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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 listopad až leden. Informace s tímto přehledem vycházejí čtvrtletně a jsou pro Vás 
dostupné v tištěné podobě na sekretariátech odborů a v elektronické podobě včetně archivu na 
intranetových stránkách odborné knihovny MF na adrese: http://knihovna.mfcr.cz/.

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

 
Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Daňová teorie a politika, 

Ekonomické časové řady, Směnka a šek v České republice, Koncesní zákon s komentářem, 
Restrukturalizace tradičních průmyslových regionů, Sociální ekonomika, Česká republika 
v Evropské unii, Strukturální fondy a obce, Obchodování na komoditních trzích, Finanční 
řízení a rozhodování podniku, Porovnávací hodnota nemovitostí, Stínová ekonomika (III), 
Finanční právo a jeho instituty, Evropský soudní dvůr, Statistika pro ekonomy, Příručka pro 
provádění auditu u podnikatelů, Rozpočtová skladba v roce 2007 a praktické příklady. 

Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: Company tax reform in the European 
Union, Latin American tax handbook 2006, What explains tax evasion?, Theory and practice 
of excise taxation, The moral consequences of economic growth (M. Friedman), Financial 
services, The new public finance, The global competitiveness report 2006-2007, Information 
economy report 2005, Ageing and pension reform around the world, Pension economics, The 
Stability and Growth Pact, samozřejmě též nové publikace OECD a dalších mezinárodních 
organizací. 

Z produkce Ministerstva financí je zahrnut pravidelný materiál Makroekonomická 
predikce České republiky: leden 2007. 
 
 Přejeme Vám, abyste v našich Informacích nalezli to, co potřebujete. 
 

     
     Mgr. B. Čižinská 
     VO 303 
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Daně 
 
22858 
Code général des impots  : édition mise a 
jour au 1er janvier 2006 
Celkový daňový zákoník : vydání s platností 
k 1. lednu 2006 
Paris  : Ministere de l'economie, des finances 
et de l'industrie (France), 2006, 1654 s. : tab. 
Plné    znění    daňového  zákoníku    platného 
k 1. lednu 2006. Část legislativní a část 
reglementární. Druhá část publikace se týká 
postupů vybírání a správy daní. V první části je 
odkaz na legislativní normy, ve druhé části 
(reglementární) jsou prováděcí nařízení 
(zvláštní ustanovení k některým daním, 
procedury oprav ap.).  
- Příl. - ISBN: 2-11-094372-6 
 
22859 
Joann Martens-Weiner 
Company tax reform in the European 
Union  : guidance from the United States 
and Canada on implementing formulary 
apportionment in the EU 
Reforma zdanění společnosti v Evropské 
unii  :  návod ze Spojených států a Kanady 
k realizaci vzorového dělícího mechanismu 
v EU 
New York  : Springer, c2006, xvi, 122 s. : tab. 
Evropská komise oznámila novou strategii 
zdaňování nadnárodních společností, která by 
zjednodušila plnění daňových povinností a 
redukovala překážky pro mezinárodní 
investování. Komise navrhuje umožnit 
nadnárodním společnostem vypočítat společný 
daňový základ podle jednotného systému 
pravidel na úrovni EU a poté rozdělovat tento 
základ daně do jednotlivých členských zemí za 
použití dohodnutého společného "dělícího 
mechanismu". V souladu se zachováním 
suverenity členských států v záležitosti 
přímých daní budou jednotlivé státy aplikovat 
lokální daňovou sazbu. Existence odlišných 
daňových systémů v jednotlivých členských 
státech představuje klíčový problém v EU. 
Politici si uvědomují relativní úspěch 
amerického a kanadského systému vzorového 
dělícího mechanismu v řešení tohoto 
problému. Návrh Evropské komise je vhodnou 
příležitostí provést důkladné hodnocení 
přínosu a nedostatků použití dělícího 
mechanismu. - ISBN: 0-387-29424-4 

 
 
22909 
Květa Kubátová 
Daňová teorie a politika  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 279 s. : tab., 
grafy 
Ucelený ekonomický obraz problematiky daní 
- od      otázek     daňové    teorie   k     diskusi 
o uspořádání současných daňových systémů ve 
vyspělých zemích. Hlavní přednosti a 
nedostatky daňových systémů a jednotlivých 
daní z hlediska teoretických požadavků na 
dobré daně. Poznatky současné daňové 
ekonomické teorie (klasifikace daní, 
efektivnost, incidence, spravedlnost, 
makroekonomická pružnost, optimální 
zdanění). Rozbor otázek daňové koordinace a 
harmonizace. - 4. aktualiz. vyd.  
- ISBN: 80-7357-205-2 
 
23037     Pouze prezenčně 
Hana Marková 
Daňové  zákony  :     úplná    znění    platná 
k 1.1.2007 
Praha  : Grada, 2007, 192 s. 
Znění  všech   daňových   zákonů platné ke dni 
1. 1. 2007. V úvodu komentář ke změnám 
(zákon o daních z příjmů, o dani z nemovitostí, 
o spotřebních daních, o správě daní a 
poplatků). V textu odlišena účinnost tučným 
nebo podtrženým písmem.  
- 15. vyd. - ISBN: 80-247-2087-6 
 
23039 
Svatopluk Galočík, Oto Paikert 
DPH 2007  : výklad s příklady 
Praha  : Grada, 2007, 232 s. 
Úplné znění novely zákona o DPH č. 235/2004 
Sb., ve znění pozdějších zákonů. Komentář ke 
všem paragrafům zákona se zvýrazněním 
novel od 1. 1. 2007. Výklad je doplněn 
konkrétními názornými příklady z praxe a 
součástí publikace jsou i komentované přílohy 
(sazby zboží, služeb). - 4 příl. - 3. vyd. 
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22857 
OECD 
Fundamental reform of personal income tax  
Zásadní reforma daně z příjmů fyzických 
osob 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2006, 140 s. : tab., 
grafy 
Studie    analyzuje    zásadní     reformy   daně 
z příjmů fyzických osob v členských zemích 
OECD. Zkoumá obecné trendy ve zdanění 
mzdy a kapitálových příjmů a nejvýznamnější 
změny,   ke   kterým   došlo.   Reformy    daně 
z příjmů fyzických osob se pokoušejí vytvořit 
konkurenceschopnější fiskální prostředí, které 
povzbudí investování a podnikání, přijme 
rizika a bude více stimulovat k práci. Studie se 
zabývá hlavními hnacími silami reformy a 
kompromisy mezi politickými cíli, které se 
nevyhnutelně budou střetávat.      
- ISBN: 92-64-02577-4 
 
E-8823 
by Dick van Waardenburg and Richard Casna 
IBFD  : from past to future 
Organizace IBFD : od minulosti  
k budoucnosti 
Amsterdam  : International Bureau of Fiscal 
Documentation, c2006, x, 131 s. : fot. 
Popis historie Mezinárodního úřadu pro 
fiskální dokumentaci (IBFD) od jeho založení 
v roce 1938 až k jeho rozvinutí v nadnárodní, 
světově uznávanou organizaci, která poskytuje 
spolehlivé, aktuální informace, poradenství a 
vzdělávání ve všech oblastech týkajících se 
daní. - Příl. - ISBN: 90-76078-97-1 
 
22939     Pouze prezenčně 
International Bureau of Fiscal Documentation 
Latin American tax handbook 2006  
Latinskoamerická daňová příručka 2006 
Amsterdam  : International Bureau of Fiscal 
Documentation, c2006, 270 s. : tab. 
Přehled                  daňových                systémů 
v latinskoamerických zemích. Zdanění 
společností a jednotlivců. První vydání 
příručky pokrývá 17 zemí a jurisdikcí. Popis je 
založen     na         informacích        dostupných 
k  30. červnu 2006. - www.ibfd.org - ISBN: 
90-8722-000-6 
 
 
 
 
 

23049 
Alena Pauličková 
Malý slovník daňového práva  : (výkladový 
slovník) ; [zákon č. 511/1992 Zb., o správe 
daní a poplatkov a o zmenách v sústave 
územných finančných orgánov] 
Bratislava   : Eurounion [Bratislava], 2006, 
158 s. 
Výklad základních pojmů daňového práva. 
Znění     zákona     Slovenské   národní   rady 
č. 511/1992 Zb.,  o  správě  daní  a   poplatků   
a o změnách v soustavě územních finančních 
orgánů, ve znění pozdějších zákonů. -  ISBN: 
80-88984-91-2 
 
22976 
Ondřej Dráb, Ondřej Trubač, Tomáš Zatloukal 
Obrana před daňovou kontrolou  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 358 s. 
Publikace je kombinací právního rozboru 
zákonných ustanovení upravujících daňovou 
kontrolu a praktických zkušeností. Nerozebírá 
institut daňové kontroly pouze z právního 
hlediska,  ale  poskytuje  rady  a  tipy,  jak   se 
v dané situaci při kontrole zachovat. Z obsahu 
kapitol: vývoj a historie daňové kontroly, 
daňová kontrola versus daňové řízení, 
související zákonná úprava, zahájení kontroly, 
proces provádění, techniky daňové kontroly, 
ukončení a následky, možnosti obrany, 
mezinárodní spolupráce, stručný pohled do 
zahraničí. - 1. vyd. - ISBN: 80-7357-223-0 
 
22851 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Revenue statistics 1965-2005  
Statistika příjmů 1965-2005 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2006, 335 s. : tab., 
grafy 
Výroční  publikace poskytuje vždy informace 
o   daňové  úrovni  a   daňových    strukturách 
v zemích OECD za dané období. V tomto 
ročníku je zvláštní pozornost věnována tématu 
daní zaplacených na sociální transfery. - Příl. - 
Special features: Tax paid on social transfers - 
2006 edition - ISBN: 92-64-02812-9 
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22955 
[redakce TZ] 
Šestá směrnice Rady 77/388/EHS - Společný 
systém daně z přidané hodnoty: jednotný 
základ daně. Zákon o DPH  : právní stav ke 
dni 20. září 2006 
Praha  : C.H. Beck, 2006, 174 s. 
Znění předpisů. Šestá směrnice Rady 
77/388/EHS o harmonizaci právních předpisů 
členských států týkajících se daní z obratu - 
Společný systém daně z přidané hodnoty: 
jednotný  základ  daně.  Zák. č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.  Pokyn  D-265  o   prominutí    daně 
z přidané hodnoty a jejího příslušenství. - 
ISBN: 80-7179-966-1 
 
22947 
edited by Sijbren Cnossen 
Theory and practice of excise taxation  : 
smoking, drinking, gambling, polluting, and 
driving 
Teorie a praxe spotřebního zdanění : 
kouření, pití alkoholu, hazardní hraní, 
znečišťování životního prostředí a řízení 
vozidel 
New York  : Oxford University Press, 2005, 
xii, 255 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
Sborník obsahuje sedm esejů od skupiny 
mezinárodně uznávaných odborníků, kteří 
analyzují současný stav vývoje spotřebních 
daní.   Eseje byly prezentovány na konferenci 
o politice a správě spotřebních daní, která se 
konala   na nizozemském ministerstvu financí 
v Haagu. Globální oteplování, kyselý déšť, 
dopravní zácpy a ekonomické náklady 
spotřeby cigaret a alkoholu představují 
problémy, které mohou být napraveny pomocí 
vybraných spotřebních daní a dalších 
regulačních     nástrojů.   Průvodce     debatou 
o politice spotřebních daní poskytuje nejen 
příslušnou ekonomickou teorii, ale také mnoho 
podrobností pro její aplikaci v praxi. - Příl. - 
ISBN: 0-19-927859-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-8819 
Edward Christie and Mario Holzner 
What explains tax evasion?  : an empirical 
assessment based on European data 
Co vysvětluje daňový únik? : empirické 
zhodnocení založené na údajích z Evropy 
Vienna  : Wiener Institut für internationale 
Wirtschaftsvergleiche, June 2006, iii, 53 s. : 
tab., mapy, vzorce 
Odhady rozsahu daňových úniků v Evropě. 
Daňové úniky ve spotřebě a v příjmu. 
Teoretický rámec, zdroje dat, výsledky 
odhadů. Empirická analýza rozhodujících 
činitelů daňových úniků: empirický model a 
proměnné, dodržování daní, přehled výsledků, 
politická doporučení. V příloze zpracování dat 
a pracovní předpoklady. - Příl. 
 
23024 
Václav Benda, Ladislav Pitner 
Zákon o DPH v příkladech  : včetně 
úplného znění zákona o DPH 
Praha  : POLYGON, 2006, 510 s. 
Praktická    aplikace    zák.  č.    235/2004 Sb., 
s využitím  více   než   dvouletých  zkušeností 
s jeho   fungováním   od   vstupu   ČR do EU. 
V první části publikace je stručný výklad 
příslušného ustanovení zákona ve vazbě na 
konkrétní příklady praktické aplikace zákona. 
Obsahem   druhé  části je znění zákona platné 
k 1. 10. 2006. - 4 příl. k zák. č. 235/2004 Sb. - 
1. vyd. - ISBN: 80-7273-136-X 
 
 
Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
22999 
Kamil Fuchs, Ján Lisý 
Dějiny ekonomických teorií pro právníky  
Brno  : Masarykova univerzita, 2006, 184 s. : 
obr. 
Hlavní souvislosti vývoje ekonomie od 
počátků teoretického ekonomického myšlení 
až po současnost. Výklad se soustřeďuje na 
historickou posloupnost vývoje ekonomické 
teorie. Zvláštní pozornost je věnována 
vysvětlení a ilustraci alternativních 
ekonomických teorií. - 2. nezměn. vyd. - 
ISBN: 80-210-4054-8 
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22929 
Josef Arlt, Markéta Arltová 
Ekonomické časové řady  : vlastnosti, 
metody modelování, příklady a aplikace 
Praha  : Grada, 2007, 285 s. : obr., tab., vzorce 
Kniha se zabývá moderními metodami analýzy 
jednorozměrných a vícerozměrných 
ekonomických a finančních časových řad. 
Objasňuje princip, výstavbu a ověřování 
lineárních a nelineárních modelů časových řad. 
Pozornost je věnována problematice 
stacionárních a nestacionárních časových řad 
sezonního a nesezonního charakteru. Je zde 
vysvětlena např. problematika stacionarity, 
kauzality, exogenity a kointegrace, jsou zde 
popsány principy konstrukce předpovědí na 
základě různých typů modelů. Publikace je 
orientována prakticky, obsahuje řadu příkladů 
aplikace modelů a metod v českých 
podmínkách. - 1. vyd. 
 
22973 
Václav Klaus 
Ekonomie a ekonomika  : texty z let 1996-
2006 
Praha  : Knižní klub, 2006, 350 s. 
Výběr ekonomických textů z uvedených let je 
rozdělen  do čtyř částí: Významní ekonomové 
v minulosti a dnes; Transformace 
ekonomického systému a její nejednoduchost; 
Česká ekonomika - vychýlení z růstové 
trajektorie a navrácení se k ní; Vybraná 
aktuální témata (informační a komunikační 
technologie,   společná   evropská   měna aj.). 
V závěru každého příspěvku je poznámka, kdy 
a kde byl příspěvek zveřejněn.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-242-1745-7 
 
23031 
Miloslav Bednář ... [et al.] ; Marek Loužek 
(ed.)  
John Stuart Mill  : dvě stě let od narození ; 
sborník textů 
Praha  : Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2006, 116 s. 
Texty ze semináře k 200. výročí narození J. S. 
Milla z června 2006. Spravedlnost, svoboda a 
krize Evropy u J. S. Milla (M. Bednář); 
Poslední klasický politický ekonom (R. 
Holman); J. S. Mill - klasik liberalismu (M. 
Loužek);  Filozoficko-metodologické aspekty 
v díle J. S. Milla (V. Čechák); Reflexe 
myšlenek J.    S.     Milla      českými      
národohospodáři (I. Bažantová). - Příl. - 
výňatky z díla.- 1. vyd. - ISBN: 80-86547-57-4 

 
22962     Pouze prezenčně 
Milan Sojka, Bronislav Konečný 
Malá encyklopedie moderní ekonomie  
Praha  : Libri, 2006, 279 s. : 114 obr. 
Přehledně a logicky uspořádaný výklad 
makroekonomie a mikroekonomie, problémů 
trhu, nabídky, poptávky a ceny, peněz a 
bankovnictví, tvorby a rozdělování HDP, 
měření výkonnosti národního hospodářství a 
dalších souvisejících pojmů. Výklad je doplněn 
grafy a tabulkami. - Přehl. udělených 
Nobelových cen za ekonomii -- významní 
ekonomové      -- slov.   ekonom.        pojmů - 
6. aktualiz. vyd. - ISBN: 80-7277-328-3 
 
22926 
Bronislava Hořejší ... [et al.] 
Mikroekonomie  
Praha  : Management Press, 2006, 573 s. : tab., 
grafy, příklady 
Původní česká učebnice mikroekonomie pro 
vysoké školy. Názvy částí: Nástroje používané 
v mikroekonomii; Chování spotřebitele a 
formování poptávky; Chování firmy a 
formování nabídky; Trhy výrobních faktorů; 
Rovnováha, efektivnost a úloha státu. Výklad 
je doplněn příklady, shrnutím a kontrolními 
otázkami na konci každé kapitoly. - Slov. zákl. 
pojmů -- výsledky příkladů - 4. rozšíř. vyd. - 
ISBN: 80-7261-150-X 
 
22849 
Benjamin M. Friedman 
The moral consequences of economic 
growth  
Morální důsledky hospodářského růstu 
New York  : Alfred A. Knopf, 2005, viii, 570 
s. : tab., grafy 
Kniha  je   významným   příspěvkem k debatě 
o dopadech hospodářského růstu a globalizaci. 
Autor zkoumá politické a sociální dějiny 
velkých západních demokracií, především 
Spojených států po občanské válce. Objasňuje, 
jak v této době, charakteristické pro zvyšující 
se životní úroveň, učinily stoupající příjmy 
společnost více otevřenou a demokratickou. 
Ukazuje také, že naše současné postoje vůči 
hospodářskému růstu a jeho důsledkům mají 
kořeny v myšlení předešlých století, především 
osvícenství a rovněž jsou ovlivněny 
náboženstvím. Autor vidí roli hospodářského 
růstu v určování, který z rozvinutých národů 
poskytne nejširší svobodu pro své obyvatele. 
Objasňuje, že než stupeň životní úrovně, je 

 7



Nové knihy v odborné knihovně                                                                            Informace odborné knihovny MF 
___________________________________________________________________________ 

spíše růst klíčem k efektivní politické a 
sociální liberalizaci ve třetím světě. 
- ISBN: 0-679-44891-8 
 
 
Finance. Bankovnictví. Měnový 
systém 
 
22934 
Oesterreichische Nationalbank, 
Wirtschaftskammer Österreich 
Conference on experience with and 
preparations for the euro  : May 10 to 12, 
2006 
Konference o zkušenostech s eurem a 
přípravách na euro : 10.-12. května 2006 
Vienna  : Österreichische Nationalbank, 2006, 
190 s. : tab., grafy, obr. 
Sborník z konference, která se konala v Linci 
10.-12. května 2006. Setkání k výměně názorů 
předních odborníků z eurozóny, kteří získali 
zkušenosti  se  zavedením  eura  s   odborníky 
z nových členských států EU, které se na 
zavedení eura připravují. Příspěvky se týkají 
zkušeností s eurem, účinků zavedení eura, 
praktických informací o zavedení eura pro 
obchodníky a spotřebitele, role eura ve střední 
a východní Evropě, eura jako mezinárodní 
měny. 
 
22852 
[Legal Department of the IMF] 
Current developments in monetary and 
financial law. Vol. 4  
Současný vývoj měnového a finančního 
práva.  Díl 4 
Washington  : International Monetary Fund, 
c2005, xi, 852 s. : tab., grafy 
Sborník příspěvků z devátého semináře pro 
právní poradce centrálních bank členských 
států Mezinárodního měnového fondu, který se 
konal 24. května až 4. června 2004. Na 
seminářích jsou prezentovány názory 
představitelů MMF a jiných mezinárodních 
organizací, centrálních bank a dozorčích 
orgánů, představitelů bankovního průmyslu, 
zástupců soukromého sektoru, vědců, 
ekonomů, právníků atd. Témata příspěvků: 
vývojové trendy v mezinárodním právu, 
Mezinárodní měnový fond, problémy 
centrálních bank, restrukturalizace státního 
dluhu, dozor nad finančním systémem, praní 
peněz a financování terorismu, konflikt zájmů 
a tržní disciplína ve finančním sektoru, 

bankovnictví a technologie, platební 
neschopnost banky a případová studie k právní 
reformě v Indonésii.  
- Příl. - ISBN: 1-58906-507-7 
 
23004 
Jonathan Russen 
Financial services  : authorisation, 
supervision, and enforcement : a litigator's 
guide 
Finanční služby : autorizace, dohled a 
vymáhání práva : příručka právního 
poradce 
New York  : Oxford University Press, 2006, 
xli, 390 s. : tab. 
Britský Úřad pro finanční služby (FSA) 
reguluje a dohlíží na poskytovatele finančních 
služeb. Funkce FSA zahrnují: autorizaci firem 
a schvalování jednotlivců, nastavení 
regulačních pravidel a udělování rad, dohled 
nad firmami, uplatňování regulačních 
požadavků.  Kniha objasňuje pravomoce FSA 
v souvislosti s regulačním režimem 
ustanoveným Zákonem o finančních službách 
a trzích z roku 2000. Kniha pomáhá těm, kteří 
poskytují rady a zastupují firmy v procesech 
týkajících se FSA. Obsahuje tabulku případů 
(Evropský soud pro lidská práva, Tribunál pro 
finanční služby a trhy, Spojené království) a 
tabulku odkazů na legislativu EU a Velké 
Británie. - ISBN: 0-19-929665-0 
 
E-8886 
[redakce Hana Žáková Petrová] 
Finanční služby v České republice  : 
průvodce pro cizince 
Praha  : Multikulturní centrum Praha, 2006,  
50 s. 
Základní přehled o bankovním sektoru v ČR a 
o   nabídce   bankovních    produktů.    Vydán 
v několika jazykových verzích pro snadnější 
orientaci cizinců. Specifika českého 
bankovního trhu a služeb. Běžný účet. Platební 
karty. Úvěry. Hypoteční úvěr. Stavební 
spoření. Výměna peněz v ČR. Zasílání peněz 
do zahraničí. Řešení chybných transakcí a 
sporů. Úvěrové registry. - Sezn. retailových 
bank v ČR, stavebních spořitelen a dalších 
institucí a firem -- též v anglické (sign. E-
8887), německé (sign. E-8888) a ruské (sign. 
E-8889) verzi. - ISBN: 80-239-6725-8 
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22933 
International Bank for Reconstruction and 
Development/World Bank 
Global economic prospects  : economic 
implications of remittances and migration 
Globální hospodářské vyhlídky : 
ekonomické důsledky remitencí a migrace 
Washington  : World Bank, 2006, xix, 157 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Tématem zprávy jsou migrace a mezinárodní 
remitence (finanční příspěvky od migranta ze 
zahraničí rodinám v zemi původu), jejich 
ekonomické důsledky a způsoby, jak může 
politika zlepšit jejich roli ve snižování 
chudoby. Kapitoly: Vyhlídky globální 
ekonomiky; Potenciální zisky z mezinárodní 
migrace; Politické problémy migrace: hledisko 
zemí původu; Trendy, determinanty a 
makroekonomické dopady remitencí; 
Remitence, domácnosti a chudoba; redukování 
poplatků spojených s remitencemi. - ISBN: 0-
8213-6344-1 
 
E-8816 
[World Bank, Ministry of Finance of the Czech 
Republic] 
Institutional foundations for sound finance  
: Prague, Czech Republic, Congress Center, 
Czech National Bank, February 27-28, 2006 
Institucionální základy zdravých financí : 
Praha, Česká republika, Kongresové 
centrum České národní banky, 27.-28. 
února 2006 
[Prague]  : [s.n.], 2006, různé stránkování : 
tab., grafy, obr. 
Ve spojitosti s oslavou graduace ČR ve 
Světové bance se ve dnech 27.-28. února 2006 
v Praze konalo pod záštitou Ministerstva 
financí a Světové banky jednání spolutvůrců 
tzv. Mezinárodní finanční architektury (IFA) a 
představitelů institucí odpovědných za stabilitu 
finančního systému na mezinárodní a národní 
úrovni. Jednání nazvaného Institucionální 
základy zdravých financí se zúčastnili přední 
odborníci a představitelé významných institucí 
finančního sektoru. Hlavním tématem diskuze 
byla stabilita finančního systému a dosavadní 
zkušenosti s realizací globálního programu 
volně nazývaného Mezinárodní finanční 
architektura. Program, sestávající ze standardů 
a kodexů osvědčených postupů a zabezpečení 
fungování finančního systému a z diagnostiky 
jejich  naplňování,  byl  spuštěn  v   roce 2000 
v reakci na závažné krize finančních systémů 
řady latinskoamerických a asijských zemí. Do 

programu jsou zapojeny téměř všechny země 
světa. Česká republika má mezi nimi unikátní 
pozici, neboť většina diagnostických metod se 
testovala právě na českém finančním systému. 
Příspěvky a materiály k tématům stability a 
regulace finančního sektoru, právního rámce a 
platební neschopnosti, správy a řízení podniků 
a finančního sektoru, účetnictví a auditu. 
Obsaženy jsou tři publikace: OECD Principles 
of corporate governance, Enhancing 
governance for banking organisations a 
Implementation of international accounting 
and auditing standards. 
 
22952 
Miloš Filip 
Osobní a rodinné bohatství  : jak chytře 
investovat 
Praha  : C.H. Beck, 2006, xiii, 381 s. : tab., 
obr., příklady 
Hlavním námětem knihy je osobní a rodinné 
investování do finančních produktů a na 
kapitálových trzích. Pokročilejší investiční 
strategie. Řízení investičního rizika. Rozdíl 
mezi spořením, investováním, spekulací a 
finančním hazardem. Vlastnosti obligací. 
Akcie. Faktory ovlivňující výši akciových 
kurzů. Vývoj kapitálového trhu. Svět financí 
očima burzovních makléřů, portfolio manažerů 
a burzovních analytiků. Informace z finančního 
světa na internetu.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-7179-523-2 
 
22956 
Vlasta Kašparovská a kol. 
Řízení obchodních bank  : vybrané kapitoly 
Praha  : C.H. Beck, 2006, XIX, 339 s. 
Učebnice je koncipována od obecnějšího pojetí 
problematiky k výkladu konkrétních 
vybraných oblastí z bankovního řízení. 
Obsahem jednotlivých kapitol jsou: legislativní 
podmínky bankovního podnikání, regulace 
bankovního podnikání, řízení vybraných 
bankovních rizik, proces bankovního 
plánování, controlling, oblast interního auditu, 
bankovní marketing. Každá kapitola obsahuje 
v závěru shrnutí a klíčová slova. - Výklad. 
slovník - 1. vyd. - ISBN: 80-7179-381-7 
 
22992 
Zdeněk Kovařík 
Směnka a šek v České republice  
Praha  : C.H. Beck, 2006, xxi, 626 s. 
Výklad    směnečného   a    šekového      práva 
s přihlédnutím  jak   k   teorii,   tak  především 
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k praktické aplikaci zákonů v bankovní, 
obchodní i jiné praxi. Obsah jednotlivých částí 
publikace: úvodní a společný výklad o směnce 
a šeku (vývoj, prameny práva), směnka a 
směnečné závazky, mezinárodní právo 
směnečné, šek, šekové závazky, směnečné a 
šekové právo procesní. - 2 příl.: příkl. směnek 
a směnečných a šekových tiskopisů -- znění 
zák. směnečného a šekového -- 2 dod.: 
Ženevské právo směnečné a Ženevské právo 
šekové - 5. přeprac. a dopl. vyd.  
- ISBN: 80-7179-549-6 
 
E-8817 
Eugen Kováč 
Speculation and survival in financial 
markets  
Spekulace a přežití na finančních trzích 
Prague  : CERGE-EI, September 2005, 32 s. : 
vzorce 
Studie analyzuje ekonomiku v konečném čase 
s jedním riskantním aktivem, které vyplácí 
jednorázovou dividendu. Výplata je náhodná a 
její rozdělení není agentům a priori známo. 
Agenti pozorují veřejné signály (náhodné 
výběry ze stejného rozdělení) a aktualizují své 
přesvědčení. Obchodují, aby přizpůsobili svá 
portfolia novým přesvědčením. Agenti mohou 
používat různá aktualizační pravidla a mohou 
být dvou typů: sofistikovaní, kteří si jsou 
vědomi svých budoucích přesvědčení a cen, a 
naivní, kteří nejsou. Na základě Sandroniho 
(2000) metodologie, je ukázáno, že mezi 
sofistikovanými agenty jsou ti s méně 
přesnými přesvědčeními vytlačeni z trhu v tom 
smyslu, že jejich bohatství bude libovolně 
malé, pokud je počet signálů dostatečně velký. 
Na druhou stranu je ukázáno, že toto tvrzení 
nemusí platit v ekonomikách s výlučně 
naivními agenty, kde mohou přežít také agenti 
s méně nepřesnými přesvědčeními. - Příl. - 
ISBN: 80-7343-070-3 
 
22921 
Roman Horváth 
Splňuje Česká republika kritéria teorie 
optimálních měnových zón k přijetí eura?  : 
(vybrané aspekty) 
Praha  : Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2006, 71 s. : tab., grafy. 
Vybrané   aspekty   volby   kursového  režimu 
v tzv. "nově rodících se ekonomikách". Teorie 
optimálních měnových zón (OCA) a vstup 
České republiky do eurozóny. Měnové kursy, 
ERM a intervence: poučení pro eurokandidáty? 

Flexibilita českého trhu práce. Studie je 
zakončena sumarizací závěrů jednotlivých 
kapitol, které se snaží demonstrovat míru 
splnitelnosti kritérií teorie OCA pro zavedení 
jednotné měny v ČR. - Příl. - Abstr. -- res. - 
ISBN: 80-86729-26-5 
 
22986 
Jack D. Schwager ; [překlad Dita Macháčková, 
Ivana Janšová, Dalibor Höffer]  
Úspěch na finančních trzích  : zkušenosti 
nejlepších amerických obchodníků 
Brno  : Computer Press, 2006, vi, 261 s. 
Publikace předkládá jednotlivé příběhy lidí, 
kteří se stali úspěšnými obchodníky na burze. 
Autor se každého z nich ptá, co vedlo k jeho 
úspěchu, jaké metody použil, jak začínal a jak 
by popsal svou cestu až na vrchol burzovního 
nebe. Kniha obsahuje praktické rady a 
zkušenosti úspěšných obchodníků. - Slov. 
pojmů - Dod.: Opce - porozumění základům. - 
1. vyd. 
 
E-8891 
Česká národní banka 
Zpráva o inflaci  : říjen/2006 
Praha  : Česká národní banka, 2006, 84 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. - Příl.: Vyhodnocení plnění 
maastrichtských konvergenčních kritérií a 
stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou 
-- tab. příl. -- též v anglické verzi sign. E-8892. 
 
 
Hospodářská situace a politika. 
Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
22997 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Economic forecasts  : autumn 2006 
Hospodářské prognózy : podzim 2006 
Brussels  : European Commission, 2006, x, 
164 s. : tab., grafy, rámečky 
Zpráva Evropské komise o hospodářském 
vývoji členských a přistupujících zemí EU. 
Zmíněny také kandidátské země, USA, 
Japonsko a Čína. Je sledován hospodářský růst, 
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firmy, domácnosti, inflace, zaměstnanost atd. 
V příloze řada statistických údajů. - Příl. - 
ISBN: 92-79-01235-5 
 
22945 
World Economic Forum 
The global competitiveness report 2006-
2007  
Zpráva o globální konkurenceschopnosti 
2006-2007 
Basingstoke  : Palgrave Macmillan, 2006, 
xxviii, 570 s. : tab., grafy, rámečky 
Zpráva porovnává 125 ekonomik světa. 
Hlavním výstupem zprávy jsou dva indexy: 
index růstové konkurenceschopnosti, který 
analyzuje schopnost ekonomik udržet 
hospodářský růst ve středním a dlouhém 
období (makroekonomické prostředí, kvalita 
veřejných institucí, úroveň technologií) a index 
konkurenceschopnosti podniků, který zkoumá 
mikroekonomické prostředí zemí a podmínky 
pro podnikání (vyspělost podnikových 
procesů, kvalita podnikatelského prostředí). 
Vybrané problémy konkurenceschopnosti. 
Profily jednotlivých zemí, tabulky více než 
100 proměnných. - Příl.  
- ISBN: 1-4039-9636-9 
 
22853 
OECD 
Japan  : OECD economic surveys 2006 
Japonsko : hospodářské přehledy OECD 
2006 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, July 2006, 197 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Japonska - hodnocení a 
doporučení. Klíčové úkoly pro udržení 
zvýšeného hospodářského výkonu. Zajištění 
definitivního ukončení, zajištění deflace a 
spolehlivosti bankovního sektoru. Strategie pro 
fiskální konsolidaci. Nerovnost příjmů, 
chudoba a sociální výdaje. Vylepšení systému 
inovace k udržení hospodářského růstu. 
Posílení zapojení Japonska do světové 
ekonomiky, aby globalizace přinášela 
prospěch. - Příl. - ISBN: 92-64-02695-9 
 
 
 
 
 
 
 
 

22914 
Vladimír Horálek 
Koncesní zákon s komentářem  : veřejně 
soukromá partnerství a jejich obecná 
právní úprava v ČR 
Praha  : Linde (Praha), 2006, 102 s. 
Obecně o problematice veřejně soukromých 
partnerství (Public Private Partnership - PPP) a 
o koncesním zákoně. Rizikové faktory projektů 
PPP. Příprava koncesního zákona - nová 
právní  úprava  v  ČR.  Situace  v oblasti  PPP 
v ČR. Text koncesního zákona č. 139/2006 
Sb., a jeho prováděcích vyhlášek. Související 
změnový zákon č. 140/2006 Sb. Důležité 
obsahové náležitosti koncesní smlouvy. - 
ISBN: 80-86131-67-X 
 
23065 
Ministerstvo financí České republiky. Odbor 
Finanční politika 
Makroekonomická predikce České 
republiky  : leden 2007 
[Praha]  : Ministerstvo financí ČR, 2007, 58 s. 
: tab., grafy 
Komentář k východiskům predikce, 
ekonomickému cyklu, predikci vývoje 
makroekonomických indikátorů a monitoringu 
predikcí ostatních institucí. Tabulky a grafy 
zachycují ekonomický výkon, ceny zboží a 
služeb,   trh   práce   a   domácnosti,     vztahy 
k zahraničí, úspory a investice, demografii, 
úrokové sazby, vládní sektor, světovou 
ekonomiku a mezinárodní srovnání. Uzávěrka 
datových   zdrojů   byla    k  17. 1. 2007. - Též 
v angl. znění sign. 23066. 
 
E-8818 
International Systems and Communications 
Limited (ISC) and European Bank for 
Reconstruction (EBRD) 
A region in transition  : The European Bank 
for Reconstruction and Development 
Annual Meeting and Business Forum 22-23 
May, 2005, Belgrade, Serbia and 
Montenegro 
Region v transformaci : výroční setkání a 
obchodní fórum Evropské banky pro 
obnovu a rozvoj, 22.-23. května 2005, 
Bělehrad, Srbsko a Černá Hora 
London  : International Systems and 
Communications Limited, c2005, 212 s. : tab., 
grafy, rámečky, obr. 
Sborník obsahuje poselství prezidenta EBRD a 
představitelů Srbska a Černé Hory, představuje 
hostitelskou zemi, dále se zabývá tématy 
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týkajícími se rozvoje malého a středního 
podnikání v Černé Hoře, ekonomiky na 
západním Balkánu, Evropské investiční banky 
a institucí EU pro dlouhodobé financování, 
činnosti Světové zdravotnické organizace  v  
regionu,  technologie jako klíče k udržitelné 
budoucnosti, Evropské unie pro rozhlasové  a  
televizní  vysílání,  vypořádání se s 
environmentálními a bezpečnostními hrozbami 
na jižním Kavkaze, financování malého a 
středního podnikání v zemích na počátku      
transformace,  aktivit EBRD v  jednotlivých 
zemích jihovýchodní Evropy, na Kavkaze a ve 
Střední Asii. 
 
22904 
International Monetary Fund 
Regional economic outlook  : sub-Saharan 
Africa. May 06 
Regionální hospodářský výhled : 
subsaharská Afrika.  Květen 2006 
Washington  : International Monetary Fund, 
2006, vii, 122 s. : tab., grafy, rámečky 
Současný hospodářský vývoj a krátkodobé 
perspektivy v regionu subsaharské Afriky. 
Rozšíření pomoci: makroekonomické 
implikace. Problémy a reformní strategie ve 
finančních sektorech. Fiskální decentralizace. 
Statistická příloha. - Příl.  
- ISBN: 1-58906-526-3 
 
23025 
Jan Sucháček 
Restrukturalizace tradičních průmyslových 
regionů v tranzitivních ekonomikách  
Ostrava  : Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava, ekonomická fakulta, 2005, 
221 s. : tab., obr. 
Ve studii je porovnán proces restrukturalizace 
v ostravském a katovickém regionu mezi lety 
1989 - 1999. Po roce 1989 byly oba regiony 
nuceny   podstoupit  náročnou   transformaci. 
V jednotlivých kapitolách studie jsou nastíněna 
teoretická    východiska    k    restrukturalizaci 
v obou regionech, empirická dimenze těchto 
procesů a samotné institucionálně-programové 
zajištění restrukturalizace obou regionů.  
- 20 příl. - ISBN: 80-248-0865-X 
 
 
 
 
 
 
 

23041 
Marie Dohnalová 
Sociální ekonomika v evropeizaci českého 
hospodářství  
Praha  : Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2006, 123 s. : 8 tab., 4 schémata 
Sociální ekonomika a občanský sektor. Situace 
ve vybraných zemích EU (Francie, Itálie, 
Německo, Velká Británie). Evropské 
zkušenosti a aktivity směřující k sociální 
ekonomice. Tradice třetího sektoru v ČR. 
Sociální ekonomika a sociální podniky v ČR a 
podmínky pro ně po roce 1989. - 4 příl. - Res. - 
ISBN: 80-86729-31-1 
 
22854 
OECD 
Turkey  : OECD economic surveys 2006 
Turecko : hospodářské přehledy OECD 
2006 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, October 2006, 
193 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Turecka - hodnocení a 
doporučení. Problémy ekonomického 
dohánění. Řízení makroekonomického rizika a 
zlepšení odolnosti vůči šokům. Zajištění 
konkurenceschopnosti a růstu, redukování 
podnětů operovat v neformální ekonomice. 
Zmenšení překážek pro formalizaci penzijního 
systému. Zpřístupnění kvalitního vzdělání celé 
populaci. Uvolnění potenciálu zemědělství. - 
Příl. - ISBN: 92-64-02916-8 
 
23002 
World Bank 
World development report 2006  : equity 
and development 
Zpráva o světovém rozvoji 2006 : rovnost a 
rozvoj 
Washington  : World Bank, c2005, xiv, 320 s. : 
tab., grafy, vzorce, rámečky 
Zpráva  Světové   banky    poskytuje     důkaz 
o nerovnosti příležitostí v rámci zemí a napříč 
zeměmi a objasňuje mechanismus, který 
narušuje rozvoj. Nerovnost v příjmech, zdraví 
a vzdělání je realitou života v mnoha 
rozvojových zemích. Životní úspěchy člověka 
by měly být ovlivněny především talentem a 
úsilím, spíše než předurčenými okolnostmi 
jako je rasa, pohlaví, sociální a rodinné zázemí. 
Zpráva pomáhá pochopit jak větší rovnost 
může snižovat chudobu, zvýšit hospodářský 
růst, podpořit rozvoj a dodat více příležitostí 
nejchudším skupinám v naší společnosti. 
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Obsahuje vybrané světové ekonomické 
ukazatele. - ISBN: 0-8213-6249-6 
 
22942 
United Nations. Department of Economic and 
Social Affairs 
World economic and social survey 2006  : 
diverging growth and development 
Hospodářský a sociální přehled světa 2006 : 
divergentní růst a vývoj 
New York  : United Nations, 2006, xxvi, 185 s. 
: tab., grafy, rámečky 
Růst a trendy vývoje v letech 1960-2005 
(rozvojové versus rozvinuté země). 
Strukturální změny a hospodářský růst. 
Způsobila integrace obchodu větší divergenci 
růstu? Makroekonomická politika a divergence 
růstu. Řízení a správa, instituce a divergence 
růstu. Statistická příloha.  
- Příl. - ISBN: 92-1-109151-9 
 
22905 
International Monetary Fund 
World economic outlook. September 2006, 
Financial systems and economic cycles  
Světový hospodářský výhled. Září 2006, 
Finanční systémy a hospodářský cyklus 
Washington  : International Monetary Fund, 
2006, xvi, 279 s. : tab., grafy, rámečky 
Perspektivy a problémy hospodářské politiky 
vybraných zemí či regionů. Vzestup Asie: 
zákonitosti hospodářského rozvoje a růstu. Jak 
finanční systémy ovlivňují hospodářský 
cyklus? Vzrůst cen nepalivových komodit. 
Rozsáhlá statistická příloha. - Příl. - ISBN: 1-
58906-598-0 
 
22988 
Tomáš Kruták, David Dvořák, Libor Vacek 
Zákon o koncesních smlouvách a koncesním 
řízení  : komentář 
Praha  : C.H. Beck, 2006, xii, 318 s. 
Text zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních 
smlouvách a koncesním řízení, ze dne 14. 
března 2006, s komentářem. Koncesní zákon je 
velmi úzce provázán s novou úpravou 
veřejných zakázek. Z tohoto důvodu se 
komentář při výkladu koncesního zákona 
zaměřuje rovněž na související ustanovení 
nového zákona o veřejných zakázkách a 
zabývá se i interpretačními a aplikačními 
problémy, které vyplývají ze vztahu obou 
předpisů. - 1. vyd. - ISBN: 80-7179-418-X 
 
 

22928 
Robert Krč, Karel Marek, Michal Petr 
Zákon o veřejných zakázkách a koncesní 
zákon  : s vysvětlivkami a předpisy 
souvisícími 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 543 s. 
Znění zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, s vysvětlivkami a zák. č. 138/2006 
Sb.,     kterým     se   mění   některé     zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o veřejných 
zakázkách.   Znění   zák.   č.   139/2006    Sb., 
o  koncesních  smlouvách a koncesním řízení, 
s vysvětlivkami a zák. č. 140/2006 Sb., kterým 
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
koncesního      zákona.   Prováděcí    vyhlášky 
k oběma zákonům. Komentář obsahuje také 
popis a odkazy na relevantní rozhodnutí Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže, českých 
správních soudů, legislativu EU včetně 
rozsudků Evropského soudního dvora. 
Základní pojmy zákona, postup při výběru 
budoucího koncesionáře, rozpočtový dozor MF 
a dohled nad dodržováním zákona. - Internet. 
odkazy - ISBN: 80-7201-629-6 
 
23023 
Milan Šebesta ... [et al.] 
Zákon o veřejných zakázkách s 
komentářem  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, xv, 524 s. 
Znění a komentář k zák. č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách. Komentář se vedle 
podrobného výkladu jednotlivých ustanovení 
zabývá i související tuzemskou rozhodovací 
praxí a uvádí související rozhodnutí 
evropských soudních orgánů. - 3 příl. - 1. vyd. 
- ISBN: 80-7357-213-3 
 
 
Informatika. Počítače 
 
E-8824 
prepared by the UNCTAD secretariat 
Information economy report 2005  
Zpráva o informační ekonomii 2005 
New York  : United Nations, 2005, xxvi, 248 s. 
: tab., grafy, rámečky 
Informační a komunikační technologie mají 
potenciál významně změnit globální obchod, 
finance a produkci. Zpráva zdůrazňuje velkou 
snahu rozvojových zemí zmenšit propast, která 
odděluje informačně bohaté a informačně 
chudé. Dále popisuje problémy, kterým svět 
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čelí v klíčových oblastech jako je zlepšení 
přístupu k Internetu a posílení bezpečnosti 
online prostředí. Ukazuje se, že pokrok ve 
využití informačních a komunikačních 
technologií pro rozvoj je již bezprostřední 
realitou, pokud existuje uvědomění, politická 
vůle a účast investorů na e-strategiích. - Příl. - 
ISBN: 92-1-112679-7 
 
 
Mezinárodní hospodářské vztahy 
a integrace 
 
22949 
edited by Michael Artis, Anindya Banerjee, 
Massimiliano Marcellino 
The Central and Eastern European 
countries and the European Union  
Země střední a východní Evropy a 
Evropská unie 
New York  : Cambridge University Press, 
2006, xxi, 398 s. : tab., grafy, vzorce 
Přijetí deseti nových členských států do 
Evropské unie 1. května 2004 patří mezi 
nejvýznamnější události v dějinách evropské 
integrace. Kniha na základě studií výzkumné 
organizace European Forecasting Network 
analyzuje klíčové aspekty dopadu tohoto 
rozšíření s odvoláním na osm z deseti nových 
států, a to zemí střední a východní Evropy. 
Ukazuje se, že rozšíření by mohlo mít vážné 
důsledky jak pro nové členské státy, tak pro 
kandidátské   země,   vzhledem   k    faktu,  že 
v zemích střední a východní Evropy je úroveň 
blahobytu a hospodářského rozvoje hluboko 
pod průměrem EU a že v nich v minulosti 
fungoval centrálně plánovaný systém řízení. 
Příspěvky zkoumají regionální politiku, 
projednávání přístupu k EMU, 
makroekonomické trajektorie ekonomik zemí 
střední a východní Evropy doposud a jejich 
pravděpodobný budoucí vývoj. - Příl. - ISBN: 
0-521-84954-3 
 
22916 
Miloslav Had, Stanislav Stach, Luděk Urban 
Česká republika v Evropské unii  : členství, 
přínosy, výzvy 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 200, XXIX s. 
: tab., grafy, diagr. 
Uceleně  a    prakticky   zpracovaný    materiál 
o vstupu ČR do EU. Autoři ukazují přínosy, 

které jsou s členstvím v EU spojeny a také 
poukazují na problémy, které je nutno řešit. 
Odpovědi na otázky co je EU, co přineslo její 
rozšíření, jaký dopad přináší členství České 
republiky v EU, jaká byla dohodnuta 
přechodná období, jaké změny a omezení 
přistoupení        přináší,     co        čeká      ČR 
v nadcházejících letech. Dále je rozebrán 
obsah Smlouvy o přistoupení ČR k EU a vše o 
Smlouvě o Ústavě pro Evropu. V přílohách je 
uveden finanční rámec EU na období 2000 - 
2006 a finanční perspektiva na období 2007 - 
2013, přehled základních smluv, přehled 
zástupců a další údaje. - Příl.  
- ISBN: 80-7201-611-3 
 
22923 
Růžena Vintrová 
Historické předpoklady a reálné 
perspektivy  konvergence české ekonomiky 
k Evropské unii  
Praha  : Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2006, 119 s. : 23 tab., 9 grafů 
Cílem studie je analyzovat předpoklady 
integrace české ekonomiky do evropských 
struktur v dlouhém historickém období a 
ukázat na z nich vyplývající přednosti a šance. 
Názvy kapitol: Vývoj ekonomické úrovně a 
utváření profilu ekonomiky v historické 
retrospektivě; Vztah české a slovenské 
ekonomiky před a po rozdělení; Reálná a 
nominální     konvergence     k     úrovni   EU. 
V závěrech je vyjádřen střet možných strategií 
vhodných pro českou ekonomiku, spočívající v 
míře spoléhání se na cenovou - nákladovou či 
necenovou - kvalitativní konkurenční 
schopnost. Reaguje se též na aktuální otázku 
vztahu mezi vyrovnáváním cenových a 
mzdových úrovní a reálnou konvergencí.  
- 9 tab. příl. - Abstr. -- res.  
- ISBN: 80-86729-29-X 
 
23022 
René Wokoun 
Strukturální fondy a obce. I. 
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 146 s. : 13 tab. 
Vývoj, význam a principy regionální a 
strukturální politiky EU. Strukturální fondy. 
Fond soudržnosti. Evropská investiční banka. 
Iniciativy Společenství. Cíle, programování a 
procedury strukturální a regionální politiky EU 
(do roku 2006, resp. 2008). Legislativní 
zajištění. Využití předvstupních nástrojů v ČR. 
Finanční rámec pro ČR 2004 - 2006. 
Programovací procedury v ČR. Budoucnost 
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regionální politiky EU (období 2007 - 2013). 
Finanční rámec pro ČR 2007 - 2013. 
Legislativa ČR v oblasti regionální politiky. 
Řízení a implementace programů. 
Monitorování, financování, kontrola. Příprava 
projektů pro oblast strukturálních fondů a 
finanční projekty mimo strukturální fondy. - 
Pojmy - 1. vyd. - ISBN: 80-7357-138-2 
 
 
Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
22930 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
International investment perspectives  
Mezinárodní investiční vyhlídky 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2006, 259 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Publikace vychází každoročně s 
aktualizovanými údaji o posledních trendech a 
vyhlídkách v oblasti přímých zahraničních 
investic. V tomto čísle je po uvedení hlavních 
trendů a rozvoje PZI pozornost zaměřena na 
globalizaci, nové technologie a mezinárodní 
investice, zapojení mezinárodních investorů do 
infrastruktury, vnější přímé investice a 
budování pozice investiční politiky. Speciální 
pozornost je věnována mezinárodním 
investičním smlouvám. - Příl. - 2006 ed. - 
ISBN: 92-64-02689-4 
 
E-8822 
Institute of International Finance 
Investor relations  : an approach to effective 
communication and enhanced transparency 
: update of key borrowing countries 
Investorské vztahy : přístup k efektivní 
komunikaci a zvýšené transparentnosti : 
aktualizace klíčových půjčujících si zemí 
Washington  : Institute of International 
Finance, August 2006, iv, 29 s. : tab., grafy + 1 
CD-ROM 
Aktualizovaná analýza investorských vztahů a 
transparentnosti údajů 32 nejvíce aktivních 
půjčujících si zemí s nově vznikajícími trhy. 
Přiložený CD-ROM obsahuje původní zprávu 
z roku 2005, aktualizace z roku 2006 a tabulky 
s hodnocením investorských vztahů klíčových 
půjčujících si zemí v programu Excel. - Příl. 
 
 
 
 

22964 
Jana Marková 
Mezinárodní měnová spolupráce  
Praha  : Oeconomica, 2006, 269 s. : 52 tab. 
Hlavní etapy formování mezinárodní měnové 
spolupráce. Mezinárodní měnový fond. 
Světová banka. Banka pro mezinárodní platby. 
Vývoj v rámci západoevropských zemí. 
Spolupráce v rámci EU. Evropská investiční 
banka. Evropská banka pro obnovu a rozvoj. 
Mezinárodní měnová spolupráce rozvojových 
zemí. - 4 příl. - 1. vyd. - ISBN: 80-245-1053-7 
 
23026 
Tomáš Nesnídal, Petr Podhajský 
Obchodování na komoditních trzích  : 
průvodce spekulanta 
Praha  : Grada, 2006, 200 s. : tab., obr. 
Co je komodita a jak funguje obchodování s 
komoditami. Výklad několika základních 
způsobů, se kterými je možné vybírat obchody 
s vyšší pravděpodobností úspěšnosti. Z obsahu: 
jak správně číst komoditní grafy, ochrana a 
omezení rizika, money-management, 
psychologie obchodování, praktické rady a 
tipy. - 3 příl. -- komplexní test - principy 
obchodování. - 2. rozšíř. vyd. - ISBN: 80-247-
1851-0 
 
E-8821 
European Investment Bank 
Operations evaluation  : overview report 
2005 
Hodnocení projektů : přehledová zpráva 
2005 
Luxembourg  : European Investment Bank, 
c2006, 28 s. : obr., grafy 
Zpráva hodnotí, jak Evropská investiční banka 
realizuje své projekty, které zahrnují půjčky na 
leteckou infrastrukturu a železniční sektor, 
půjčky pro projekty partnerství veřejného a 
soukromého sektoru, globální půjčky pro 
střední a malé podniky v EU, půjčky na 
individuální projekty a financování malého a 
středního podnikání v partnerských 
středomořských zemích. - Příl. 
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22855 
OECD 
Russian federation  : enhancing policy 
transparency 
Ruská federace : zvýšení transparentnosti 
politiky 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2006, 110 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Průzkum vývoje ruského investičního prostředí 
zaměřený na transparentnost investiční politiky 
a její efektivní provádění. Obsahuje 
doporučení na zlepšení reformy kontroly 
kapitálu, přijetí co nejméně restriktivních 
přístupů k legislativě ve strategických 
sektorech      a    upevnění   ruských      smluv 
o mezinárodních investicích. - Příl. - ISBN: 
92-64-02592-8 
 
22937 
United Nations Conference on Trade and 
Development 
World investment report 2005  : 
transnational corporations and the 
internationalization of R & D 
Zpráva o světových investicích 2005 : 
nadnárodní společnosti a zmezinárodnění 
výzkumu a vývoje 
New  York   :  United Nations, 2005, xxxii, 
332 s. : tab., grafy, rámečky + 1 CD-ROM 
Každoročně vydávaná zpráva se zaměřuje na 
problematiku přímých zahraničních investic 
(PZI) v rozvinutých i rozvojových zemích. 
Ústředním tématem vydání je zmezinárodnění 
výzkumu a vývoje prostřednictvím 
nadnárodních společností. Rozsáhlá statistická 
příloha. - Příl. - ISBN: 92-1-112667-3 
 
E-8820 
International Monetary Fund 
Annual report on exchange arrangements 
and exchange restrictions 2006  
Výroční zpráva o devizových úpravách a 
devizových restrikcích 2006 
Washington  : International Monetary Fund, 
2006, xiii, 1326 s. : tab., rámečky 
Detailní popis devizových režimů členských 
zemí  MMF.  Devizové  a  obchodní  systémy 
v jednotlivých státech v roce 2005, u některých 
zemí jsou údaje z první poloviny roku 2006. 
Situace a vývoj směnných kurzů a kurzové 
politiky. - Příl. - ISBN: 1-58906-569-7 
 
 

Podnik a podnikání 
 
23000 
OECD 
Corporate governance in Turkey  : a pilot 
study 
Řízení a správa společností v Turecku : 
pilotní studie 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2006, 130 s. : 
rámečky 
Zpráva hodnotí rozsah, ve kterém v Turecku 
OECD realizovala své Zásady pro řízení 
společností (OECD Principles of Corporate 
Governance) z pohledu jak právního a 
regulačního  rámce,  tak podnikové praxe. Jde 
o experimentální pilotní studii, která využívá 
nově vyvinutou hodnotící metodologii. - ISBN: 
92-64-02863-3 
 
22972 
Tomáš Dvořák 
Evropské hospodářské zájmové sdružení  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, xix, 243 s. 
Publikace podrobně rozebírá vztah 
jednotlivých komunitárních i národních 
právních norem aplikovatelných na evropské 
hospodářské zájmové sdružení (dále EHZS). 
Dále rozebírá právní povahu EHZS, jeho 
založení a vznik, orgány a vnitřní strukturu, 
práva a povinnosti členů. Výklad se zabývá 
některými majetkovými pojmy, daňovým 
režimem EHZS a jeho členů a rámcově 
rozebírá i pravidla pro hospodaření a vedení 
účetnictví. Opomenuto není ani zrušení a zánik 
EHZS a problematika likvidace. Zvláštní 
pozornost je věnována přemístění zapsaného 
sídla  EHZS  a   jsou   zde   připojeny  i  pasáže 
o některých přímo souvisejících otázkách, 
zejména problematika obchodního rejstříku a 
obchodní firmy. - Znění Nařízení Rady č. 
2137/1985, o evropském hospodářském 
zájmovém sdružení - 1. vyd.  
- ISBN: 80-7357-206-0 
 
23021 
Petra Růčková 
Finanční analýza  : metody, ukazatele, 
využití v praxi 
Praha  : Grada, 2007, 118 s. : 20 grafů, 12 tab., 
14 schémat 
Co je finanční analýza a k čemu slouží. Zdroje 
informací pro finanční analýzu. Metody. 
Analýza    poměrovými   ukazateli.    Souhrnné  
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indexy hodnocení pro rychlou analýzu 
finančního zdraví firmy. Praktický příklad 
komplexní finanční analýzy na úrovni podniku. 
- 3 příl. - 1. vyd. - ISBN: 80-247-1386-1 
 
22993 
Dana Dluhošová 
Finanční řízení a rozhodování podniku  : 
analýza, investování, oceňování, riziko, 
flexibilita 
Praha  : Ekopress, 2006, 191 s. : tab., obr. 
Základní témata, přístupy a metody finančního 
řízení a rozhodování včetně komplexních 
řešených příkladů. Kategorizace finančních 
toků, princip časové hodnoty peněz, metody 
analýzy odchylek, kvantifikace rizika a 
oceňování na bázi současné hodnoty. 
Následuje zpracování jednotlivých základních 
témat, kterými jsou pojetí finančních výkazů, 
měření finanční výkonnosti, aplikace 
finančních analýz na bázi poměrových 
ukazatelů a pyramidálních analýz odchylek, 
stanovení nákladů kapitálu, metody 
investičního rozhodování a oceňování podniku. 
Problematika reálných opcí. - 1. vyd. - ISBN: 
80-86119-58-0 
 
22953 
Vladimír Smejkal, Karel Rais 
Řízení rizik ve firmách a jiných 
organizacích  
Praha  : Grada, 2006, 296 s. : obr., tab. 
Základní druhy podnikatelských rizik, a to 
především rizika ekonomická, investiční, 
informační a právní. Postupy a nástroje na 
jejich řízení, včetně metod pro preventivní 
odstranění  jejich  příčin.  Příčiny   neúspěchu 
v podnikání a krize firmy. Charakteristické 
znaky úspěšné firmy. Modely změn ve firmě. 
Riziko - definice, měření, klasifikace a 
praktické přístupy k řízení rizika ve firmě. 
Zásady krizového plánování. - 2. aktualiz. a 
rozšíř. vyd. - ISBN: 80-247-1667-4 
 
22954 
Petr Marek a kolektiv 
Studijní průvodce financemi podniku  
Praha  : Ekopress, 2006, 624 s. : obr., tab., 
příklady 
Výklad finančního řízení podniku rozdělený do 
kapitol: Podstata finančního managementu 
podniku; Časová hodnota peněz; Riziko - 
měření rizika investic a portfolia; Hlavní účetní 
výkazy; Vliv zdanění na finanční rozhodování; 
Výklad finanční analýzy; Krátkodobý finanční 

management; Investiční rozhodování; 
Dlouhodobé finanční zdroje; Rozdělování 
výsledku hospodaření; Finanční plánování; 
Stanovení hodnoty podniku; Spojování 
podniků; Finanční řízení holdingu. Každá 
kapitola obsahuje příklady a otázky. - Odkaz 
na internet. stránku knihy 
www.nb.vse.cz/kfop/spfp - 1. vyd. - ISBN: 80-
86119-37-8 
 
E-8902 
Jaroslava Hyršlová 
Využití environmentálního manažerského 
účetnictví na podporu rozhodovacích 
procesů v podniku  
Praha  : Ministerstvo životního prostředí České 
republiky, [2005], 64 s. : 15 tab. 
Koncepce eko-účinnosti na úrovni podniku. 
Složky environmentálního účetnictví. 
Možnosti využití systému EMA - nástroje na 
podporu rozhodovacích procesů v podniku. 
Materiál využívá poznatků, které byly 
publikovány především v zahraniční literatuře 
a výsledky výzkumu v rámci řešení grantového 
projektu GAČR. - Monotematické číslo 
časopisu Planeta 
 
E-8898 
Libuše Šoljaková 
Využití informací manažerského účetnictví 
ve strategickém řízení podniku  : habilitační 
přednáška 
Praha  : Vysoká škola ekonomická (Praha), 
2006, [38] s. : 7 schémat 
Vymezení úlohy strategicky orientovaného 
manažerského účetnictví. Zhodnocení jeho 
metod a nástrojů k naplňování strategických 
cílů   ve   vztahu   k jednotlivým      výkonům, 
k     aktivitám    a     procesům    a    ve   vztahu 
k odpovědnosti řídících pracovníků. Analýza 
současné úrovně využívání nástrojů a metod 
strategického      manažerského        účetnictví 
v podnicích v ČR na základě empirických 
šetření provedených v roce 2004 u 72 
vybraných společností a v roce 2006 u 47 
společností z "TOP 150" českých podniků. - 
Anglické res. – příl. 
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Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
22944 
edited by Giuliano Bonoli and Toshimitsu 
Shinkawa 
Ageing and pension reform around the 
world  : evidence from eleven countries 
Stárnutí a penzijní reforma ve světě : 
poznatky z jedenácti zemí 
Cheltenham  : Elgar, c2005, xi, 279 s. : tab., 
grafy 
Stárnutí populace a z toho vyplývající tlak na 
existující  penzijní  systémy  představují jeden 
z nejzávažnějších problémů moderních 
společností,    kterému    budou    muset   čelit 
v následujících desetiletích. Ačkoliv vlády 
zareagovaly na tento tlak přijetím mnoha 
penzijních reforem, adaptační proces není 
zdaleka u konce. Kniha dokumentuje vývojové 
trendy v penzijní politice v jedenácti vyspělých 
průmyslových zemích v západní Evropě, 
východní Asii a Severní Americe.  
- ISBN: 1-84720-094-X 
 
23045 
Jan Přib 
Kdy do důchodu a za kolik  
Praha  : Grada, 2007, 122 s. : tab. 
Obecné otázky důchodového pojištění. 
Základní prvky pro výpočet důchodů. 
Důchodový věk. Starobní důchod. Volba 
vhodného data odchodu do starobního 
důchodu. Souběh nároků na důchody. 
Zvyšování důchodů. Žádost o důchod a řízení 
o přiznání důchodu. Povinnosti důchodců a 
zaměstnavatelů. Penzijní připojištění. - Tab. 
pro výpočet důchodů -- přehl. předpisů k 
1.11.2006. - 8. aktualiz. vyd. 
 
22998 
Aleš Zuzaňák 
Marketing v pojišťovnictví  
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 87 s. : 7 tab. 
Marketing a marketingový systém řízení. 
Plánovací fáze. Marketingový výzkum. Pojem 
marketingový mix. Marketing v pojišťovnictví: 
pojistné produkty pro pojištění osob, pojistné, 
místo, lidé, materiální prostředí, procesy, 
očekávané    a   vnímané  služby,   cílový   trh 
u pojištění osob, příklady z praxe. - Slov. zákl. 
pojmů - 2. přeprac. vyd.  
- ISBN: 80-7201-627-X 

 
23003 
David Blake 
Pension economics  
Penzijní ekonomie 
Chichester  : Wiley & Sons, 2006, xii, 256 s. : 
tab., grafy, vzorce, rámečky 
Kniha poskytuje průpravu v teorii a praxi 
ekonomických záležitostí, které se týkají penzí. 
Zabývá se rolí penzí v maximalizování 
individuálního    celoživotního       blahobytu, 
v osobních úsporách a rozhodnutích o odchodu 
do důchodu, dále důsledky z hlediska firem, 
rolí   v    propagování   agregátních   úspor    a 
v modelech s překrývajícími se generacemi. 
Kniha navíc popisuje různé typy penzijních 
plánů, zahrnuje ekonomii stárnutí a 
mezigenerační účtování a bere v úvahu 
důsledky penzí pro společenský blahobyt. Na 
závěr diskuse o behaviorální penzijní 
ekonomii. - ISBN: 0-470-05844-7 
 
22958 
Anna Majtánová 
Poisťovníctvo  : teória a prax 
Praha  : Ekopress, 2006, 288 s. : 30 schémat, 
62 tab., 20 grafů 
Problematika   pojištění   a  pojišťovnictví jak 
z pohledu teoretického, tak i aplikačního. 
Obsahem publikace jsou témata: riziko a 
klasifikace rizik, pojistný trh a jeho subjekty, 
komerční pojišťovna a její role, životní a 
neživotní pojištění, solventnost pojišťoven, 
technické rezervy pojišťoven, zajištění, 
finanční analýza pojišťoven. - Příl. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-86929-19-1 
 
23027 
Tomáš Cipra 
Pojistná matematika  : teorie a praxe 
Praha  : Ekopress, 2006, 411 s. : tab., obr., 
vzorce 
Postupy pojistné matematiky v tuzemských 
podmínkách s rozšířením na oblast životního, 
penzijního a neživotního pojištění. Výklad 
zahrnuje jak klasické pojistné pojmy 
(pojišťovnictví a finance, zajištění a 
solventnost pojišťoven), tak moderní postupy 
znamenající často radikální změny v pojetí 
pojišťovnictví (nasazení výpočetní techniky). 
Důraz je kladen na praktickou využitelnost 
textu, ale autor se nevyhýbá ani teoretickým 
formulacím různých pojistných problémů.  
- 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 80-86929-11-6 
 

 18



Informace odborné knihovny MF                                                                           Nové knihy v odborné knihovně                                
__________________________________________________________________________ 

22922 
Ladislav Průša 
Stanovení indikátorů sociální problémovosti 
jednotlivých regionů v České republice  
Praha  : Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2006, 81 s. : 2 grafy, 2 tab. 
Definice   sociální   problémovosti  a přístupy 
k jejímu vymezení. Sociální problémovost 
jednotlivých regionů v odborné literatuře, 
statistických podkladech a politických 
dokumentech. Vyhodnocení sociální 
problémovosti jednotlivých krajů. Možnosti 
systému sociální ochrany obyvatelstva 
přispívající ke snížení sociální problémovosti 
jednotlivých regionů. - Tab. příl.: 
Charakteristika vybraných indikátorů sociální 
problémovosti jednotlivých regionů, 
zdůvodnění jejich výběru a jejich vyhodnocení 
- Abstr. -- Res. - ISBN: 80-86729-28-1 
 
E-8885 
Česká správa sociálního zabezpečení, odbor 
ekonomický a odbor komunikace 
Statistická ročenka z oblasti důchodového 
pojištění 2005  
Praha  : Česká správa sociálního zabezpečení, 
2006, 125 s. : tab., diagr. 
Tabulky doplněné vysvětlujícími texty a 
vybranými        grafy      obsahují    informace 
o vyplácených důchodech, o přiznaných 
důchodech, o počtu zaniklých důchodů a 
podobně. Údaje k 31. 12. 2005. - Tab. příl.  
- 2. vyd. 
 
E-8893 
Česká národní banka 
Zpráva o dohledu nad pojistným trhem a o 
vývoji tohoto trhu v roce 2005  
[Praha]  : Česká národní banka, [2006], [80] s. 
: tab., schémata 
Státní dozor v pojišťovnictví v roce 2005: 
legislativní a metodická činnost, povolovací, 
schvalovací a notifikační činnost, kontrolní, 
registrační činnost, činnost v rámci EU. 
Pojistný trh v roce 2005: vývoj a struktura 
pojistného trhu, náklady na pojistná plnění, 
aktiva pojišťoven, technické rezervy, 
solventnost, pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla, účetnictví a audit. - 39 tab. příl. -- 
zpráva je dostupná též na internet. stránkách 
ČNB -- také v anglické verzi (sign. E-8894). 
 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové 
hospodářství 
 
22978 
Zbyněk Zazvonil 
Porovnávací hodnota nemovitostí  
Praha  : Ekopress, 2006, 313 s. 
Úloha porovnání při hledání tržní hodnoty. 
Principy oceňování ve vztahu k porovnávací 
hodnotě. Průběh porovnávacího procesu. 
Vlastní sběr dat a jeho zdroje. Data z externích 
databází. Výběr vzorků. Jednotky porovnání. 
Výběr způsobu porovnání. Prvky porovnání. 
Porovnávací analýzy. Kvantitativní analýza a 
možnosti    adjustace.  Adjustace     vzhledem 
k odlišným podmínkám transakce a k odlišným 
vlastnostem nemovitostí. Kvalitativní analýza. 
Závěrečná indikační analýza. Komplexní 
příklad. Aplikační možnosti statistiky. 
Aplikace počtu pravděpodobnosti. Aplikace 
regresních analýz. Příklady. - Ukázky 
formulářů -- dod. k "Výnosové hodnotě 
nemovitostí". - 1. vyd. - ISBN: 80-86929-14-0 
 
22908 
Stanislav Křeček 
Změny v bytovém právu po 1.1.2007  : podle 
novel občanského zákoníku zákony č. 
107/2006 Sb. a č. 115/2006 Sb. 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 186 s. 
Zásadní změny s platností od 1. 1. 2007. 
Přehledně o nájemném, změnách v občanském 
zákoníku, zániku práv z nájmu bytu, bytových 
náhradách, podnájmech bytu, stěhovacích 
nákladech a rozdílech v nájemném. - Příl.: 
znění vybraných práv. předpisů.  
- ISBN: 80-7201-617-2 
 
 
Práce. Zaměstnanci. 
Zaměstnavatelé 
 
22980 
Vladimír Hruška 
Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy  : 
komplexní průvodce kolektivním 
vyjednáváním ; dle nového zákoníku práce 
od r. 2007 
Praha  : Grada, 2006, 284 s. 
Komplexní průvodce kolektivním 
vyjednáváním. Obecně o kolektivní smlouvě. 
Struktura kolektivní smlouvy (všeobecná 
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ustanovení, pracovněprávní nároky a 
podmínky, péče o zaměstnance, skončení 
pracovního poměru, bezpečnost a ochrana 
zdraví  při   práci,   mzdová   oblast, překážky 
v práci, náhrada škody). Pracovní řád 
(pracovní poměr, povinnosti zaměstnanců, 
doručování). Zpracované vzory kolektivní 
smlouvy, vnitřního předpisu, pracovního řádu i 
směrnice o cestovních náhradách. - 1. vyd. 
 
22915 
Marcela Kubínková a kol. 
Nový zákoník práce s účinností od 1. ledna 
2007 a související předpisy  : s exkluzivním 
výkladem a příklady pro praxi 
Praha  : Sondy, 2006, 507 s. 
Úplné  znění  nového zákoníku práce, zákona 
č. 262/2006 Sb.,   a   souvisejících       předpisů 
s přehledným metodickým výkladem a 
vyznačením liberalizovaných ustanovení. - 
ISBN: 80-86846-15-6 
 
22996 
Marie Salačová 
Poskytování cestovních náhrad podle 
zákoníku práce s komentářem včetně 
daňových souvislostí  
Praha  : POLYGON, 2006, 102 s. 
Nová právní úprava poskytování cestovních 
náhrad v souvislosti s výkonem práce je 
zařazena do sedmé části zákoníku práce 
platného od 1. 1. 2007. Obecný výklad. 
Komentář k jednotlivým paragrafům zákoníku 
práce, které se týkají poskytování cestovních 
náhrad včetně příkladů. - 1. vyd. - ISBN: 80-
7273-138-6 
 
19409III 
Martin Fassmann 
Stínová ekonomika. III. Práce na černo a 
boj proti stínové ekonomice 
Praha  : Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2006, 151 s. : 19 tab. 
Studie se zaměřuje na dva problémové okruhy 
- na práci na černo a na nástroje a metody boje 
proti stínové ekonomice. Podrobný popis práce 
na černo. Analýza struktury nabídky i 
poptávky po této práci v EU a situace v ČR. 
Nástroje uplatňované proti daňovým únikům a 
práci na černo (přehled opatření EU). Praxe ve 
vyspělých státech EU. Přehled přijatých 
opatření v boji proti aktivitám stínové 
ekonomiky v ČR. - 4 tab. Příl. - Res.-- abstr. - 
ISBN: 80-86729-27-3 
 

22995 
Jaroslav Jakubka 
Zákoník práce 2007 - s výkladem  : [výklad 
zásadních změn od r. 2007 zahrnuje zákon o 
mzdě, platu i o cestovních náhradách] ; 
právní stav k 1.1.2007 
Praha  : Grada, 2007, 81 s. 
Výklad nového zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 
Přehled mezinárodních dokumentů. Přehled 
členění a úplné znění zákoníku práce č. 
262/2006 Sb. – Příl. k zák. - podnázev na 
deskách. - 6. vyd. 
 
22979     Pouze prezenčně 
Ladislav Jouza 
Zákoník práce s komentářem  
Praha  : POLYGON, 2006, 838 s. 
Komentované znění zák. č. 262/2006 Sb., s 
platností od 1. 1. 2007. Příklady. Judikatura. - 
Příl. - 1. vyd. 
 
 
Právo 
 
22970 
Daniel Karzel 
Evropský soudní dvůr  : praktický 
průvodce 
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 491 s. 
Informace a skutečnosti o evropské integraci, 
fungování evropských orgánů a evropském 
právním systému. Právní základ a struktura 
Soudního dvora, řízení u Soudního dvora, 
druhy řízení, vztah Soudního dvora k Soudu 
prvního stupně a Soudu pro veřejnou službu. 
Soudci. Vedoucí soudní kanceláře a fungování 
soudu. Přílohy obsahují kontaktní údaje 
jednotlivých soudních orgánů nebo statistiky a 
právní   předpisy   upravující soudní řízení. - 
13 příl. - 1. vyd. - ISBN: 80-7357-201-X 
 
23051 
Marie Grossová 
Exekuce na peněžité plnění v současné 
právní praxi  : podle stavu k 1.1.2007 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 603 s. 
Výklad problematiky výkonu rozhodnutí - 
exekuce na peněžité plnění pro potřeby praxe. 
Obsah jednotlivých kapitol: zásady provádění 
exekucí, přehled obecných pravidel o výkonu 
rozhodnutí, právní úprava, předpoklady pro 
výkon rozhodnutí podle jednotlivých druhů 
řízení (správní, daňové a občanskoprávní). 
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Nejobsáhlejší výklad se věnuje řízení 
občanskoprávnímu, ale pozornost je věnována 
i zástavnímu právu a příkladům postupů při 
výkonu rozhodnutí - exekucí. - Příl. -- sezn. 
použit. práv. předpisů - 5. aktualiz. a dopl. vyd. 
 
22977 
Lubomír Grúň 
Finanční právo a jeho instituty  
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 323 s. 
Finanční vztahy a jejich realizace. Stručný 
náčrt historie finančního práva. Výklad 
finančněprávních institutů: rozpočet, daň, 
poplatky, clo, měna, devizové hospodářství, 
finanční kontrola. Odvozené finančněprávní 
instituty: pojištění, úvěr, finanční trh. Věda 
finančního práva. Problematika mezinárodního 
finančního práva. Některé vývojové tendence. 
- 2. aktualiz. a dopl. vyd.  
- ISBN: 80-7201-620-2 
 
21640/11/58 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, [2006], 153 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Dohoda o partnerství a spolupráci, kterou se 
zakládá partnerství mezi ES a jejich členskými 
státy na jedné straně a Moldavskou republikou 
na straně druhé (21998A0624(01)) a Protokol 
k této Dohodě. Další dvě dohody o spolupráci 
mezi ES a jejich členskými státy a Republikou 
Kazachstán (21999A0728(02)) a Kyrgyzstán 
(21999A0728(03)). 
 
22974 
Břetislav Dančák, Vít Hloušek, Vojtěch 
Šimíček (eds.) 
Korupce  : projevy a potírání v České 
republice a Evropské unii 
Brno  : Mezinárodní politologický ústav 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 
2006, 309 s. 
Sborník odpovídá na řadu otázek, které souvisí 
s projevy a způsoby potírání korupce v českém 
i zahraničním kontextu. Je rozdělen do čtyř 
částí: Korupce jako společenskovědní 
fenomén; Prostředky potírání korupce; 
Korupce a média; Veřejné zakázky. - Sezn. 
autorů - 1. vyd. - ISBN: 80-210-4062-9 
 
 
 

22981 
Karel Eliáš, Tomáš Dvořák a kolektiv 
Obchodní zákoník  : podle stavu k 1.11.2006 
; praktické  poznámkové vydání s výběrem 
z judikatury od roku 1900 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 975 s. 
Znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku ve znění pozdějších zákonů (poslední 
zapracovaný je zákon č. 308/2006 Sb.) Úvodní 
poznámky  a  poznámky  k   textu. Judikatura.  
- 5. přeprac. a rozšíř. vyd. - ISBN: 80-7201-
624-5 
 
22982     Pouze prezenčně 
Ivana Štenglová ... [et al.] 
Obchodní zákoník [2006]  : komentář 
Praha  : C.H. Beck, 2006, xx, 1508 s. 
Znění zákona č. 513/1991 Sb., ve znění 
pozdějších zákonů. Poslední úpravy v tomto 
vydání zákonem č. 308/2006 Sb. Obsáhlý 
komentář, výčet souvisejících ustanovení a 
předpisů, přehled judikatury. - Znění některých 
souvisejících předpisů -- přehled legislativy -- 
znění INCOTERMS - 11. vyd.  
- ISBN: 80-7179-487-2 
 
22967 
Ilona Schelleová a kolektiv 
Organizace soudnictví a právní služby  
Praha  : Alfa Publishing, 2006, 213 s. 
Současná podoba českého soudnictví, 
advokacie  a  notářství.  Základní    informace 
o možnostech právní služby v českém 
prostředí. Postavení soudů v systému státních 
orgánů. Právní úprava soudnictví. Organizace. 
Správní soudnictví. Rozhodčí soudnictví. 
Postavení soudců, přísedících, justičních 
čekatelů a vyšších  soudních  úředníků.  Právní     
služba v ČR. Advokacie. Notářství. Patentoví 
zástupci. Daňoví poradci. Soudní exekutoři. - 
1. vyd. - ISBN: 80-86851-39-7 
 
23038 
uspořádal a poznámkami opatřil Pavel Šámal 
Osnova trestního zákoníku 2004-2006  
Praha  : C.H. Beck, 2006, xxii, 399 s. 
Návrh trestního zákoníku představuje vývoj 
kodifikace trestního práva hmotného v letech 
2004 až 2006 a zachycuje způsob a výsledek 
projednávání osnovy trestního zákoníku poté, 
co byl předložen vládou Poslanecké sněmovně. 
Základ tvoří vládní návrh trestního zákoníku 
jenž je publikován včetně důvodové zprávy a 
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poznámek.  -  Příl.  :  vládní    návrh    zákona 
o trestní odpovědnosti práv. osob a řízení proti 
nim. - 1. vyd. - ISBN: 80-7179-527-5 
 
22918 
Eva Hubálková 
Přehled judikatury Evropského soudu pro 
lidská práva  : právo na spravedlivé řízení a 
další procesní práva 
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 157 s. 
Publikace je tematicky členěna podle 
jednotlivých procesních práv: právo na 
spravedlivé řízení, zákonnost trestního 
odsouzení, právo na odvolání v trestních 
věcech, právo na odškodnění v případě 
nezákonného odsouzení, právo nebýt souzen 
nebo odsouzen dvakrát. Teoretická část 
každého tématu je doplněna rozsáhlými 
citacemi z nejvýznamnějších rozhodnutí ESLP. 
Přílohy  obsahují  přehled   zásadní judikatury 
z této oblasti, přehled rozsudků a rozhodnutí 
vydaných senáty ESLP ve stížnostech 
podaných  proti ČR, oficiální překlad Úmluvy 
o ochraně lidských práv ... a formulář pro 
podání stížnosti k ESLP. - Příl. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7357-124-2 
 
22983 
sestavil Petr Lavický 
Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného 
obohacení  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 415 s. 
Přehled shrnuje rozhodnutí a stanoviska 
pocházející především od Nejvyššího soudu a 
poskytuje ucelenou představu o rozhodovací 
činnosti soudů v otázkách bezdůvodného 
obohacování. Tematicky je přehled rozdělen 
do šesti částí: Základní soukromoprávní úprava 
bezdůvodného obohacení; Bezdůvodné 
obohacení podle zákoníku práce; Bezdůvodné 
obohacení podle zákona o služebním poměru 
příslušníků Policie ČR; Plně vyživovací 
povinnosti za jiného podle zákona o rodině; 
Promlčení práva na vydání bezdůvodného 
obohacení; Procesní souvislosti. - Vybr. 
ustanovení občanského zákoníku -- přehl. 
ostat. použitých práv. předpisů - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7357-208-7 
 
 
 
 
 
 
 

23036 
sestavil Petr Vojtek 
Přehled judikatury ve věcech náhrady 
škody  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 711 s. 
Přehled judikatury zahrnuje obsáhlou 
problematiku náhrady škody řazenou do 
kapitol: Obecná odpovědnost podle 
občanského zákoníku: společná ustanovení; 
Zvláštní odpovědnost podle občanského 
zákoníku; Odpovědnost z občanskoprávních 
závazků; Odpovědnost za škodu podle 
obchodního zákoníku; Odpovědnost za škodu 
podle jiných předpisů; Promlčení a procesní 
otázky. - Přehl. uveřejněných judikátů podle 
práv. předpisů - ISBN: 80-7357-194-3 
 
22987 
sestavili Sylva Šiškeová, Petr Lavický, Milan 
Podhrázký 
Přehled judikatury ve věcech správního 
trestání  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 823 s. 
Výběr judikatury z oblasti správního trestání, 
tj. přestupků a jiných správních deliktů. Výběr 
zahrnuje rozhodnutí Evropského soudu pro 
lidská práva, Evropského soudního dvora, 
Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního 
soudu, Vrchního soudu v Praze, Vrchního 
soudu v Olomouci, jakož i krajských soudů. 
Práce je členěna do pěti částí, jež jsou dále 
podrobněji strukturovány. První část se zabývá 
obecnými otázkami správního trestání, druhá 
(zvláštní) se věnuje konkrétním přestupkům a 
jiným správním deliktům na jednotlivých 
úsecích správního trestání, třetí procesním 
otázkám, čtvrtá soudnímu přezkumu a pátá 
výkonu rozhodnutí o pokutách. - Přehl. 
uveřejněných judikátů podle práv. předpisů  
- 1. vyd. - ISBN: 80-7357-200-1 
 
15392XXXVII 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 37, ročník 
2005 – II. díl 
Praha  : C.H. Beck (Praha), 2006, xxvi, 789 s. 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí 
všechny přijaté nálezy a usnesení Ústavního 
soudu. Každý nález je opatřen výstižným 
názvem a právní větou umožňující rychlou a 
věcnou orientaci. V tomto díle nálezy č. 70 - 
135 a usnesení č. 7 - 15 z roku 2005. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7179-724-3 
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22957 
Bohumil Pikna 
Vnitřní   bezpečnost  a   veřejný     pořádek 
v evropském právu  : (oblast policejní a 
justiční spolupráce) 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 479 s. 
Vývoj a právní systém v EU. Evropský prostor 
svobody, bezpečnosti a práva (charakteristika, 
komunitární a unijní úprava problematiky 
justice a vnitřních věcí, acquis justice a 
vnitřních věcí a právní aproximace, Schengen, 
Europol, formy a nástroje policejní a soudní 
spolupráce ve věcech trestních, ochrana 
finančních zájmů společenství). Unijní 
dimenze zvláštních forem spolupráce (celní 
spolupráce v bezpečnostní oblasti, mezinárodní 
terorismus). Civilní ochrana a zvládání krizí 
vně unie. - Příl.: internet. stránka Policejní 
akademie ČR -- chronolog. přehl. událostí -- - 
Res. - 3. podstatně přeprac. a rozšíř. vyd. - 
ISBN: 80-7201-619-9 
 
23050 
Vladimír Týč 
Základy práva Evropské unie pro ekonomy  
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 287 s. 
Evropská integrace a vznik Evropských 
společenství a EU. Organizační struktura. 
Právní systém, prameny a normotvorba. 
Aplikace práva Společenství v členských 
státech. Vynucování a interpretace práva. 
Jednotný vnitřní trh. Ochrana hospodářské 
soutěže. Regulace státních podpor. 
Komunitární právo veřejných zakázek. Daňová 
politika. Sbližování práva ve fiskální oblasti. 
Vnější obchodní vztahy ES. Pracovní právo a 
sociální zabezpečení. Úprava 
soukromoprávních vztahů v rámci vnitřního 
trhu. Právo obchodních společností. Ochrana 
spotřebitele. Shrnutí vývoje EU (Maastricht, 
Amsterodam, Nice, Ústavní smlouva). Prostor 
svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. 
Nekomunitární  právo EU. Právní úprava 2. a 
3. pilíře. Obsah členství ČR v EU. - 5. aktualiz. 
vyd. - ISBN: 80-7201-631-8 
 
 
 
 
 
 

22961 
Vlastislav Man, Karel Schelle 
Základy ústavního práva České republiky  
Praha  : Eurolex Bohemia, 2006, 249 s. 
Vznik a historický vývoj moderního státu a 
jeho ústavy. Stručný ústavní vývoj na území 
ČR. Ústavní právo ČR. Ústava. Ústavní 
pořádek. Ústavní základy ČR. Moc 
zákonodárná. Moc výkonná. Moc soudní. 
Nejvyšší kontrolní úřad. Česká národní banka. 
Územní samospráva. Základní práva a 
svobody. Zajišťování bezpečnosti ČR. 
Publikace je zpracována metodou kombinace 
stručného výkladového přístupu a autentického 
právního textu.  - Příl.: znění práv. předpisů - 
1. vyd. - ISBN: 80-86861-55-4 
 
 
Statistika. Demografie. Sociologie 
 
22990I 
[vedoucí autorského kolektivu Jiřina Růžková, 
Josef Škrabal] 
Historický lexikon obcí České republiky 
1869-2005. I. díl 
Praha  : Český statistický úřad, 2006, 759 s. : 
tab., mapky 
První díl lexikonu obsahuje datovou část. Ta 
shromažďuje statistické údaje o počtu obyvatel 
a počtu domů zjištěných při jednotlivých 
sčítáních lidu od roku 1869. Současně je tato 
část doplněna informací o prvé historické 
zmínce za každou obec a údajem o výměře 
obce v hektarech. V úvodu o územní 
organizaci veřejné správy v letech 1850 - 2005 
a retrospektivní přehledy územního členění ČR 
od roku 1869. - Map. příl. - res. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-250-1310-3 
 
22990II 
[vedoucí autorského kolektivu Jiřina Růžková, 
Josef Škrabal] 
Historický lexikon obcí České republiky 
1869-2005. II. díl 
Praha  : Český statistický úřad, 2006, 623 s. 
Druhá - textová část Historického lexikonu 
obcí poskytuje abecední přehled obcí a částí 
obcí  na  území  ČR  v letech  1869  až  2005. 
V popisu každého sídla jsou zaznamenány 
všechny změny příslušnosti obce nebo části 
obce, ke kterým od roku 1869 došlo. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-250-1311-1 
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22985     Pouze prezenčně 
Český statistický úřad 
Malý lexikon obcí ČR 2006  
Praha  : Český statistický úřad, 2006, 231 s. : 
tab., mapky 
Obce  (části  obcí)  v  územní struktuře platné 
k 1. 1. 2006. Údaje vyjadřují stav roku 2005. 
Po úvodních metodických vysvětlivkách 
následují    vybrané  ukazatele  v   okresech    a 
v krajích, velikostní skupiny obcí podle okresů 
a krajů, přehled městského obyvatelstva podle 
různých  kritérií a seznam položek uvedených 
v tabulkách. - Kód publikace 1302-06 -- 
Č.j./Ref. no.:1425/2006-2540  
- ISBN: 80-250-1307-3 
 
22946I 
United Nations. Department for Economic and 
Social Affairs. Statistics Division 
National accounts statistics  : main 
aggregates and detailed tables, 2002-2003. 
Part I 
Statistika národních účtů : hlavní souhrnné 
ukazatele a podrobné tabulky, 2002-2003. 
Část I 
New York  : United  Nations,  2004, xxvi, 
1332 s. : tab. 
Podrobné odhady národních účtů za 169 zemí 
a oblastí pro roky 1992-2003. Publikace byla 
připravena statistickým oddělením odboru pro 
hospodářské a sociální informace a analýzy 
sekretariátu OSN ve spolupráci s národními 
statistickými orgány. Údaje se týkají podrobné 
skladby HDP a navazujících dat. Úvodem 
poznámky o způsobu kompilace údajů, 
srovnatelnosti národních odhadů, terminologii. 
Následuje charakteristika systémů národních 
účtů (struktura SNA a především velmi 
podrobná klasifikace jednotlivých položek, 
tedy výklad SNA). Část I obsahuje tabulky 
zemí, jejichž názvy začínají písmeny A - J. - 
45th ed. - ISBN: 92-1-161478-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22946II 
United Nations. Department for Economic and 
Social Affairs. Statistics Division 
National accounts statistics  : main 
aggregates and detailed tables, 2002-2003. 
Part II 
Statistika národních účtů : hlavní souhrnné 
ukazatele a podrobné tabulky, 2002-2003.  
Část II 
New York  : United Nations, 2004, xxvi, 1302 
s. : tab. 
Podrobné odhady národních účtů za 169 zemí 
a oblastí pro roky 1992-2003. Publikace byla 
připravena statistickým oddělením odboru pro 
hospodářské a sociální informace a analýzy 
sekretariátu OSN ve spolupráci s národními 
statistickými orgány. Údaje se týkají podrobné 
skladby HDP a navazujících dat. Úvodem 
poznámky o způsobu kompilace údajů, 
srovnatelnosti národních odhadů, terminologii. 
Následuje charakteristika systémů národních 
účtů (struktura SNA a především velmi 
podrobná klasifikace jednotlivých položek, 
tedy výklad SNA). Část II obsahuje tabulky 
zemí, jejichž názvy začínají písmeny J - Z. - 
45th ed. - ISBN: 92-1-161478-3 
 
23040 
Český statistický úřad, Krajská správa hl. m. 
Praha ; Miluše Furková  
Numeri Pragenses  : statistická ročenka 
Hlavního města Prahy 2006 
Praha  : Český statistický úřad, 2006, 443 s. : 
tab., 40 mapek, 21 grafů 
Základní charakteristika, makroekonomické 
ukazatele hl. města Prahy. Území, podnebí a 
životní prostředí. Obyvatelstvo. Trh práce. 
Organizační struktura národního hospodářství. 
Zemědělství a lesnictví. Průmysl, energetika, 
stavebnictví, výzkum a vývoj, informační 
společnost. Cestovní ruch, doprava. Školství, 
kultura a sport, zdravotnictví, sociální 
zabezpečení. Kriminalita, dopravní nehody a 
požáry. Volby. Srovnání velkých měst. Přehled 
vybraných ukazatelů. Územní srovnání. - 
Informace o regionech, městech a obcích -- 
kód publ. 13-1101-06 -- Č. j./Ref. no.: 
1628/2006-7100    -- názvy kapitol a grafů též 
v anglickém jazyce. - ISBN: 80-250-1360-X 
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22920     Pouze prezenčně 
zpracoval Odbor veřejných databází ; Eva 
Kastlová  
Okresy České republiky v roce 2005  
Praha  : Český statistický úřad, 2006, 162 s. : 
tab., mapky 
Základní charakteristiky okresů a číselné údaje 
v těchto oddílech: Obyvatelstvo; Práce; 
Služby; Vybrané ukazatele za životní 
prostředí; Stavební povolení a bytová 
výstavba; Vybrané ukazatele z oblasti 
průmyslu, stavebnictví a zemědělství; 
Organizační struktura národního hospodářství; 
Kriminalita a požáry; Doprava. - Kód 
publikace 1303-06 -- č.j./ Ref. no. :1346/2006-
25400 - [nové vyd.] - ISBN: 80-250-1289-1 
 
22936 
Statistical yearbook 2002-2004  : [United 
Nations] data available as of February 2005 
Statistická ročenka 2002-2004 : údaje 
dostupné k únoru 2005 
New York  : United Nations, 2005, x, 863 s. : 
tab. 
Data pro ročenku jsou čerpána z více než 35 
národních a mezinárodních zdrojů. Jednotlivé 
části se zaměřují na svět a regiony, populaci a 
sociální statistiku, ekonomickou aktivitu, 
mezinárodní hospodářské vztahy. - Příl. - 49th 
issue - ISBN: 92-1-061214-0 
 
22960 
Český statistický úřad ; [Jan Fischer]  
Statistická ročenka České republiky 2006  
Praha  : Scientia, 2006, 799 s. : tab., grafy, 
kartogramy 
Souborný statistický přehled ze všech odvětví 
národního hospodářství. Důležité údaje jsou 
doplněny mezinárodním srovnáním zemí EU a 
porovnáním jednotlivých krajů a oblastí ČR 
platných  k  1. 1. 2005.   Ročenka   se   skládá 
z těchto oddílů: Souhrnné ukazatele národního 
hospodářství; Území a podnebí; Životní 
prostředí; Obyvatelstvo; Národní účty; 
Finance; Měna a platební bilance; Ceny; 
Příjmy, výdaje a spotřeba obyvatelstva; Trh 
práce; Pracovní síly, zaměstnaní a 
nezaměstnaní; Zahraniční obchod; Organizační 
struktura národního hospodářství; Věda a 
technologie, informační společnost; 
Zemědělství; Lesnictví; Průmysl a energetika; 
Stavebnictví; Obchod, ubytování a stravování, 
cestovní ruch; Doprava a spoje; Tržní služby; 
Školství; Kultura a sport; Zdravotnictví; 
Sociální zabezpečení; Soudnictví, kriminalita, 

nehody; Mezinárodní srovnání; Vybrané 
ukazatele oblastí a krajů; Volby. - Přehl. plat. 
stat. klasifikací a číselníků - 1. vyd. - ISBN: 
80-250-1258-1 
 
22968 
Richard Hindls ... [et al.] 
Statistika pro ekonomy  
Praha  : Professional Publishing, 2006, 415 s. : 
tab., obr., vzorce, příklady 
Úvod do popisné statistiky. Úvod do počtu 
pravděpodobností.       Zpracování              dat 
z výběrových zjišťování. Regresní a korelační 
analýza. Analýza časových řad. Statistické 
srovnávání ekonomických jevů. Součástí každé 
kapitoly         jsou          závěrečné     příklady 
k procvičování. - Příl.: tab. - 7. vyd. - ISBN: 
80-86946-16-9 
 
22935 
Statistik Austria 
Statistisches Jahrbuch Österreichs 2006  
Statistická ročenka Rakouska 2006 
Wien  : Statistik Austria, 2005, 644 s. : tab., 
grafy, mapy + 1 CD-ROM 
Obsáhlý soubor úředních statistických 
informací o základních demografických, 
sociálních a hospodářských datech, jejich 
struktuře        a       vývojových      tendencích 
v Rakousku. Mezinárodní část umožňuje 
srovnání s jinými zeměmi. Kromě statistických 
tabulek jsou data v mnoha případech zobrazena 
též formou názorných grafů, mapek a schémat. 
Obsaženy jsou strukturální ukazatele, které 
slouží jako podklad Evropské komisi pro 
hodnocení dosažení cílů Lisabonské strategie, 
konečné   výsledky   sčítání lidu, domů a bytů 
z 15. května 2001 a statistika migrace. - ISBN: 
3-902479-39-6 
 
23001 
OECD 
Structural and demographic business 
statistics 1996-2003  
Strukturální a demografická statistika 
podnikání 1996-2003 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2006, 455 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Strukturální a demografická statistika 
podnikání se významně liší od předchozí 
publikace OECD v této oblasti (Strukturální 
statistiky průmyslu a služeb, 2003) v několika 
ohledech. Nejdůležitější z nich je začlenění 
strukturální statistiky podnikání podle 
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velikosti, důraz je kladen na podnikání a roli 
malých a středních podniků v ekonomice. Dále 
poprvé obsahuje informace o míře vzniku, 
úmrtnosti a přežití podniků v zemích OECD. 
Publikace předkládá tři databáze: strukturální 
statistiku průmyslu a služeb, statistiku 
podnikání podle velikosti a databázi 
demografie podnikání. První dvě přinášejí 
informace o základních ekonomických 
proměnných jako je přidaná hodnota, obrat a 
počet  zaměstnanců, třetí poskytuje informace 
o míře vzniku, úmrtnosti a přežití podniků. - 
Příl. - ISBN: 92-64-02568-5 
 
23053 
Český statistický úřad, samostatné oddělení 
specifických statistik obyvatelstva ; Bohdana 
Holá  
Zaostřeno na ženy, na muže. Ročník 2006 
Praha  : Český statistický úřad, 2006, 239 s. : 
grafy, tab. 
Publikace zaměřená na porovnání rozdílů mezi 
ženami a muži v nejrůznějších oblastech 
života. Aktualizované statistické informace 
končící rokem 2005 v oddílech: obyvatelstvo a 
rodiny a domácnosti, zdraví, vzdělání, práce a 
mzdy, sociální zabezpečení, soudnictví, 
kriminalita, veřejný život a rozhodování, věda 
a technologie, informační společnost, výsledky 
ze sociologických výzkumů a šetření. Některé 
tabulky přinášejí i mezinárodní srovnání. - Kód 
publikace 1413-06 -- Č.j. /Ref. no.:1607/2006 -
3101. - ISBN: 80-250-1356-1 
 
 
Účetnictví 
 
E-8901 
editor Iva Ritschelová 
Environmentální účetnictví na 
mikroekonomické úrovni  
Praha  : Ministerstvo životního prostředí České 
republiky, 2006, 24 s. : obr., tab. 
Vybrané příspěvky z mezinárodní konference 
"Environmentální účetnictví a indikátory 
udržitelného rozvoje EA-SDI 2005." 
Standardizace   environmentálního reportingu 
v ČR (J. Hřebíček, L. Kokrment); Hodnocení 
udržitelného rozvoje na podnikové úrovni (J. 
Študent); Využití informačních a 
komunikačních technologií ve sjednoceném 
reportingu podniku (J. Fiala, J. Ministr, J. 
Hřebíček); Příspěvek k problematice 
environmentálního účetnictví v českých 
podnicích (I. Obršálová et al.); Využití 

environmentálního manažerského účetnictví 
(EMA) v rámci hodnocení investičních 
projektů (J. Hyršlová, M. Hájek); EMS a EM 
EMS   a   EMA   v    praxi    (P. Mísařová). - 
Č. 2/2006 časopisu Planeta (odborný časopis 
pro životní prostředí) 
 
23044 
Petr Ryneš 
Podvojné účetnictví a účetní závěrka [2007]  
:        průvodce    podvojným     účetnictvím 
k 1.1.2007 
Olomouc  : Andragogos agency, 2007, 927 s. 
Legislativa v ČR. Popis vybraných oblastí 
zákona o účetnictví formou podrobných 
výkladových bloků např. účetní záznamy a 
doklady, pokuty, audit, oceňování, 
inventarizace, účetní závěrka aj. Výklad 
účetních metod a postupů účtování při vedení 
podvojného        účetnictví            podnikatelů 
v návaznosti na prováděcí vyhlášku a České 
účetní standardy. Účetní závěrka a účetní 
operace související s uzavíráním účetních knih. 
Konsolidovaná účetní závěrka a základní 
pravidla   a   ustanovení   pro   její sestavení. - 
3 příl.: znění účetních a daňových předpisů -- 
přehled platných smluv ČR o zamezení 
dvojího zdanění. - 7. aktualiz. vyd. 
 
22991I 
kolektiv autorů 
Postupy v účetnictví a daních  
Praha  : Svaz účetních, 2006, 64 s. 
Otázky a odpovědi kvalifikovaných odborníků 
na časté dotazy týkající se daňové a účetní 
problematiky. Např. pracovní pohotovost, 
používání služebního vozidla, zdanění odměn a 
dalších požitků, neschopenka jako účetní 
doklad, sponzoring, ukončení činnosti OSVČ a 
změna v uplatňování daňových výdajů, otázky 
týkající se DPH, daňové zvýhodnění, přechod 
z daňové evidence na účetnictví, faktury do 
zahraničí, daňová účinnost opravných položek 
a další. 
 
23034I 
Deloitte 
Příručka pro provádění auditu 
 u podnikatelů. 1. díl 
Praha  : Komora auditorů České republiky, 
2006, 294 s. 
Auditorské postupy při provádění auditu 
malých a středních firem v souladu s 
mezinárodními auditorskými standardy. 
Příručka se skládá ze čtyř částí. V prvním díle 
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je popsán auditorský přístup, který určuje 
principy, postupy a požadavky na dokumentaci 
pro každou fázi auditorského procesu. 
Jednotlivé kapitoly zároveň obsahují příklady 
možné dokumentace jednotlivých provedených 
procedur. - Výklad. slovník.  
- ISBN: 80-86679-07-1 
 
23034II 
Deloitte 
Příručka pro provádění auditu 
 u podnikatelů. 2. díl 
Praha  : Komora auditorů České republiky, 
2006, S. 299 - 609 
Příručka pro provádění auditu malých a 
středních firem v souladu s mezinárodními 
auditorskými standardy. Druhý díl obsahuje tři 
části. Auditorské procedury detailně rozvádějí 
postupy testování věcné správnosti pro každou 
část rozvahy a výkaz zisku a ztráty, včetně 
návrhu příslušných plánů. Modelový spis 
auditora obsahuje na příkladu fiktivního 
klienta možnou dokumentaci testů věcné 
správnosti. Vzorová dokumentace obsahuje 
vybrané prázdné formuláře dokumentů. - 
ISBN: 80-86679-07-1 
 
22965 
Jana Hinke 
Účetnictví podle IAS/IFRS  : příklady a 
případové studie 
Praha  : Alfa Publishing, 2006, 175 s. : tab. 
Řešení konkrétních příkladů dle IAS/IFRS, 
případně i s pojetím US GAAP či direktiv EU. 
Každá kapitola obsahuje rozbor vybrané účetní 
položky a demonstrující příklady. Účetní 
závěrka. Dlouhodobý hmotný a nehmotný 
majetek. Zásoby. Peníze, peněžní ekvivalenty, 
pohledávky, finanční majetek. Závazky, 
rezervy, podmíněné závazky a podmíněná 
aktiva. Vlastní kapitál. Výnosy. Náklady a 
odložená daň ze zisku. - 1. vyd.  
- ISBN: 80-86851-49-4 
 
22372X 
Hana Březinová a kolektiv 
Účetní závěrka 2006  
Praha  : Svaz účetních, 2006, 64 s. 
Vybrané informace k účetní závěrce. Právní 
rámec. Všeobecné účetní zásady jako 
východisko účetní závěrky. Systém oceňování. 
Proces   účetní   závěrky.   Možné    problémy 
v praxi, novinky, zajímavosti. Splatná daň. 
Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů. 

Záloha na daň z příjmů. Nový sankční systém 
platný od 1. 1. 2007. 
 
E-8900 
Vladimír Zelenka 
Vývoj a perspektivy vykazování goodwillu  : 
(habilitační přednáška) 
Praha  : Vysoká škola ekonomická (Praha), 
2006, 22 s. : 3 tab., 3 obr., 
Goodwill jako ekonomický a účetní fenomén. 
Stěžejní otázky v souvislosti s vykazováním 
goodwillu. Vykazování v ČR. 
 
E-8899 
Ladislav Mejzlík 
Vývojové tendence ve využívání 
informačních a komunikačních technologií 
v účetnictví  : docentská habilitační 
přednáška 
Praha  : Vysoká škola ekonomická (Praha), 
2006, 26 s. : 4 obr., 2 tab. 
Technologická  stránka  účetnictví a její vztah 
k   účetní teorii. Změny v technologii a změny 
v tradičním chápání vedení účetnictví jako 
důsledek  využívání ICT. Postavení účetnictví 
v podnikových informačních systémech. 
Právní regulace vedení účetnictví v ČR. 
Dopady využití ICT při vedení účetnictví na 
audit. Poskytování aplikací na dálku. Účetní 
výkaznictví na internetu. XBRL a nové 
potřeby komunikace podnikových dat. Online 
reporting a kontinuální audit. 
 
 
Veřejná správa 
 
E-8890 
[redakce Radka Neumannová] 
Antidiskriminační vzdělávání a veřejná 
správa v ČR  : příručka pro zaměstnance 
veřejné správy 
Praha  :  Multikulturní  centrum Praha, 2006, 
78 s. 
Výklad základních pojmů. Výjimky z principu 
rovného zacházení ve veřejné správě. Aplikace 
mezinárodního právního rámce v ČR a zákaz 
diskriminace. Diskriminace cizinců a 
sexuálních minorit v ČR. Právní prostředky na 
ochranu před diskriminací. 
Mezinárodněprávní, evropská a česká právní 
úprava ochrany před diskriminací. Sociální 
vyloučení, předsudky a diskriminace. - Slov. 
zákl. pojmů -- odkazy a kontakty  
- ISBN: 80-239-7825-X 
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22950 
René Wokoun, Pavel Mates (eds.) 
Management regionální politiky a reforma 
veřejné správy  
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 351 s. + 1 
CD-ROM 
Vybrané příspěvky, které byly předneseny na 
vědeckých konferencích věnovaných 
regionální a správní problematice na základě 
tří vědeckých a výzkumných projektů v závěru 
roku 2005. V publikaci jsou rozčleněny do 
částí s názvy: Management regionálního 
rozvoje; Nástroje regionální politiky; Reforma 
územní správy - regionální politika a územní 
správa. - Příl. na CD obsahuje znění příspěvků 
uveřejněných v publikaci  
- ISBN: 80-7201-547-8 
 
22975 
Tomáš Loula, Jiří Grospič, Lenka Vostrá 
(editoři) 
Modernizace veřejné správy v Evropě a 
České republice  : sborník příspěvků z 
workshopu s mezinárodní účastí, Praha, 
22.-23.11.2005 
Plzeň  : Čeněk, 2006, 351 s. 
První     část     sborníku   se   pod    názvem 
"K základním otázkám reformy a modernizace 
veřejné správy" zabývá jednak otázkou vlivu 
rozvoje informačních technologií a moderních 
přístupů k řízení ve veřejné správě obecně a 
jednak   současným   stavem   a   zkušenostmi 
z reforem veřejné správy v některých 
evropských zemích. Druhá část pod názvem 
"Finanční a materiální zdroje obcí a 
institucionální a finanční zabezpečení 
spolupráce a sdružování obcí. Úloha územní 
samosprávy v regionálním rozvoji" řeší 
problematiku   financování   veřejné     správy 
z různých zdrojů (spolupráce veřejného a 
soukromého sektoru, možnosti lokálního 
rozvoje   územních    samosprávných     celků 
v rámci jednotlivých regionů). - Sezn. autorů - 
ISBN: 80-7380-001-2 
 
22989 
Josef Vedral 
Zákon o střetu zájmů  : komentář 
Praha  : C.H. Beck, 2006, xxii, 195 s. 
Úvod k právní úpravě. Text zák. č. 159/2006 
Sb., zákona o střetu zájmů. Komentář včetně 
odkazů na související ustanovení a související 
předpisy. - 1. vyd. 

 
Veřejné finance. Rozpočet 
 
22815 
by the Economic Policy Committee and the 
European Commission (Economic and 
Financial Affairs DG) 
The 2005 projections of age-related 
expenditure (2004-50) for the EU-25 
member states  : underlying assumptions 
and projection methodologies 
Odhady výdajů spojených se stářím (2004-
50) z roku 2005 pro 25 členských zemí EU : 
základní předpoklady a metodologie 
odhadu 
Brussels  : European Commission, 2006, vi, 
207 s. : tab., grafy, rámečky 
Přehled   odhadů   výdajů spojených se stářím 
z roku 2005. V první části základní 
předpoklady a testy citlivosti: populace, 
odhady pracovní síly, produktivita práce a 
HDP, úrokové sazby. V druhé části detaily 
související s věkem - pokrytí, metodologie 
odhadu a zdroje dat: penze, zdravotní péče, 
dlouhodobá     péče,      vzdělání  a     podpora 
v nezaměstnanosti. Přehled literatury týkající 
se stárnutí obyvatelstva. - Příl.  
- ISBN: 92-894-9042-X 
 
22850 
Central government debt  : statistical 
yearbook 
Dluh ústřední vlády : statistická ročenka 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2006, 358 s. : tab., 
grafy 
Potřeba prostředků, které si vlády půjčují na 
financování rozpočtů, je kryta z velké části 
penězi, které získají na finančních trzích. 
Techniky dluhového řízení mohou podstatně 
ovlivnit fungování trhů a rozvoj nových 
finančních nástrojů. V důsledku globalizace se 
mohou stát významnými i přeshraniční 
výpůjčky vlád. Nástroje vládního (státního) 
dluhu jsou lákavé jak pro institucionální tak 
pro individuální malé investory a tvoří 
významný podíl v portfoliu manažerů fondů. 
Publikace poskytuje vyčerpávající 
kvantitativní informaci o prodejných (tj. 
umístitelných na trhu) nástrojích státního dluhu 
(dluhu ústřední vlády) ve 30 zemích OECD. 
Údaje jsou za dluhové emise centrální vlády, 
nezahrnují dluh státní a místní správy a fondy 
sociálního pojištění. 
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- Příl. - ISBN: 92-64-02382-8 
 
22932 
OECD 
Challenges for China's public spending  : 
toward greater effectiveness and equity 
Výzvy pro čínské veřejné výdaje : směrem k 
větší účinnosti a spravedlnosti 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2006, 143 s. : tab., 
grafy, rámečky, vzorce 
Studie se zabývá současným stavem politiky 
veřejných výdajů Číny, hlavními reformami, 
které byly provedeny a problémy, které zbývá 
vyřešit. Kapitoly: Potřeba větší 
transparentnosti a kontroly vládních výdajů; 
Přeorientování výdajů směrem k lidskému 
rozvoji; Zlepšení vztahů mezi vládními 
úrovněmi. - Příl. - ISBN: 92-64-01371-7 
 
22931 
Fiscal policy and the road to the euro  : 30 
June - 1 July 2005 
Fiskální politika a cesta k euru : 30. června - 
1. července 2005 
Warsaw  : National Bank of Poland, October 
2006, 292 s. : tab., grafy, vzorce, obr. 
Příspěvky z konference Fiskální politika a 
cesta  k   euru,   která  se  konala v roce 2005 
ve Varšavě. Témata příspěvků: fiskální 
disciplína a reforma Paktu stability a růstu, 
přístup EU k fiskální udržitelnosti, fiskální 
reformy v nových členských státech EU, 
veřejné finance a dlouhodobý hospodářský 
růst, země střední Evropy na cestě k euru, 
účinky fiskálního vyrovnávání v nových 
členských zemích, mezinárodní srovnání 
cyklického vyrovnávání rozpočtu atd. 
 
22984 
Jiří Lorenc, Jana Kašpárková 
Rozpočtová skladba 2007 pro územní 
samosprávné celky  
Polešovice  : M LORDY, 2006, 307 s. 
Komplexní komentář k jednotlivým 
ustanovením rozpočtové skladby ve znění 
vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě. Ke každé položce a paragrafu je 
uveden podrobný výklad, praktický příklad 
použití a nejčastější chyby. Nedílnou součástí 
je teoretický výklad potřebný pro správné 
pochopení a používání rozpočtové skladby. 
- 2. rozšíř. vyd. - ISBN: 80-239-7889-6 
 
 

22927 
Jan Kinšt, Jiří Paroubek 
Rozpočtová skladba v roce 2007 a praktické 
příklady  : publikace pro pracovníky 
orgánů státní správy, obcí, krajů a jejich 
organizačních složek 
Olomouc  : Andragogos agency, 2006, 255 s. 
Koncepce rozpočtové skladby a vymezení 
základních  pojmů.   Shrnutí   hlavních   změn 
v novele rozpočtové skladby pro rok 2007 
(vyhláškou MF č. 440/2006 Sb.). Podrobný 
výklad ustanovení rozpočtové skladby. 
Praktické příklady použití rozpočtové skladby. 
- 1. vyd. - ISBN: 80-7263-356-2 
 
22943 
Fritz Breuss (ed.) 
The Stability and Growth Pact  : 
experiences and future aspects 
Pakt stability a růstu : zkušenosti a vyhlídky 
do budoucna 
Wien  : Springer, c2007, xiv, 259 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Když bylo v Evropské unii zavedeno euro, 
Pakt stability a růstu byl jedním ze základních 
kamenů struktury fiskální politiky v Evropské 
měnové unii. Diskuse o nezbytnosti a 
fungování konkrétních fiskálních pravidel však 
od té doby neutichla. Volání po reformě Paktu 
nabralo spád poté, co mnoho členských zemí 
eurozóny porušilo nejméně jednou jeho 
pravidla. Reforma Paktu se zdařila v roce 
2005. Kniha prezentuje názory renomovaných 
právníků a ekonomů na právní a ekonomické 
základy Paktu. Hlavní část knihy se zabývá 
ekonomickými problémy s Paktem, jeho 
teoretickými základy, možnostmi vylepšení a 
důsledky reforem. Kniha analyzuje nejen 
zkušenosti se starým Paktem, ale nabízí také 
očekávané hodnocení budoucích aspektů 
reformovaného Paktu. - ISBN: 3-211-27964-4 
 
22860 
edited by Inge Kaul, Pedro Conceicao 
The new public finance  : responding to 
global challenges 
Nové veřejné finance : odpověď na globální 
výzvy 
New York  : Oxford University Press, 2006, 
xvi, 74 s. : tab., grafy 
Sborník příspěvků k hlavním úkolům 
moderních veřejných financí - jak vybudovat 
lepší partnerství mezi vládami a soukromým 
sektorem a jak posílit spolupráci mezi národy 
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při         dosahování      společných        zájmů 
v podmínkách globalizace. 
 
 
Zemědělství 
 
E-8896 
Marie Štolbová 
Méně příznivé oblasti pro zemědělství v ČR 
a EU  : (kritéria pro jejich vymezení a 
podmínky plateb) 
Praha  : Výzkumný ústav zemědělské 
ekonomiky, 2006, 62 s. : 16 grafů, 19 tab. + 1 
CD 
Vymezení méně příznivých oblastí (dále jen 
LFA) v zemích EU včetně ČR a porovnání 
opatření, podmínek a výše podpor pro 
zemědělce hospodařící v LFA v EU. Stručné 
historie podpor hospodaření v těchto oblastech. 
Problematika kategorizace zemědělského 
území do LFA. Současné způsoby vymezení a 
podmínky plateb v jednotlivých zemích EU. 
Specifika ČR, přístupy po roce 2010. Závěry a 
doporučení. - Res. - ISBN: 80-86671-35-6 
 
E-8895 
Jindřich Špička 
Řízení podnikatelských rizik v zemědělství  : 
(informační studie) 
Praha  : Výzkumný ústav zemědělské 
ekonomiky, 2006, 53 s. : 5 grafů, 2 tab., 2 
schémata 
Cílem studie je vytvoření metodiky řízení rizik 
v zemědělství s důrazem na vhodnost a 
aplikovatelnost analytických metod a nástrojů 
řízení rizik v podmínkách zemědělství. Studie 
je členěna do tří částí, z nichž první se zabývá 
teoretickými základy risk managementu. 
Druhá část je věnována metodice řízení 
podnikatelských rizik v zemědělství (význam 
plánování, nástroje používané pro eliminaci 
rizik v ČR a v zahraničí, diverzifikace 
hospodářských aktivit). Třetí část studie 
vychází z toho, že posuzování podnikatelských 
rizik je nedílnou součástí strategického 
rozhodování a řízení podniku. - 6 příl.: 
formuláře pro identifikaci příležitostí pro 
diverzifikaci podnikových aktivit - Res. - 
ISBN: 80-86671-36-4 
 
 
 
 
 
 

E-8904 
[zpracovali Josef Kraus, Eva Dyková, Jiřina 
Šlaisová] 
WTO a zemědělství  : pracovní příručka 
Praha  : Výzkumný ústav zemědělské 
ekonomiky, 2006, 44 s. + 3 grafy, schéma 
Aktualizovaný výtah z příručky "Leitfaden 
WTO und Landwirtschaft" zpracované 
Spolkovým ministerstvem zemědělství, lesního 
a vodního hospodářství a životního prostředí 
Rakouska v červnu 2006. Stávající stav ve 
vyjednávání v rámci WTO. Zemědělství ve 
WTO včetně dohody WTO o zemědělství. EU 
a rozvojové země. Definice základních pojmů 
vážících se k WTO. - ISBN: 80-86671-37-2 
 
 
Životní prostředí 
 
22948 
Lester R. Brown 
Plan B 2.0  : rescuing planet under stress 
and a civilization in trouble 
Plán B 2.0 : záchrana planety ve stresu a 
civilizace v nesnázích 
New York  : W.W. Norton & Company, 
c2006, xii, 365 s. : tab., grafy 
Naše globální hospodářství stále chce od Země 
více než může dát. Svět se dal na cestu, která 
vede k ekonomickému úpadku a možnému 
zhroucení. V důsledku toho spotřebováváme 
obnovitelné zdroje rychleji než se mohou 
regenerovat. Ubývají lesy a rybářské oblasti, 
hladina vody klesá. Vyčerpáváme ropu 
tempem,  které   nám  ponechává   málo   času 
k plánování až za ropný zlom a skleníkové 
plyny vypouštíme do atmosféry rychleji, než je 
příroda může vstřebat. Udržitelný rozvoj nyní 
závisí na nahrazení fosilních paliv, 
hospodářství "na jedno použití" novou 
ekonomikou, poháněnou vydatnými zdroji 
větru, solární energie, hydroelektrickou energií 
a biopalivy. Dopravní systém by měl být 
mnohem rozmanitější, spoléhající se více na 
trolejovou dopravu, autobusy a jízdní kola a 
méně na automobily. Půjde o "oběhové" 
hospodářství. Máme technologie potřebné k 
vybudování nové ekonomiky, např. auta na 
hybridní pohon (plyn a elektřina), zdokonalené 
větrné turbíny, vysoce účinné chladiče a 
účinné systémy vodního zavlažování. S každou 
větrnou farmou, střešním solárním panelem a 
programem znovuzalesnění se posuneme blíže 
k ekonomice, která může udržet hospodářský 
růst. Kniha je aktualizovanou a rozšířenou 
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verzí knihy Plan B z roku 2003. - Rev. vyd. 
knihy: Plan B : rescuing a planet under stress 
and a civilization in trouble - ISBN: 0-393-
32831-7 
 
 
Ostatní 
 
22906 
Gabi Neumayer ; [přeložila Nora Martíšková]  
Angličtina v práci  : jak úspěšně používat 
angličtinu a vyvarovat se chyb 
Praha  : Grada, 2006, 123 s. 
Typické situace, ve kterých se používá 
Business English - ústní komunikace 
(telefonování, schůzky, obchodní jednání), 
obchodní korespondence. Jazykové a kulturní 
zvláštnosti. Tipy, ustálená slovní spojení a 
slovníček pro různé pracovní příležitosti. - 
Web. adresy - English at work (Orig.). - 1. vyd. 
- ISBN: 80-247-1689-5 
 
22938 
Oxford University Press 
Dictionary of finance and banking  
Slovník financí a bankovnictví 
Oxford  : Oxford University Press, 2005,  
436 s. 
Anglický výkladový slovník termínů z celé 
oblasti mezinárodních a osobních financí. 
Obsahuje přes 5 000 stručně a jasně psaných 
hesel, která odrážejí také nové vývojové trendy 
jako jsou globalizace finančních trhů, rostoucí 
význam derivátů či vliv nových technologií. 
Určeno profesionálům, studentům i 
soukromým investorům a čtenářům finančních 
stránek novin. - 3rd ed. - ISBN: 0-19-860749-0 
 
22951 
Halka Čapková a kolektiv 
English for economists  
Praha  : Ekopress, 2006, 562 s. : tab., grafy, 
obr. + 2 CD 
Učebnice hospodářské angličtiny zahrnuje 
kromě běžné tzv. Bussines English klasickou 
ekonomickou terminologii a je určena všem, 
kteří       potřebují      porozumět     a    mluvit 
o základních ekonomických konceptech. 
Každá   lekce   obsahuje  odborný text, témata 
k diskusi, poslouchání rozhovoru, písemnou 
úlohu a procvičení lekce. - Příl.: 2 audiokazety 
s poslech. cvič. -- klíč ke cvičením - III. uprav. 
vyd. - ISBN: 80-86119-52-1 
 
 

23029 
Helena Baběradová 
Fachsprache Deutsch - Finanzen  : 
Kommunikation rund ums Geld 
Praha  : Klett [Praha], 2006, 146 s. 
Učebnice odborného bankovního a finančního 
jazyka. Každá lekce je rozdělena do tří částí 
(úvod do problematiky na základě dialogu, 
cvičení, simulace telefonního hovoru, 
sjednávání schůzek, prezentace atd.) a 
obsahuje slovník. - Slovník - 1. vyd. - ISBN: 
80-86906-56-6 
 
22924I 
Vlasta Borovanová, Petra Kameníková 
Francouzština pro samouky  
Havlíčkův Brod  : Fragment, 2006, 224 s. : 2 
CD + obr. 
Základy francouzské gramatiky vysvětlené 
pomocí jednoduchých a přehledných tabulek, 
doprovázené praktickými příklady. Potřebné 
procvičení lexikálních i gramatických prvků je 
též ve Cvičebnici (sign. 22924 II). Nedílnou 
součástí jsou i 2 CD s nahranými texty, dialogy 
a cvičeními. - Klíč ke cvičením -- fr.-český 
slov. - 1. vyd. - ISBN: 80-253-0262-8 
 
23042 
Fabienne Schreitmüller ; [překlad Vilém 
Jungmann]  
Francouzština za 24 dnů  : [intenzivní kurz 
pro samouky] 
Brno  : Computer Press, 2006, v, 241 s. + 1 
CD-ROM 
Intenzivní kurz pro samouky a mírně 
pokročilé. Základní gramatika a slovní zásoba 
potřebná pro běžnou komunikaci. Obvyklé 
situace   (na   nádraží,  v  hotelu,   na  nákupu, 
u lékaře, v bance, s přáteli atd.). Jazykové 
zvláštnosti, místní reálie. - Slovníček -- na příl. 
CD nahrávky dialogů - podnázev na deskách. - 
1. vyd. - ISBN: 80-251-1268-3 
 
22963 
María Suárez Lasierra ve spolupráci s 
Estefanía Férez Bernal ; [přeložil Martin 
Babinský]  
Gramatika ... teď to zvládnu 
ŠPANĚLŠTINA  : snadné učení krok za 
krokem 
Praha  : Klett [Praha], 2006, 177 s. + 1 CD 
ROM 
Kurz s nejdůležitějšími gramatickými jevy ve 
12 lekcích. Každá lekce obsahuje výklad, 
cvičení a kontrolní test. Některá cvičení jsou i 
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na CD příloze. - Přehl. gramatiky -- slovníček - 
Grammatik ... jetzt klappt's SPANISCH! 
(Orig.). - 1. vyd. - ISBN: 80-86906-67-1 
 
23030 
Jarmila Janešová, Anna Polverari 
Italsko-český, česko-italský slovník  
Voznice  : LEDA, 2006, 794 s. 
Slovník přináší přibližně 31 100 italských 
výrazů a 43 000 českých ekvivalentů v italsko-
české i opačné části, současnou slovní zásobu 
včetně hovorových a slangových výrazů, 
typická spojení, frazeologii, základní odborné 
termíny, gramatický přehled a přehled 
výslovnosti. - Slov. zkratek - 1. vyd. - ISBN: 
80-7335-064-5 
 
23028I 
Jarmila Janešová 
Italština pro samouky  
Voznice  : LEDA, 2006, 511 s. 
Základní znalosti italské mluvnice, slovní 
zásoby, frazeologie a výslovnosti. - Přehledy - 
3. vyd. - ISBN: 80-85927-42-X 
 
22917 
Jadwiga Šanderová 
Jak číst a psát odborný text ve 
společenských vědách  : několik zásad pro 
začátečníky 
Praha  : Sociologické nakladatelství, 2006,  
209 s. 
Jak číst náročnější odborný text. Základní 
zásady při jeho psaní. Hlavní zásady studia 
odborných textů. Vybrané žánry odborných 
statí ve společenských vědách. Hlavní zásady 
publikační etiky. Strategie a taktika psaní 
odborného textu. Ústní projev a příprava na něj 
(prezentace). - Příl.: příklad seminární práce - 
1. vyd. - ISBN: 80-86429-40-7 
 
22925 
Helena Fialová 
Malý ekonomický výkladový slovník  : 
[příručka pro rychlou a správnou orientaci - 
stručné a jasné vysvětlení pojmů pro 
každého] 
Praha  : A plus, 2007, 208 s. : grafy 
Základní ekonomické pojmy. Jednotlivé 
výrazy jsou navzájem provázány, hesla jsou 
doplněna odkazy a anglickými termíny. - 
Podnázev na deskách - 8. uprav. vyd. 
 
 
 

22969 
Libuše Dušková a kol. 
Mluvnice současné angličtiny na pozadí 
češtiny  
Praha  : Academia, 2006, 673 s. 
Mluvnice předkládá systematický popis 
gramatické      stavby    současné     angličtiny 
z hlediska češtiny. Věnuje se tvarosloví a 
stavbě věty. Gramatické jevy se popisují nejen 
z hlediska formy, nýbrž též z hlediska 
gramatických a komunikativních funkcí. 
Určena je především vysokoškolákům, 
učitelům angličtiny, překladatelům a 
tlumočníkům. - Prameny dokladů - 3. vyd. - 
ISBN: 80-200-1413-6 
 
E-8884 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, odbor 
Organizace spojených národů 
Závěrečné   zprávy   k     bodům    agendy 
60. zasedání Valného shromáždění OSN  
Praha  : Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 
2006, 268 s. 
Sborník obsahuje informaci o průběhu a 
výsledcích 60. zasedání Valného shromáždění 
OSN (17. září až 23. prosince 2005 v New 
Yorku), závěrečné zprávy k projednávaným 
bodům, seznam bodů, které nebyly do 
uzávěrky sborníku projednávány (případně 
jejichž projednávání nebylo ukončeno) a texty 
projevů zástupců ČR. Hlavní pozornost byla 
věnována otázkám mezinárodního míru a 
bezpečnosti, mezinárodní ekonomické 
spolupráci, problematice lidských práv a 
následným aktivitám Summitu OSN 2005. 
 
22907 
Tomáš Trampota 
Zpravodajství  
Praha  : Portál, 2006, 191 s. 
Kniha poskytuje základní orientaci v pohledu 
na zpravodajství jako na sociální fenomén. 
Seznamuje se základními teoriemi, které se 
vztahují k popisu produkce zpráv a s faktory, 
které se na transformování událostí do zpráv 
podílejí. Rozebírá klasické koncepty 
mediálních studií a mapuje aktuální stav 
českého   mediálního zpravodajství. Skládá se 
z částí: produkce zpráv, obsahy zpráv, vlivy a 
účinky zpráv, kontext zpravodajství. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7367-096-8 
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