, 2006, 
xxxiv, 349 s. 
Detailní výklad směrnic ES, individuálních 
práv a ochrany těchto práv u národních soudů. 
Směrnice jako závazné nástroje legislativních 
opatření; K obsahu směrnic; Adresáti směrnic; 
Zavádění směrnic; Směrnice jako zdroje práv; 
Role národních soudů; Konzistentní 
interpretace; Přímý účinek směrnic; 
Odpovědnost státu v případě nevhodné 
implementace směrnic. - 2nd completely 
revised ed. - ISBN: 0-19-826832-7 
 
22863 
Pavel Mates, Vladimír Smejkal 
E-government v českém právu  
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 244 s. : 11 
obr. 
Zákon o informačních systémech veřejné 
správy. Bezpečnost informačních systémů 
veřejné správy. Právní východiska digitalizace 
dokumentů. Elektronický podpis a jeho 
využití.   Elektronické   podání a doručování. 

E-government a osobní údaje. Portál veřejné 
správy. - ISBN: 80-7201-614-8 
 
22780 
Josef Bejček (editor) 
Ekonomické aspekty právní úpravy a jejího 
výkladu  : sborník příspěvků z mezinárodní 
konference studentů doktorského studijního 
programu "obchodní právo" MU 
Brno  : Masarykova univerzita, 2006, 245 s. 
Názvy příspěvků: Interpretace norem a 
interpretace skutečností (P. Hajn); Fúze a 
"efficiences" (J. Bejček); Je právo hospodářské 
soutěže právem? Ekonomická východiska a 
souvislosti soutěžního práva (R. Neruda); 
Ekonomické a soutěžněprávní souvislosti tzv. 
národních     šampiónů       (D.       Ondrejová);  
K některým ekonomickým souvislostem právní 
úpravy dohod narušujících hospodářskou 
soutěž (V. Šemora); "More economic 
approach"   v    evropském  soutěžním právu 
(J. Šilhán); Product placement jako účinná 
reklama? (V. Jabůrková); Veřejné zakázky, 
veřejně soukromá partnerství (K. Marek); 
Zadávání veřejných zakázek sektorovými 
zadavateli (D. Mareš); Ekonomické aspekty 
odpovědnosti    za   vady    při   prodeji  zboží 
v obchodě (V. Jabůrková); Podíly na 
obchodních společnostech a společné jmění 
manželů (J. Pokorná); Ekonomické důsledky 
některých nedomyšlených normativních 
ustanovení:   tři  příklady z mnoha možných 
(T. Dvořák); Skica o ekonomické relativizaci 
vlastnické struktury obchodních společností 
(B. Havel); Insider trading jako vhodná 
odměna pro management? (E. Večerková); 
Navrhovaná    úprava   zákoníku    práce       
(D. Zerzánová, H. Votýpková); Ekonomické 
aspekty právní úpravy předběžných opatření 
(K. Bartončíková, R. Šínová); K ekonomické 
podstatě   právní   úpravy   úrokových sazeb 
(O.   Matějčková);   Funkce    smluvní pokuty 
v obchodních   vztazích   (D. Patěk); Vydírání 
v mezích zákona (P. Kališ); Ekonomické a 
právní   souvislosti   pirátství   v   oblasti práv 
k duševnímu vlastnictví (M. Černý). - 1. vyd. - 
ISBN: 80-210-3952-3 
 
22812 
Antonín Tripes 
Exekuce v soudní praxi  
Praha  : C.H. Beck, 2006, xvi, 836 s. 
Právní úprava soudní praxe při provádění 
jednotlivých    způsobů    exekuce.      Obecně 
o exekucích. Srážky ze mzdy. Přikázání 
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pohledávky. Prodej movitých věcí. Prodej 
nemovitostí. Soudcovské zástavní právo na 
nemovitostech. Prodej podniku. Vyklízení. 
Odebrání věci. Rozdělení společné věci. 
Provedení   prací  a výkonů. Výkon rozhodnutí 
o výchově nezletilých dětí, o vykázání ze 
společného  obydlí   a  nenavazování kontaktů 
s   oprávněným.   Exekuce   a   konkurs. Soud 
v exekučním řízení. Vzory, judikatura.  
- 3. vyd. - ISBN: 80-7179-489-9 
 
22873 
Ilona Schelleová 
Insolvenční zákon  : poznámky, prováděcí 
předpisy, související předpisy 
Praha  : EUROUNION, 2006, 399 s. 
Znění zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
Znění zák. č. 312/2006 Sb., o insolvenčních 
správcích. Navazující právní předpisy. - ISBN: 
80-7317-054-X 
 
21640/11/55 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2006, 370 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Dohody o partnerství a spolupráci mezi ES a 
jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií, 
Arménskou republikou a Ázerbájdžánskou 
republikou na straně druhé. Evropsko-
středomořská dohoda zakládající přidružení 
mezi ES a jejich členskými státy na jedné 
straně a státem Izrael na straně druhé. Dohoda 
mezi   ES  a   Spojenými   státy     mexickými 
o hospodářském partnerství, politické 
koordinaci a spolupráci. 
 
21640/11/54 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2006, 189 s. 
Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a 
jejich členskými státy na jedné straně a 
bývalou jugoslávskou republikou Makedonie 
na straně druhé. 
 
21640/11/53 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2006, 1450 s. 
Dohoda, kterou se zakládá přidružení mezi ES 
a jeho členskými státy na jedné straně a 
Chilskou republikou na straně druhé. 
 

21640/11/56 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, [2006], 160 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Směrnice Rady (85/1/EHS) ze dne 18. 12. 
1984,   kterou   se   mění  směrnice 
80/181/EHS o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se jednotek měření. 
Dohoda o partnerství a spolupráci, kterou se 
zakládá partnerství mezi ES a jejich členskými 
státy na jedné straně a Ruskou federací na 
straně druhé. Dohoda o partnerství a 
spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi 
ES a jejich členskými státy na straně jedné a 
Republikou Uzbekistán na straně druhé. 
Protokol k Dohodě. 
 
22400/590 
Sagit 
Nájem bytu. Cenové předpisy  : podle stavu 
k 16.10.2006 
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. Sdělení č. 333/2006 Sb., 
o roztřídění obcí do velikostních kategorií 
podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění 
obcí seskupením katastrálních území, o výši 
základních cen za 1 m2 podlahové plochy 
bytů, o cílových hodnotách měsíčního 
nájemného za  1  m2  podlahové  plochy bytu, 
o maximálních přírůstcích měsíčního 
nájemného a o postupu při vyhledání 
maximálního přírůstku nájemného pro 
konkrétní     byt.  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: 80-7208-596-4 
 
22811     Pouze prezenčně 
Ivan Kobliha ... [et al.] 
Obchodní zákoník  : úplný text zákona s 
komentářem : podle stavu k 1.4.2006 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 1554 s. 
Znění zák. č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku, jak vyplývá ze změn a doplnění 
provedených           pozdějšími              zákony,  
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s komentářem. Text komentovaného paragrafu 
je opatřen výčtem souvisejících ustanovení a 
souvisejících předpisů, výběrem z judikatury a 
literatury. - ISBN: 80-7201-564-8 
 
22400/571 
Sagit 
Obchodní zákoník a související předpisy  : 
podle stavu k 14.8.2006 : odměna 
likvidátora, obchodní věstník, obchodní 
rejstřík, státní podnik, přepravní řád, 
Evropské hospodářské zájmové sdružení, 
evropská družstevní společnost 
Ostrava  : Sagit, 2006, 272 s. 
Úplné znění obchodního zákoníku č. 513/1991 
Sb. Související vyhlášky a nařízení. Znění zák. 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku. Zák. č. 
360/2004 Sb., o Evropském hospodářském 
zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zák. č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších   předpisů,  a zák. č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů. Zák. č. 627/2004 Sb., o evropské 
společnosti. Zák. č. 307/2006 Sb., o evropské 
družstevní společnosti. - ISBN: 80-7208-577-8 
 
22400/575 
Sagit 
Občanský soudní řád. Soudní řád správní. 
Rozhodčí řízení. Exekuční řád. Soudní 
poplatky  : podle stavu k 1.9.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 303 s. 
Znění zák. č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního    řádu.   Zák.   č.    216/1994     Sb., 
o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 
nálezů. Zák. č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví 
pravidla pro případy souběžně probíhajících 
výkonů   rozhodnutí.   Zák.    č. 120/2001 Sb., 
o soudních exekutorech a exekuční činnosti 
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů. Zák. 
č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých 
kompetenčních sporů. Zák. č. 150/2002 Sb., 
soudní   řád   správní.    Zák.  č. 629/2004 Sb., 
o zajištění právní pomoci v přeshraničních 
sporech   v rámci    EU. Zák. č. 549/1991 Sb., 
o soudních poplatcích. Související nařízení 
vlády a vyhlášky ministerstva spravedlnosti 
(odměny advokátů, advokátní zkušební řád, 
advokátní kárný řád aj.).  
- ISBN: 80-7208-581-6 
 
 
 
 
 

22400/569 
Sagit 
Občanský zákoník a související předpisy  : 
podle stavu k 1.9.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 288 s. 
Úplné znění občanského zákoníku č. 40/1964 
Sb. Přehled prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu. Zák. č. 102/1992 Sb., kterým se 
upravují některé otázky související s vydáním 
zák. č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje 
a upravuje občanský zákoník. Nařízení vlády a 
vyhlášky. Znění předpisů souvisejících. Zák. č. 
116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových 
prostor. Zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. 
Zák. č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 
způsobenou vadou výrobku. Zák. č. 82/1998 
Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při 
výkonu veřejné moci ... (notářský řád). Znění 
dalších předpisů upravujících občanskoprávní 
vztahy. Zák. č. 97/1963 Sb., o mezinárodním 
právu soukromém a procesním. Zák. č. 
116/1985 Sb., o podmínkách činnosti 
organizací ... Zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů. Zák. č. 248/1995 Sb., o obecně 
prospěšných společnostech. Zák. č. 227/1997 
Sb., o nadacích a nadačních fondech. Zák. č. 
26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Zák. č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zák. 
č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách 
sjednávání spotřebitelského úvěru. Zák. č. 
3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a 
postavení církví a náboženských společností. 
Zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti a o změně některých 
zákonů. - ISBN: 80-7208-575-1 
 
22839     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 1.9.2006 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 871 s. 
Úplné znění zákona č. 40/1964 Sb., 
občanského zákoníku, po změnách a doplňcích 
provedených pozdějšími zákony. Doplněno 
poznámkami a judikáty. Práce odráží stav ke 
dni 1. 9. 2006. - 12. aktualiz. a dopl. vyd. - 
ISBN: 80-7201-602-4 
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22400/585 
Sagit 
Ochrana spotřebitele  : Česká obchodní 
inspekce, technické požadavky na výrobky, 
zákon o potravinách, obecná bezpečnost 
výrobků 
Ostrava  : Sagit, 2006, 144 s. 
Zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
Související  vyhlášky.   Zák.  č.   64/1986 Sb., 
o České obchodní inspekci. Zák. č. 22/1997 
Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů. Přehled 
prováděcích předpisů k zák. č. 22/1997 Sb. 
Zák. č. 110/1997 Sb., o potravinách a 
tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů. Přehled 
prováděcích předpisů k zák. č. 110/1997 Sb. 
Zák. č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 
způsobenou vadou výrobku. Zák. č. 102/2001 
Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Nařízení 
vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a 
formě informace o výskytu nebezpečných 
nepotravinářských výrobků.  
- ISBN: 80-7208-591-3 
 
22400/579 
Sagit 
Poplatky  : podle stavu k 20.7.2006 ; 
poplatky správní, soudní, místní, z prodlení 
v občanském právu, ostatní 
Ostrava  : Sagit, 2006, 160 s. 
Znění zák. č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích. Zák. č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích. Zák. č. 549/1991 Sb., o soudních 
poplatcích. Vybraná ustanovení zák. č. 
229/1991  Sb.,  o  úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku. 
Vybraná    ustanovení    zák.   č. 119/1990 Sb., 
o soudní rehabilitaci. Navazující vyhlášky a 
pokyn MF. Zákony, nařízení vlády a vyhlášky 
upravující ostatní poplatky. Zák. č. 348/2005 
Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a 
o změně některých zákonů. Zák. č. 173/2002 
Sb., o poplatcích za udržování patentů a 
dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva. 
Zák. č. 86/2002 Sb.,  o ochraně ovzduší. Zák. 
č. 185/2001 Sb., o odpadech (vybraná 
ustanovení). Zák. č. 254/2001 Sb., vodní 
zákon. Zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích (vybraná ustanovení). Zák. č. 
252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních 
poplatcích. Vybraná ustanovení zák. č. 
500/1990 Sb., o působnosti orgánů České 
republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k 
některým věcem na jiné právnické nebo 

fyzické osoby. Vybraná ustanovení zák. č. 
40/1964 Sb., občanského zákoníku. - ISBN: 
80-7208-585-9 
 
22864 
sestavil Roman Fiala 
Přehled judikatury ve věcech dědických  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 494 s. 
Judikatura je členěná do jednotlivých částí 
podle právních institutů, případně oblastí 
dědického práva. - Přehl. uveřejněných 
judikátů podle práv. předpisů  
- ISBN: 80-7357-182-X 
 
22865 
sestavil Václav Novotný 
Přehled judikatury ve věcech ochrany 
hospodářské soutěže  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 217 s. 
Soubor rozhodnutí zahrnuje významnou 
judikaturu, která je členěna podle oblasti 
zákona o ochraně hospodářské soutěže. 
Odůvodnění zařazených rozhodnutí poskytují 
výklad zákona a jednotlivých institutů, 
zmiňovány jsou i významné rozsudky 
Evropského soudního dvora týkající se této 
problematiky. Názvy částí: Účastníci ve sféře 
hospodářského práva; Nedovolené narušování 
soutěže; Spojování podniků; Monopolní a 
dominantní  postavení  na trhu; Pokuty; Spory 
z nedovolené soutěže; Řízení u úřadu. - ISBN: 
80-7357-192-7 
 
22807     Pouze prezenčně 
Zdeněk Červený, Václav Šlauf 
Přestupkové právo  : podle právního stavu k 
1.7.2006 ; komentář k zákonu o přestupcích 
včetně textu souvisících předpisů 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 481 s. 
Komentář k jednotlivým ustanovením zák. 
ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších zákonů. Zák. č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. 
Výňatky ze souvisejících a navazujících 
předpisů. Výňatky ze zvláštních zákonů 
upravujících    problematiku       přestupků. - 
13. aktualiz. vyd. - ISBN: 80-7201-596-6 
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22781 
Karel Marek 
Smluvní obchodní právo. Kontrakty  
Brno  : Masarykova univerzita, 2006, 419 s. : 
schémata 
Obecně ke smluvnímu obchodnímu právu. 
Zadávání veřejných zakázek. Kupní smlouva, 
smlouva o prodeji podniku, o nájmu podniku, 
leasingová smlouva, smlouva o koupi najaté 
věci,   smlouva   o   úvěru,   licenční  smlouva 
k předmětům průmyslového vlastnictví, 
smlouva o uložení věci, smlouva o skladování, 
smlouva o dílo, smlouva mandátní, smlouva 
komisionářská, smlouva o kontrolní činnosti, 
smlouva k přepravě, smlouva o 
zprostředkování, o obchodním zastoupení, 
smlouva o tichém společenství, smlouvy 
bankovních služeb. - 2. vyd.  
- ISBN: 80-210-4004-1 
 
22877 
Vladimír Týč, Filip Křepelka, Daniel Novák 
Soudnictví v institucionální struktuře 
Evropské unie  
Brno  : Masarykova univerzita, 2006, 77 s. 
Institucionální soustava soudů EU - Evropský 
soudní dvůr (ESD), Soud prvního stupně 
(SPS), specializované soudy. Procesní pravidla 
pro řízení před ESD a SPS. Jednotlivé žaloby 
(typy řízení)    před    ESD   a    SPS.    Řízení 
o předběžné otázce (prejudiciální řízení). 
Charakter rozhodnutí ESD z hlediska obecné 
závaznosti. Interpretace práva ESD. Shrnutí 
procesně významných rozsudků ESD. - 1. vyd. 
- ISBN: 80-210-3968-X 
 
22799 
Dušan Hendrych a kolektiv 
Správní právo  : obecná část 
Praha  : C.H. Beck, 2006, xxxix, 822 s. 
Základy správního práva. Organizace veřejné 
správy. Činnost veřejné správy. Správní řízení. 
Správní trestání. Veřejná služba. Kontrola 
veřejné správy. Odpovědnost za škodu ve 
veřejné správě. Právní záruky ve veřejné 
správě. Evropské správní právo. 6. vydání 
přináší úpravy vyvolané především novými 
právními předpisy (správní řád), členstvím ČR 
v EU a novou judikaturou českých a 
evropských soudů. - 6 vyd. - ISBN: 80-7179-
442-2 
 
 
 
 

22400/580 
Sagit 
Trestní předpisy. Přestupky  : podle stavu  
k 21.8.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 416 s. 
Zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Zák. č. 
141/1961 Sb., trestní řád. Zák. č. 269/1994 Sb., 
o   Rejstříku   trestů.   Zák.   č.   137/2001 Sb., 
o   zvláštní  ochraně   svědka   a   dalších osob 
v souvislosti s trestním řízením a o změně zák. 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. Zák. č. 218/2003 Sb., 
zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Zák. č. 
279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a 
věcí v trestním řízení a o změně některých 
zákonů. Zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 
Zák. č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 
svobody a o změně některých souvisejících 
zákonů. Zák. č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby. 
Zák. č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační 
službě. Zák. č. 209/1997 Sb., o poskytnutí 
peněžité   pomoci   obětem   trestné činnosti a 
o změně a doplnění některých zákonů. Znění 
souvisejících nařízení vlády a vyhlášek. 
Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestiích 
z roku 1989, 1990, 1993, 1998.  
- ISBN: 80-7208-586-7 
 
22861     Pouze prezenčně 
Jiří Jelínek a kolektiv 
Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a 
judikaturou  : a předpisy souvisící v úplném 
znění 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 1055 s. 
Znění trestního zákona č. 140/1961 Sb., a 
trestního řádu č. 141/1961 Sb. s poznámkami a 
judikaturou,  podle stavu k 1. 10. 2006. Zákon 
o   soudnictví   ve   věcech   mládeže.     Zákon 
o    policii ČR. Zákon o výkonu vazby. Zákon 
o   výkonu  trestu odnětí    svobody.      Zákon 
o probační a mediační službě. Advokátní tarif. 
- 24. aktualiz. vyd. - ISBN: 80-7201-618-0 
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22400/581 
Sagit 
Ústava České republiky. Listina základních 
práv a svobod  : podle stavu k 5.9.2006 : 
Ústavní soud, jednací řády Sněmovny a 
Senátu, Veřejný ochránce práv, volby do 
Parlamentu, kompetenční zákon, zánik 
ČSFR, vyšší územní samosprávné celky 
Ostrava  : Sagit, 2006, 192 s. 
Ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky. Ústavní zák. č. 23/1991 Sb., kterým 
se uvozuje Listina základních práv a svobod. 
Zák. č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR. 
Zák. č. 352/2001 Sb., o užívání státních 
symbolů ČR a o změně některých zákonů. Zák. 
č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Zák. č. 
90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké 
sněmovny. Zák. č. 59/1996 Sb., o sídle 
Parlamentu   ČR.      Zák.    č.   107/1999  Sb., 
o jednacím řádu Senátu. Zák. č. 349/1999 Sb., 
o Veřejném ochránci práv. Zák. č. 247/1995 
Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a 
doplnění některých dalších zákonů. Zák. č. 
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy ČR. Ústavní 
zák.    č.   4/1993   Sb.   a   č.   29/1993     Sb., 
o opatřeních souvisejících se zánikem České a 
Slovenské Federativní Republiky. Ústavní zák. 
č. 29/1993 Sb., o některých dalších opatřeních 
souvisejících se zánikem ČSFR. Ústavní zákon 
č. 74/1997 Sb., o změnách státních hranic se 
Slovenskou republikou. Ústavní zák. č. 
347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních 
samosprávných celků. Ústavní zák. č. 
110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR. Ústavní zák. 
č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení ČR 
k EU. Zák. č. 517/2002 Sb., kterým se 
provádějí některá opatření v soustavě 
ústředních orgánů státní správy a mění některé 
zákony. Související předpisy.  
- ISBN: 80-7208-587-5 
 
22810 
Vladimír Klokočka 
Ústavní systémy evropských států  : 
(srovnávací studie) 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 423 s. 
Srovnávací studie především členských států 
EU, ale také Ruska a výklad některých 
systémů a institucí USA, které jsou inspirativní 
pro Evropu. Srovnání ucelených funkčních 
systémů, jež jsou v jednotlivých státech 
aplikovány. Srovnání jednotlivých ústavních 

institucí   a   procesů   v  evropských státech. – 
2. aktualiz. a dopl. vyd.  
- ISBN: 80-7201-606-7 
 
22779 
editoři Jan Hurdík, Josef Fiala 
Východiska a trendy vývoje českého práva 
po vstupu České republiky do Evropské 
unie  : sborník příspěvků z konference 
pořádané Právnickou fakultou Masarykovy 
univerzity v Brně dne 5.10.2005 
Brno  : Masarykova univerzita, 2005, 377 s. 
Příspěvky přednesené na konferenci jsou 
rozděleny do tří bloků: historicko-teoreticko-
ústavní, soukromoprávní a veřejnoprávní. 
Názvy příspěvků: Historická východiska 
sbližování      českého    soukromého      práva 
s evropskou právní kulturou (K. Schelle a 
kol.);    Evropský    a    ústavní  kontext sporu 
o transpozici eurozatykače (J. Filip); Idea 
rovnosti v českém a evropském právu (M. 
Večeřa a kol.); Pro a proti novému 
občanskému zákoníku - zkušenosti z Nizozemí 
(Van der Ploeg); Hledá se paradigma pro 
evropské právo proti nekalé soutěži (P. Hajn); 
Poznámka   k rekodifikaci občanského práva 
(J. Fiala); Existuje cílový konflikt mezi právem 
a ekonomikou v evropském soutěžním právu? 
(J. Bejček); Veřejné zakázky (K. Marek); 
Efektivnost a realismus - evropské koncernové 
právo v současnosti (J. Pokorná); Tzv. 
manažerské obchody z pohledu evropského a 
českého práva (J. Kotásek); České rodinné 
právo po vstupu ČR do EU ( Z. Králíčková); 
Východiska zkoumání realizace 
majetkoprávních   vztahů    k          pozemkům 
s    ohledem   na   environmentální požadavky 
(I. Průchová); Tvorba evropsky jednotných 
pojmů? (N. Rozehnalová); Rámcová 
rozhodnutí EU a český právní řád (V. Týc); 
Pojetí    rovnosti    migrantů    dle   práva ES 
(F. Křepelka); Principy evropského 
insolvenčního    práva    a    jejich   promítnutí 
v připravované rekodifikaci českého 
insolvenčního práva (Z. Kapitán); Evropské 
podněty českého civilního procesu (P. Lavický 
a kol.); Společný právní pojem jako přitažlivá 
badatelská    možnost    (D.   Jílek);   Smlouva 
o Ústavě pro Evropu a východiska 
"evropského trestního práva " (V. Kratochvíl); 
Evropský rozměr a souvislosti základních 
zásad činnosti správních orgánů v novém 
správním    řádu    (S. Skulová);  Daňové právo 
v systému finančního práva po vstupu do EU 
(P. Mrkývka); Sociální politika EU - její vývoj 
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a perspektivy (Z. Gregorová). - 1. vyd. - ISBN: 
80-210-3892-6 
 
22831     Pouze prezenčně 
Milan Holub ... [et al.] 
Vzory smluv a podání  : ve věcech: práva 
občanského, autorského, pracovního, 
obchodního, rodinného, stavebního, 
finančního a evropského a v řízení: 
občanském soudním (včetně konkursu), 
trestním, soudním správním, notářském, 
správním (včetně katastru) a dále podání 
adresovaná Evropskému soudnímu dvoru a 
Soudu prvního stupně, novinky - vzory 
podle nového správního řádu (zák. č. 
500/2004 Sb.,) účinného od 1.1.2006, vzory k 
registrovanému partnerství (zák. č. 
115/2006 Sb., který nabývá účinnosti od 
1.7.2006) ; podle stavu k 1.6.2006 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 1210 s. + 1 
CD-ROM 
Vzory smluv a podání s vysvětlujícími 
poznámkami. - Samostat. příl.: elektronická 
verze na CD, texty jsou uloženy ve formátu 
PDF a DOC, vyžadující minimální konfiguraci 
PC + Windows 95 nebo vyšší - 10. aktualiz. a 
dopl. vyd. - ISBN: 80-7201-607-5 
 
22832 
Helena Chaloupková 
Zákon o právech a povinnostech při 
vydávání periodického tisku (tiskový zákon) 
a předpisy související  : komentář 
Praha  : C.H. Beck (Praha), 2006, xix, 364 s. 
Svoboda projevu, historie tiskového práva. 
Komentované vydání tiskového zákona č. 
46/2000 Sb., ve znění pozdějších zákonů. 
Související předpisy. Související literatura.  
- 2. vyd. - ISBN: 80-7179-450-3 
 
 
Statistika. Demografie. Sociologie 
 
E-8883 
[zpracoval ekonomický odbor Ministerstva 
práce a sociálních věcí] 
Statistická ročenka z oblasti práce a 
sociálních věcí 2005  
Praha  : Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČR, 2006, 238 s. : tab., diagr. 
Resortní statistika rozčleněná do oddílů: 
Obyvatelstvo;   Mzdy    a zaměstnanci; Výběr 
z resortního statistického šetření ISPV; 

Statistika    nezaměstnanosti;    Důchody;  Péče 
o staré občany a zdravotně postižené; Zařízení 
sociální péče; Zaměstnanci a platy v odvětví 
sociální péče, sociálního zabezpečení, 
zaměstnanosti   a   bezpečnosti  práce;      Péče 
o rodinu a dítě; Práce s příslušníky 
marginálních skupin; Příjmy a výdaje kapitoly 
313; Státní sociální podpora; Posudková 
komise sociálního zabezpečení; Nemocenské 
pojištění. - 1. vyd. - ISBN: 80-86878-38-4 
 
 
Účetnictví 
 
22750 
International Accounting Standards Committee 
Foundation 
Financial instruments  : reporting and 
accounting (October 2005) : a user's guide 
through the official text of IAS 32, IAS 39 
and IFRS 7 
Finanční nástroje : výkaznictví a účetnictví 
(říjen 2005) : průvodce uživatele oficiálním 
textem IAS 32, IAS 39 a IFRS 7 
London  : International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], c2005, v,  
540 s. : tab. 
Úplný a aktuální text Standardů o finančních 
nástrojích, které vydává IASB, s rozsáhlými 
odkazy. Příručka obsahuje standardy IAS 32 - 
Finanční nástroje: prezentace, IAS 39 - 
Finanční nástroje: účtování a oceňování, IFRIC 
2 - Členské podíly v družstevních jednotkách a 
podobné nástroje, IFRS 7 - Finanční nástroje: 
zveřejňování a přehled o IFRS 1 - První přijetí 
Mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví. Závěrem slovníček pojmů. - 
ISBN: 1-904230-94-6 
 
22808 
Dana Kovanicová 
Finanční účetnictví  : světový koncept 
IFRS/IAS 
Praha  : POLYGON, 2005, 526 s. : tab., obr. 
Všeobecný rámec účetních výkazů: regulace a 
harmonizace, koncepční rámec účetních 
výkazů, oceňování aktiv a pasiv. Základní 
složky aktiv a pasiv: dlouhodobý majetek, 
zásoby, finanční aktiva, pohledávky, peníze, 
tržby, závazky, vlastní kapitál, odložené a 
akruální položky. Výkazy: obsah, ověřování, 
analýza (rozvaha, výsledovka, výkaz 
peněžních toků, konsolidace, audit účetních 
výkazů, výkazy malých a středních podniků, 
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finanční       analýza).      Etické       problémy 
v účetnictví. - Klíč. slova s angl. ekvivalenty  
- 5. aktualiz. vyd. - ISBN: 80-7273-129-7 
 
22886 
Dana Dvořáková 
Finanční účetnictví a výkaznictví podle 
mezinárodních standardů IAS/IFRS  : 
[vykazování a oceňování zachycení 
dlouhodobého majetku, leasingů, zásob, 
vlastního kapitálu, rezerv atd., příklady a 
případové studie] 
Brno  : Computer Press, 2006, x, 339 s. : tab., 
schémata 
Mezinárodní harmonizace účetnictví a 
účetního výkaznictví. Koncepční rámec - 
základní východisko Mezinárodních standardů 
účetního výkaznictví. Oceňovací přístupy 
užívané v IFRS. Rozvaha a její struktura. 
Dlouhodobá nehmotná aktiva. Dlouhodobý 
hmotný majetek určený k užívání účetní 
jednotkou. Leasingy. Dlouhodobé investice. 
Dlouhodobá aktiva. Zásoby. Biologická aktiva. 
Finanční nástroje. Vlastní kapitál, výkaz změn 
vlastního kapitálu. Rezervy, podmíněné 
závazky a podmíněná aktiva. Závazky vůči 
zaměstnancům. Daně ze zisku. Státní dotace. 
Výnosy. Výsledovka. Výkaz peněžních toků. 
Komentář k účetním výkazům. - Příl. -- klíč. 
slova s angl. ekvivalenty - Podnázev na 
deskách - 1. vyd. - ISBN: 80-251-1085-0 
 
22797 
Pavel Prudký, Milan Lošťák 
Hmotný a nehmotný majetek v praxi [2006]  
: komentář, příklady 
Olomouc  : Andragogos agency, 2006, 247 s. 
Druhy hmotného a nehmotného majetku, 
způsoby jeho pořízení a evidence. Vstupní 
cena. Technické zhodnocení. Zásady 
odpisování. Kdo může odpis uplatnit. Způsoby 
a postup odpisování. Likvidace majetku. 
Pořízení hmotného majetku formou finančního 
pronájmu. Odčitatelná položka na nový 
hmotný majetek. - Vybraná ustanovení zákona 
o daních z příjmů a pokynu D-190.  
- 9. aktualiz. vyd. - ISBN: 80-7263-334-1 
 
22900 
Vladimír Schiffer 
Inventarizace v praxi  : otázky a odpovědi 
Praha  : Grada, 2006, 292 s. 
Komplexně pojatá a prakticky orientovaná 
publikace provádí všemi povinnostmi, které 
souvisejí s prováděním inventarizace majetků a 

závazků v praxi účetních jednotek. Od 
platných právních předpisů přes přípravu a 
organizační zajištění, vlastní provádění 
inventarizace až po uzavření dokladů a 
zaúčtování inventarizačních rozdílů. Publikace 
zahrnuje i prodej podniku jako předmět 
inventarizace    i    problematiku        spojenou 
s likvidací   společností   s  ručením omezením 
i s činností v průběžných inventarizacích.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-247-1921-5 
 
22795 
International Accounting Standards Board ; 
[český překlad byl vytvořen ve spolupráci 
Svazu účetních a Vysoké školy ekonomické v 
Praze]  
Mezinárodní standardy účetního 
výkaznictví (IFRS) 2005 včetně 
Mezinárodních účetních standardů (IAS) a 
Interpretací k 1. lednu 2005  : úplné znění ... 
k 1. lednu 2005 
Praha  : Svaz účetních, [2006], 2249 s. 
Stanovy IASC. Předmluva k Mezinárodním 
standardům účetního výkaznictví. Koncepční 
rámec pro sestavování a předkládání účetní 
závěrky. Mezinárodní standardy účetního 
výkaznictví. Mezinárodní účetní standardy. 
Interpretace. Významový slovník vybraných 
termínů. - ISBN: 80-239-5721-X 
 
22372IX 
kolektiv autorů 
Odpovědi v účetnictví a daních  
Praha  : Svaz účetních, 2006, 64 s. 
Stanoviska k dotazům např. na téma daňové 
odpisy majetku, inventarizace, prokázání 
majetku a závazků, analýza složitějších 
hospodářských operací aj. Z Koordinačního 
výboru Svazu účetních: DPH aspekty 
přepravních služeb v rámci intra-komunitární a 
mezinárodní přepravy a přerušení tzv. 
leasingových odpisů hmotného majetku. 
 
22890 
Mezinárodní federace účetních [IFAC] ; 
[překlad Pavel Komárek ... et al.]  
Příručka dokumentů Rady pro mezinárodní 
účetní standardy pro veřejný sektor  : 
vydání 2005 
Praha  : Nejvyšší kontrolní úřad ČR, srpen 
2006, 818 s. 
Příručka je souhrnem informací poskytujících 
přehled o dění v rámci Mezinárodní federace 
účetních (IFAC) a aktuálně platných 
dokumentů týkajících se veřejného sektoru 
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vydaných k 1. lednu 2005. Mezinárodní účetní 
standardy pro veřejný sektor IPSAS 1 až 21. 
IPSAS na peněžní bázi. Významový slovník 
termínů obsažených v standardech. Směrnice 2 
- Použitelnost mezinárodních auditorských 
standardů při auditu účetních závěrek podniků 
veřejné správy. Přehled dalších podkladů. 
Etický kodex auditorů/účetních znalců IFAC. - 
1. vyd. - ISBN: 80-239-7238-3 
 
22826 
Marcela Žárová 
Regulace evropského účetnictví  
Praha  : Oeconomica, 2006, 184 s. : tab., obr. 
Harmonizační procesy v Evropě (koncepční 
východiska, historické etapy, ustanovení pro 
shodu směrnic a IAS, implementace standardů 
v EU, mechanismus zabezpečující dodržování 
pravidel). Strukturalizace systémů regulace 
podle vnitřních vazeb (klasifikace účetního 
výkaznictví, standardní model národního 
regulačního systému, regulační systém 
členských států EU). Regulace ve vybraných 
evropských zemích (Velká Británie, 
Nizozemsko, Francie, Německo).  
- 1. vyd. - ISBN: 80-245-1046-4 
 
22372VIII 
kolektiv autorů 
Řešení v účetnictví a daních  
Praha  : Svaz účetních, 2006, 64 s. 
Dotazy a odpovědi z praxe. Stanoviska 
odborníků, v nichž uvádějí návody např. jak 
správně stanovit okamžik uskutečnění 
zdanitelného plnění, účtovat o forwardovém 
obchodu, ocenit obchodní podíl nebo jak 
napravit nesprávně zvolenou odpisovou 
skupinu v případě rovnoměrného i zrychleného 
odpisování. V závěru informace o vybudování 
Centrálních registračních míst. 
 
22821 
[L. Šoljaková ... et al.] 
Slovník účetních pojmů  : překlad z ČJ do 
AJ a NJ, výklad českých pojmů, slovní 
spojení používaná v praxi 
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 314 s. 
Výklad základních pojmů z oblasti finančního 
a   manažerského    účetnictví a dalších pojmů 
z oblasti finančního řízení a obchodního práva, 
které   s účetnictvím   bezprostředně souvisejí. 
U   každého  pojmu   je   uveden     ekvivalent 
v anglickém a německém jazyce. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7357-197-8 
 

E-8863 
Ministerstvo životního prostředí ... [et al.] 
Systém účetnictví a reportingu udržitelného 
rozvoje na mikroekonomické a 
makroekonomické    úrovni       :    (sborník 
z mezinárodní vědecké konference) 
Pardubice  : Univerzita Pardubice, 2006, 253 s. 
: tab., obr., grafy 
Mezinárodní   vědecká    konference se konala 
v Brně ve dnech 22. - 24. května 2006. Sborník 
přináší   znění   39   přednesených  příspěvků. 
Z jejich obsahu: účetnictví udržitelného 
rozvoje na podnikové úrovni, efektivnost 
veřejných výdajů v oblasti energetiky, nové 
směry a trendy v oblasti účetnictví 
udržitelného rozvoje, účty energetických toků 
v ČR, environmentální reporting EU, program 
Responsible Care v podnicích chemického 
průmyslu v ČR, aplikace environmentálního 
účetnictví v ČR, environmentální informační 
portály, EnviWeb, metody a nástroje pro 
integrované hodnocení udržitelnosti, eko-
průmysl v ČR, Státní fond životního prostředí 
ČR, současné využití mechanismů Kjótského 
protokolu v ČR, stanovení nákladovosti 
ekologických produktů v zemědělství aj. - Též 
v anglickém znění sign. E-8864 
 
22400/588 
Sagit 
Účetnictví podnikatelů. Audit  : podle stavu 
k 22.9.2006 ; zákony, prováděcí vyhlášky, 
standardy 
Ostrava  : Sagit, 2006, 160 s. 
Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Zák. č. 
254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona 
č.   165/1998   Sb.   Zák.   č.     160/1992  Sb., 
o zdravotní péči v nestátních zdravotnických 
zařízeních - vybraná ustanovení. Související 
vyhlášky. Pokyn MF D-295. České účetní 
standardy pro podnikatele č. 001 až č. 023. - 
ISBN: 80-7208-594-8 
 
22868 
Irena Stejskalová a kolektiv 
Využití účetnictví v řízení neziskových 
organizací se zvláštním zřetelem na tvorbu a 
využití rozpočtu v řízení  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 137 s. + 63 
tab., 5 obr. 
Účetnictví se může stát kvalitním podkladem 
pro řízení a jeho uplatnění ve sféře 
neziskových organizací by mohlo přinést vyšší 
úroveň řízení a rozhodování o financích a lepší 
podklady pro kontrolu čerpání veřejných 
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prostředků. První část publikace je zaměřená 
na vnitropodnikové účetnictví, způsoby vedení 
a jeho využití především při tvorbě rozpočtu. 
Druhá část je věnována zpracování rozpočtu 
mzdových prostředků. Tato část je doplněna 
konkrétním příkladem dvou veřejných 
vysokých škol. - 3 příl. - 1. vyd.  
- ISBN: 80-7357-187-0 
 
 
Veřejná správa 
 
22823 
Antonín Kubačák 
Ministerstvo zemědělství v letech 1918-1948  
: osudy úřadu a jeho ministrů 
Praha  : Ministerstvo zemědělství ČR, 2005, 
126 s. : fot. 
Vznik a činnost ministerstva zemědělství od 
vzniku první republiky v roce 1918 do února 
1948. Podíl jednotlivých ministrů na jeho 
řízení na pozadí politického a hospodářského 
vývoje ČSR. Jejich životní osudy, další 
aktivity, životní postoje a zhodnocení jejich 
podílu na řízení tohoto resortu. Nástin 
zemědělské správy v tomto období s integrující 
úlohou ministerstva. Poslední kapitola 
nastiňuje hlavní rysy činnosti komunistických 
ministrů po roce 1948. - Propagační publ. Min. 
zemědělství ČR - ISBN: 80-7084-463-9 
 
22400/583 
Sagit 
Obce, kraje, hl. m. Praha. Obecní policie  : 
podle stavu k 4.10.2006 ; okresy, územní 
samospráva, pověřené úřady, odměny 
zastupitelů, matriky, svobodný přístup k 
informacím, zákon o střetu zájmů, kroniky 
obcí, úředníci územních samosprávných 
celků 
Ostrava  : Sagit, 2006, 352 s. 
Ústavní zák. č. 347/1997 Sb., o vytvoření 
vyšších   územních    samosprávných   celků a 
o   změně   Ústavy   ČR.  Zák. č. 36/1960 Sb., 
o územním členění státu. Zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích. Zák. č. 129/2000 Sb., o krajích. Zák. 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Zák. 
č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným 
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 
působností. Zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách 
obcí. Zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně 
některých   zákonů.    Zák. č. 553/1991     Sb., 
o   obecní    policii.    Zák.    č. 238/1992  Sb., 
o    některých       opatřeních        souvisejících 

s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti 
některých funkcí (zákon o střetu zájmů) - 
účinnost do 31. 12. 2006. Zák. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím. Zák. č. 
301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a 
o změně některých souvisejících zákonů. Zák. 
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy a o změně některých dalších 
zákonů. Zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů - 
účinnost od 1. 1. 2007. Související vyhlášky a 
nařízení vlády. - ISBN: 80-7208-589-1 
 
22774 
Lubomír Grúň, Alena Pauličková, Vladimíra 
Vydrová 
Samospráva ako súčasť verejnej správy  
Bratislava  : EUROUNION, 2005, 122 s. 
Vztah pojmů občanská společnost a veřejná 
správa. Historický vývoj územní samosprávy 
na Slovensku. Samospráva a její subjekty. 
Problémy místní samosprávy. Obce. 
Financování samosprávy. Finanční 
hospodaření obcí, perspektivy a představy 
řešení. Příklad Rakouska. Komunální politika. 
Reforma samosprávy v SR.  
- ISBN: 80-88984-82-3 
 
22870 
[Alena Mockovčiaková, Danuše Prokůpková, 
Zdeněk Morávek] 
Příspěvkové organizace 2006-2007  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 292 s. : tab. 
Výklad problematiky je zpracován z několika 
pohledů (právo, účetnictví, daně) a je 
doprovázen příklady, souvisejícími předpisy, 
judikaturou a literaturou. První část obsahuje 
všeobecné informace k problematice 
příspěvkových organizací z právního hlediska, 
a to jak zřizovaných obcí nebo městem, tak 
zřizovaných územními samosprávnými celky. 
Druhá část obsahuje výklad z účetní oblasti 
(základní předpoklady, zásady a principy 
vedení účetnictví, účtové osnovy, účetní 
výkazy, rozvaha a výsledovka). Třetí část 
přináší popis daňové legislativy a její aplikace 
pro neziskové organizace v ČR. Rozbor 
jednotlivých daní. Vzorové daňové přiznání. - 
ISBN: 80-7357-191-9 
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E-8802 
Jana Čechurová, Jan Kuklík 
Z historie Úřadu vlády České republiky 
1918-1992  
Praha  : Úřad vlády České republiky, 2006, 
106 s. 
Činnost Úřadu vlády od vzniku 
Československa v roce 1918 až do jeho 
rozpadu v roce 1992. Zmapování událostí. 
Pracovníci Úřadu. Přehled vlád a jejích členů. 
Medailony premiérů. - 1. vyd.  
- ISBN: 80-86734-62-5 
 
 
Veřejné finance. Rozpočet 
 
E-8838 
Jack Diamond 
Budget system reform in emerging 
economies  : the challenges and the reform 
agenda 
Reforma rozpočtového systému 
 v rozvíjejících se ekonomikách : problémy 
a program reformy 
Washington  : International Monetary Fund, 
2006, vii, 111 s. : grafy, rámečky 
Strategie   pro reformu rozpočtového systému 
v rozvíjejících se ekonomikách. Za pomoci 
Oddělení pro fiskální záležitosti MMF 
vycházejí země se středními příjmy při 
přijímání reforem ze zkušeností členských 
států OECD. - ISBN: 1-58906-474-7 
 
E-8837 
Current issues in fiscal reform in Central 
Europe and the Baltic states 2005. Volume I, 
Main report  
Současné problémy fiskální reformy ve 
střední Evropě a pobaltských státech 2005. 
Svazek I, Hlavní zpráva 
Warsaw  : World Bank, 2006, 166 s. : tab., 
grafy, rámečky + 1 CD-ROM 
Sborník příspěvků z konference, která se 
konala 15.-16. listopadu 2005 v Praze. Fiskální 
výzvy pro země E8. Mezivládní fiskální 
vztahy. Financování vyššího vzdělání. Dohled 
nad výdaji na zdravotnictví. Řízení fiskálního 
rizika v rámci partnerství veřejného a 
soukromého sektoru. CD obsahuje případové 
studie jednotlivých zemí: ČR, SR, Maďarsko, 
Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Slovinsko. 
- ISBN: 83-88911-13-9 
 
 

 
22838 
Ministerstvo financí České republiky ; 
předkládá Mirek Topolánek  
Dokumentace k návrhu zákona o státním 
rozpočtu České republiky na rok 2007  : pro 
jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky 
Praha  : Ministerstvo financí ČR, 2006 (září), 
12 částí : tab., diagr. 
Materiál se skládá z dvanácti částí. Vládní 
návrh zákona o státním rozpočtu České 
republiky na rok 2007. Návrh - střednědobé 
výdajové rámce na léta 2008 a 2009. 
Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na 
léta 2008 a 2009. Část A: Makroekonomický 
rámec na rok 2007. Část B: Zpráva k návrhu 
zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2007. 
Část C: Tabulková část. Část D: Struktura 
příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu podle 
druhů a odvětví. Část E: Struktura výdajů 
kapitol státního rozpočtu účelově určených na 
financování programů - část 1. a část 2. Část F: 
Zpráva o očekávaném vývoji státních 
finančních aktiv a pasiv. Část G: Rozpočty 
územních samosprávných celků. Část H: 
Hospodaření veřejných rozpočtů. - Čj.: 
11/94421/2006-111 
 
E-8800 
George C. Tsibouris ... [et al.] 
Experience with large fiscal adjustments  
Zkušenost s rozsáhlým fiskálním 
vyrovnáváním 
Washington  : International Monetary Fund, 
2006, v, 46 s. : tab., grafy, rámečky 
Studie analyzuje zkušenosti zemí, které během 
posledních třiceti let zavedly rozsáhlé fiskální 
vyrovnávání. Zjišťování klíčových podmínek a 
přístupů institucí, které přispěly k příznivému 
makroekonomickému vývoji. - Příl.  
- ISBN: 1-58906-458-5 
 
E-8830 
Federal Public Service Finance 
Federal government debt [Belgium]  : 
annual report 2005 
Dluh federální vlády [Belgie] : výroční 
zpráva 2005 
Brussels  : Federal Public Service Finance, 
June 2006, 56 s. : tab., grafy 
Zpráva       Ministerstva    financí          Belgie 
o hospodaření s veřejnými financemi. Shrnutí 
stavu rozpočtu v roce 2005 v předmluvě 
ministra financí. Dluh federální vlády v letech 
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2004-2005. Stručný přehled o státní finanční 
strategii    v    roce 2005. Zadlužení v eurech a 
v cizích měnách. - Příl. 
 
22845 
[Herausgeber und Redaktion 
Bundesministerium der Finanzen] 
Finanzbericht 2006  : Stand und 
voraussichtliche Entwicklung der 
Finanzwirtschaft im gesamtwirtschaftlichen 
Zusammenhang 
Finanční zpráva 2006 : stav a 
pravděpodobný vývoj finančního 
hospodaření v celkovém 
národohospodářském kontextu 
Berlin  : Bundesministerium der Finanzen 
(Deutschland), 2006, 414 s. : tab., grafy 
Zpráva o vývoji finančního hospodaření 
Spolkové    republiky   Německo pro rok 2006 
v celkovém národohospodářském kontextu, 
vypracovaná na základě schválení návrhu 
státního rozpočtu pro rok 2006 a finančního 
plánu pro období 2004-2008. Zpráva obsahuje 
finanční plán spolkového státu pro období 
2005-2009, rozpočtové příjmy a výdaje státu, 
celkový stav finančních a 
národohospodářských ukazatelů v období 
sestavování státního rozpočtu pro rok 2006, 
přehled daňových změn 2004/2005, finanční 
vztahy mezi spolkovým státem, zeměmi a 
obcemi, finance Evropských společenství a 
mezinárodní finanční vztahy. Součástí zprávy 
je obsáhlá statistická část (tabulky, přehledy). 
 
22753 
edited by Peter Wierts ... [et al.] 
Fiscal policy surveillance in Europe  
Dohled nad fiskální politikou v Evropě 
Basingstoke  : Palgrave Macmillan, 2006, xvi, 
329 s. : tab., grafy, vzorce 
Vytvoření Hospodářské a měnové unie a 
zavedení eura bylo silným podnětem ke 
koordinaci fiskální politiky v Evropské unii. 
Fiskální rámec EU a Pakt stability a růstu 
zajistily systematický dohled nad fiskální 
politikou velké a heterogenní skupiny 25 
členských     států.    Příspěvky        odborníků 
z akademické sféry a mezinárodních 
politických institucí podávají přehled hlavních 
témat současné fiskální politiky, včetně vlivu 
stárnutí populace na fiskální udržitelnost, 
provádění fiskální politiky během 
hospodářského cyklu, kreativního účetnictví 
jako  odpovědi   na   fiskální  pravidla,  fiskální  
 

 
decentralizace, rozšiřování EU a spojení mezi 
reformou výdajů a hospodářským růstem.  
- ISBN: 1-4039-8763-7 
 
22899 
Ministerstvo financí ; předkládá Jiří Paroubek, 
zpracoval Bohuslav Sobotka  
Návrh státního závěrečného účtu České 
republiky za rok 2005  : pro jednání 
Parlamentu ČR 
Praha  : Ministerstvo financí ČR, 2006 
(duben), 11 sv. ve dvou částech 
Znění návrhu státního závěrečného účtu. Část 
A: Vládní návrh usnesení Poslanecké 
sněmovny k návrhu státního závěrečného účtu 
ČR za rok 2005. Část B: Ekonomický vývoj a 
veřejné rozpočty. Část C: Zpráva k návrhu 
státního závěrečného účtu ČR za rok 2005. 
Část D: Zpráva o stavu a vývoji státních 
finančních aktiv a státních záruk. Část E: 
Zpráva o řízení státního dluhu. Část F: Zpráva 
o hospodaření dalších složek veřejných 
rozpočtů a o fondech organizačních složek 
státu. Část G: Tabulková část k návrhu státního 
závěrečného účtu ČR. Část H: Souhrn 
závěrečných    účtů    kapitol.   Část I: Příloha 
k státnímu závěrečnému účtu ČR. Roční účetní 
závěrka a výroční zpráva Fondu národního 
majetku (dle § 8 zákona č. 178/2005 Sb.). 
Zpráva o činnosti FNM od roku 1991 do 
30.6.2005. - Min. financí ČR čj. 
11/50125/2006 -- 112 -- materiál je předkládán 
podle § 30 odst. 5 a 6 zák. č. 218/2000 Sb. 
 
22806 
František Ochrana 
Programové financování a hodnocení 
veřejných výdajů  : teorie a metodika 
hodnocení veřejných výdajů a veřejných 
služeb v systému programové alokace 
zdrojů 
Praha  : Ekopress, 2006, 189 s. : tab., obr. 
Charakteristika programové alokace a 
programového financování veřejných zdrojů. 
Programové financování a institucionální 
financování. Kritéria hodnocení programů. 
Metodické   návody    pro    tvorbu   algoritmů 
k hodnocení programů. Algoritmy k alokaci a 
restrikci zdrojů. - Slov. pojmů -- klíč. slova - 
Res. - 1. vyd. - ISBN: 80-86929-13-2 
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E-8768 
Lars Calmfors 
What remains of the Stability pact and what 
next?  
Co zbývá z Paktu stability a co bude dále? 
Stockholm  : Swedish Institute for European 
Policy Studies, November 2005, 115 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva shrnuje hlavní fiskální pravidla EU, 
hodnotí způsob, kterým byla v minulosti 
aplikována a sleduje současnou diskuzi. 
Zpráva dále poskytuje důkladné přezkoumání a 
hodnocení reformy Paktu stability a růstu. 
Obsahuje pesimistický názor na budoucnost 
Paktu a proto navrhuje alternativní způsoby 
prosazení fiskální disciplíny v EU: zvýšenou 
spolupráci menších skupin zemí EU a silnější 
národní instituce fiskální politiky. - Souhrn ve 
švédštině. - ISBN: 91-85129-31-3 
 
 
Zdravotnictví 
 
E-8812 
World Health Organization 
World health statistics 2006  
Světová zdravotnická statistika 2006 
Geneva  : World Health Organization, 2006, 
80 s. : tab., grafy, mapy 
Statistika   Světové    zdravotnické organizace 
o stavu zdraví a zdravotnictví ve světě v roce 
2006. Ukazatele stavu zdraví obyvatelstva, 
zdravotní péče, zdravotních systémů a faktorů 
spojených s rizikovým prostředím a chováním. 
Obsahuje 50 ukazatelů pro 192 členských států 
WHO. - ISBN: 92-4-156321-4 
 
22400/573 
Sagit 
Zdravotní pojištění. Zdravotní péče  : podle 
stavu k 4.9.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 320 s. 
Zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů. Související vyhlášky. 
Zák. č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní 
pojišťovně ČR. Zák. č. 280/1992 Sb., o 
resortních, oborových, podnikových a dalších 
zdravotních pojišťovnách. Zák. č. 592/1992 
Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní 
pojištění. Zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví 
lidu a přehled prováděcích předpisů k němu. 
Zák. č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v 
nestátních zdravotnických zařízeních včetně 
přehledu prováděcích předpisů. Zák. č. 

123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a 
o změně některých souvisejících zákonů. Zák. 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých souvisejících zákonů. Zák. 
č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových 
ústavních zdravotnických zařízeních a o změně 
některých zákonů. Související vyhlášky a 
směrnice MZ a nařízení vlády.  
- ISBN: 80-7208-579-4 
 
 
Zemědělství 
 
22818 
Zdeněk R. Nešpor 
Sociokulturní kapitál a socioekonomické 
instituce v zemědělství  
Praha  : Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2005, 89 s. 
Studium českého zemědělství a souvisejících 
socioekonomických regionálních a místních 
politik - základní východiska a metodické 
přístupy včetně zohlednění současného stavu 
zahraničních výzkumů v dané oblasti. 
Historická situace a proměny českého 
zemědělství v průběhu 20. století včetně 
transformace po roce 1989. Terénní výzkum 
pěti úspěšných firem (dvě domácí, dvě 
zahraniční a jedna reemigrantská). - Res. – 
abstr. - ISBN: 80-86729-22-2 
 
 
Životní prostředí 
 
22846 
Michael Common and Sigrid Stagl 
Ecological economics  : an introduction 
Ekologická ekonomie : úvod 
New York  : Cambridge University Press, 
2005, xxxii, 560 s. : tab., grafy, vzorce, 
rámečky 
Komplexní úvod do ekologické ekonomie. 
První část zkoumá vzájemnou závislost 
moderní ekonomie a životního prostředí. 
Druhá část se zaměřuje na ekonomii a 
ekonomiku. Třetí část se zabývá otázkou, jak 
vlády nastavují politické cíle a nástroje k jejich 
provádění. Čtvrtá část prověřuje mezinárodní 
obchod a instituce a dvě hlavní globální hrozby 
pro udržitelný vývoj - změny klimatu a ztrátu 
biodiverzity. Obsahuje otázky k diskuzi a 
cvičení, zvýraznění klíčových slov, názorné 
příklady z reálného života, doporučenou 
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literaturu a odkazy na internetové stránky. - 
ISBN: 0-521-01670-3 
 
 
Ostatní 
 
22885 
kolektiv autorů Anglictina.com 
Anglické členy  
Brno  : Computer Press, 2006, 48 s. : ilustr.  
+ 1 CD-ROM 
Deset základních pravidel pro užívání 
anglických členů. Doplněno cvičeními. - Příl. 
na CD s audio i video nahrávkami a 
interaktivními cvičeními. - 1. vyd.  
- ISBN: 80-251-1080-X 
 
22883 
[Karl James Prater, Jodie Bushell] 
Angličtina pro lenochy a věčné začátečníky  
Brno  : Computer Press, 2006, 81 s. : obr., fot. 
+ 1 CD-ROM 
Jazykové minimum angličtiny pro snadnější 
dorozumění. Důležitá slovíčka a fráze pro 
cestování, objednání si jídla v restauraci, koupi 
jízdenky,   orientaci   v základních     nápisech 
v obchodech a po městě, představení se, 
nakupování. Multimediální CD s audio a video 
nahrávkami. - Dod. -- klíč ke cvič. -- pozn. -- 
příl. interaktivní CD. - 1. vyd.  
- ISBN: 80-251-1022-2 
 
22876 
Pavla Zuzáková 
Angličtina pro sekretariát manažera  
Praha  : Professional Publishing, 2006, 148 s. 
Učebnice konverzace pro pracovníky 
sekretariátů (přijímání návštěvy, sjednávání 
schůzky, předávání vzkazů, telefonování, 
podávání základních informací, základní typy 
obchodní korespondence). - 1. vyd. - ISBN: 
80-86946-02-9 
 
E-8858 
Jan Bureš ... [et al.] 
Argumentář ke Smlouvě o Ústavě pro 
Evropu  
Praha  : Úřad vlády České republiky, 2005,  
93 s. 
Publikace obsahuje abecedně řazená hesla, 
která se týkají Smlouvy o Ústavě pro Evropu a 
vyplynula z diskuse probíhající v ČR. Každé 
heslo je obecně popsáno, následuje tabulka, 
která uvádí výčet příležitostí a rizik, které daná 
úprava obsahuje. Pod každým heslem je 

graficky znázorněna změna, kterou ústavní 
smlouva zavádí. - Odkazy na internet. portál 
EUROSKOP a další odkazy - 1. vyd. - ISBN: 
80-86734-86-2 
 
21555V     Pouze prezenčně 
Historický ústav AV ČR ; [vedoucí projektu 
Pavla Vošahlíková]  
Biografický slovník českých zemí  
[V. sešit] 
Praha  : Libri, 2006, XVIII s. S. 478 - 585 
Biografický slovník obsahuje data o již 
nežijících osobnostech. Každé heslo je 
opatřeno standardizovaným záhlavím, 
životopisem    dané    osoby    a    je doplněno 
o příslušné bibliografické údaje. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7277-214-7 
 
22794 
Mojmír Vavrečka, Václav Lednický, Martina 
Imider 
Česko-německý, německo-český slovník 
managementu  
Brno  : Computer Press, 2005, 387 s. 
Výkladový slovník obsahuje 1303 pojmů 
managementu doplněných odborným 
komentářem v české a německé verzi. - 1. vyd. 
- ISBN: 80-251-0520-2 
 
22884 
Jan Seidl 
Francouzská slovesa  
Brno  : Computer Press, 2006, 158 s. : obr. + 1 
CD-ROM 
Jazyková příručka pro začátečníky i pokročilé 
studenty umožní procvičení sloves. Obsahuje 
stručnou gramatiku francouzských sloves, 
slovní zásobu a cvičebnici. - Příl.: interaktivní 
CD-ROM s přehledy časování, infinitivy, 
slovesnými tvary, cvičeními s psanými i 
mluvenými odpověďmi. - 1. vyd. - ISBN: 80-
251-1035-4 
 
22833 
Marek Loužek 
Max Weber  : [život a dílo, weberovské 
interpretace] 
Praha  : Karolinum, 2005, 753 s. 
Život a dílo M. Webera, jeho příspěvky 
zejména do tří oborů - historie, ekonomie a 
sociologie. Hospodářská sociologie. Sociologie 
politiky. Analýza eseje "Protestantská etika a 
duch kapitalismu". Sociologie náboženství. 
Sociologie práva. Weberova metodologie. 
Rozličné    interpretace    Weberova  díla ve 

 36



Informace odborné knihovny MF                                                                             Nové knihy v odborné knihovně 
___________________________________________________________________________ 

20. století v obecné sociologii, v sociologii 
náboženství, práva, politologické interpretace, 
ekonomické interpretace, metodologické, 
filozofické, speciální interpretace. Příspěvky 
pokračovatelů nebo kritiků jeho díla. - Příl.: 
chronolog. seznam díla - Podnázev na deskách 
- 1. vyd. - ISBN: 80-246-0812-X 
 
22800 
[editoři Jan Hugo ... et al.] 
Slovník nespisovné češtiny  : argot, slangy a 
obecná mluva od nejstarších dob po 
současnost, historie a původ slov 
Praha  : MAXDORF, 2006, 413 s. 
Slovník   je   sbírkou   více   než   12 000 hesel, 
s přibližně 15 000 významy, přičemž zahrnuje 
výrazy argotické, obecnou mluvu, brněnskou a 
ostravskou městskou mluvu a v menší míře i 
slova tradičních nářečí. - ISBN: 80-7345-086-0 
 
22881 
[Josef Filipec a kol.] 
Slovník spisovné češtiny pro školu a 
veřejnost  : s dodatkem Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky ; studentské vydání 
Praha  : Academia, 2006, 647 s. 
Výkladový slovník podává komplexní 
lexikografický popis téměř 50 000 slov 
současné češtiny. Obsahuje poučení o 
pravopise a výslovnosti slov, o slovním 
významu a tvoření slov. V příloze přehled o 
tvoření slov v češtině, soupis rodných jmen a 
příjmení a nejčastěji užívaná zeměpisná jména, 
přehled zkratek a značek. – Příl. - 4. vyd. - 
ISBN: 80-200-1446-2 
 
22837 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR 
Zpráva o zahraniční politice České 
republiky  : za období od ledna 2005 do 
prosince 2005 
Praha  : Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 
2006, 414 s. : tab. + 1 CD-ROM 
Souhrnné údaje o zahraniční politice a české 
diplomacii za rok 2005. Mnohostranná 
spolupráce.          Bilaterální        vztahy      ČR 
s jednotlivými státy (abecedně řazené). 
Ekonomická dimenze zahraniční politiky ČR. 
Lidská práva v zahraniční politice EU. 
Kulturní a informační politika ČR v zahraničí.  
 
 
 
 

Krajané.     Mezinárodněprávní, 
 komunitárněprávní a konzulární dimenze 
zahraniční politiky ČR. Česká zahraniční 
služba. – Příl.  -- na CD elektronická verze 
publ. - ISBN: 80-86345-56-4 
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