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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 únor až duben.  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/bulletin.php

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: Daně v Evropské unii, Zdanění 

majetku v Evropě, Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii, Privatizace 
české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky,  Evropský mezičas: nové otázky evropské 
integrace, Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém, Vymáhání pohledávek, 
Účetnictví státní správy a samosprávy  a Rozpočtové právo. 

Ze zahraničí  jsme  nakoupili či získali např.:  Autonomy and regulation:  coping with 
agencies  in  the modern state,   Handbook   of   new   institutional  economics,   The  political  
economy   of   fiscal  policy:  public  deficits, volatility, and  growth, Transfer pricing   review 
2006/2007,   Varieties  of  capitalism  and  Europeanization,  World  economic  situation   and 
prospects 2007,  A  guide  to  European  VAT  directives,  Growth in  the Central and Eastern 
European countries  of  the  European   Union,  nové   publikace  OECD  (např.   hospodářské 
přehledy zemí) a dalších mezinárodních organizací. 

 
Z produkce Ministerstva financí upozorňujeme na pravidelný materiál 

Makroekonomická predikce České republiky: duben 2007 a první vydání nové publikace 
Fiskální výhled ČR: duben 2007, která na rozdíl od Makroekonomické predikce, pokrývající 
všechny podstatné oblasti makroekonomického vývoje, je zaměřena pouze na hospodaření 
sektoru vládních institucí.  Bude  vydávána 2x ročně.  
 
 Přejeme Vám, abyste v našich Informacích nalezli to, co potřebujete. 
 

     
     Mgr. A. Sahánková 
     VO 303 
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Daně 
 
23176 
Jan Široký 
Daně v Evropské unii  : daňové systémy 
členských států EU včetně Bulharska a 
Rumunska, legislativní základy daňové 
harmonizace v EU včetně Směrnice Rady 
2006/112/EC 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 255 s. : obr., 
tab. 
Daňový vývoj v EU, včetně sumarizace 
základních legislativních předpisů týkajících se 
harmonizačních snah a daňové spolupráce 
mezi členskými státy. Nástroje daňové 
politiky. Harmonizace a koordinace v oblasti 
přímých daní, v oblasti obratových daní - DPH 
a v oblasti akcízů. Vývoj sazeb akcízů v ČR. 
Daňové systémy jednotlivých členských zemí 
EU: základní ukazatele země, hlavní daňová 
charakteristika a nejdůležitější odvody 
daňového charakteru. – Příl. - 2. aktualiz. vyd. 
 
23181 
Tomáš Jaroš 
Daň z příjmů právnických osob v účetnictví 
2006/2007  : praktický průvodce 
Praha  : Grada, 2007, 163 s. 
Základní  principy  zdaňování  a  placení  daní 
z příjmů právnických osob. Dlouhodobý 
majetek. Leasing. Operace s podnikem jako 
celkem. Zásoby. Finanční majetek. 
Pohledávky. Daňový režim některých dalších 
nákladů a výnosů v provozní oblasti. 
Rekapitulace zásadních změn v oblasti DPPO 
od 1. 1. 2006.  Příklad  na  vyplnění   přiznání 
k dani z příjmů právnických osob za rok 2006. 
- Přehl. práv. předpisů. - 3. vyd. 
 
23089 
Eva Sedláková 
Daňové a nedaňové výdaje od A do Z v roce 
2007  
Český Těšín  : PORADCE, 2007, 216 s. 
Abecedně seřazená hesla přinášejí přehled 
nejdůležitějších daňových a nedaňových 
výdajů, včetně toho, jakým způsobem je 
možno tyto údaje z hlediska daně z příjmů 
uplatnit  tj.  včetně   omezujících podmínek. - 
3. přeprac. vyd. 
 
 
 

 
 
23077 
Alena Holmes, Jindřich Klestil, Libuše 
Vandasová 
Daňové přiznání k dani z nemovitostí 2007  
Praha  : ASPI Publishing, 2007, 96 s. 
Popis a návod vyplnění nového jednotného 
tiskopisu Přiznání k dani z nemovitostí 
platného od roku 2007. Kniha zahrnuje 
informace k aktuálním změnám zákona a 
názornou ukázku výpočtu na příkladech. – 
Znění      zák.   č.   338/1992    Sb.,    o     dani 
z nemovitostí. 
 
23073 
Miloš Hovorka 
Daňové triky a tipy, aneb, Hodně nového 
pro snížení daní. 5  
Ostrava  : Sagit, 2006, 152 s. 
Srozumitelný výklad s argumenty pro všechny 
daňové triky a tipy týkající se daní z příjmů a 
DPH (nedaňové výdaje, dary, neplátce DPH, 
nákupy  v  zahraničí  atd.).  Stav     legislativy 
k 1. 1. 2007. - 5. vyd. - ISBN: 80-7208-601-4 
 
23162 
Dagmar Procházková, Dagmar Fitříková 
DPH v účetních souvislostech  
Ostrava  : Sagit, 2007, 183 s. : tab. 
Výklad vybraných okruhů problémů z hlediska 
nových pravidel uplatňování DPH, které úzce 
navazují na účetnictví. Doporučené postupy a 
řešení.     Změny     související   se   zákonem 
č. 235/2004 Sb., s účinností od 1. 5. 2004. 
Právní rámec. Účetní a daňový doklad. 
Evidence pro daňové účely ve vazbě na 
účetnictví.   Uplatňování   a   účtování    DPH 
v rámci tuzemska, v rámci EU, ve vazbě na 
třetí         země.   Zálohové   platby.    Faktura 
v tuzemsku v cizí měně. Dobropisy a 
vrubopisy. - Příl. - 1. vyd. 
 
23019I 
Ben Terra, Julie Kajus 
A guide to the European VAT directives. 
Volume 1, Introduction to European VAT 
2007  
Průvodce evropskými směrnicemi o DPH. 
Svazek 1, Úvod do evropské daně z přidané 
hodnoty 2007 
[S.l.]  : International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2007, xx, 1116 s. 
Systematický přehled důsledků právních 
principů Společenství, které se týkají 
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nepřímých daní a souvisejících předpisů 
(platných   nebo  projednávaných) a pojednání 
o   precedenčním   právu   soudů Společenství 
v záležitostech nepřímých daní, zvláště DPH. 
Obecná témata - zdroje komunitárního 
daňového práva, právní principy a nástroje, 
soudní opatření, přímý účinek a metody 
výkladu práva Společenství. Celní úřady a 
spotřební daně - celní právo a volný pohyb 
zboží. Evropská DPH - důkladný pohled na 
sazby, výpočty, transakce podléhající dani, 
osvobození od daně, finanční závazky atd. 
Evropská DPH je projednávána na základě 
přepracované směrnice o DPH (2006/112/EC), 
která     nahrazuje   První   a   Šestou směrnici 
o  DPH.  Problematiku DPH objasňují výňatky 
z rozhodnutí Evropského soudního dvora. 
 
23019II 
Ben Terra, Julie Kajus 
A guide to the European VAT directives. 
Volume 2, Cases on European VAT 1970 – 
2006 : cases 9/70 to C – 481/98 
Průvodce evropskými směrnicemi o DPH.  
Svazek 2, Soudní spory týkající se evropské 
DPH  z let  1970  –  2006  :  případy  9/70 až 
C 481/98 
[S.l.]  : International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2007, lxvi, 1248 s. 
Soudní spory týkající se DPH rozhodnuté 
Evropským soudním dvorem v letech 1970-
2006. Případy jsou uváděny v chronologickém 
pořadí. Jednotlivým sporům předchází tabulka 
s články předpisů sekundární legislativy 
Společenství a k nim přiřazených případů. 
 
23019III 
Ben Terra, Julie Kajus 
A guide to the European VAT directives. 
Volume 3, Cases on European VAT 1970 – 
2006 : cases from C – 34/99  
Průvodce evropskými směrnicemi o DPH. 
Svazek 3, Soudní spory týkající se evropské 
DPH z let 1970 – 2006 : případy od C – 
34/99 
[S.l.]  : International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2007, xx, 2632 s. 
Soudní spory týkající se DPH rozhodnuté 
Evropským soudním dvorem v letech 1970-
2006. Případy jsou uváděny v chronologickém 
pořadí. Jednotlivým sporům předchází tabulka 
s články předpisů sekundární legislativy 
Společenství a k nim přiřazených případů. 
 
 

23019IV 
Ben Terra, Julie Kajus 
A guide to the European VAT directives. 
Volume 4, Directive 2006/112/EC on the 
common systém of value added tix : the 
recast [updated inclusive Directive 
2006/138/EC]  
Průvodce evropskými směrnicemi o DPH. 
Svazek 4, Směrnice 2006/112/ES  
o společném systému daně z přidané 
hodnoty : přepracování [zahrnuje směrnici 
2006/138/EC] 
[S.l.]  : International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2007, xlii, 244 s., lxviii, 159 s. 
: tab. 
Text přepracované směrnice o DPH platné od 
1.   ledna   2007      (směrnice     2006/112/ES 
o společném systému daně z přidané hodnoty). 
Ucelený text směrnice 77/388/EEC (Šestá 
směrnice) platné do 1. ledna 2007. - Příl. 
 
23064 
Pavel Prudký, Milan Lošťák 
Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob za rok 2006  
Olomouc  : Andragogos agency, 2006, 271 s. 
Metodická pomůcka ke správnému vyplnění 
tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob za rok 2006. Poplatníci daně z příjmů 
fyzických osob. Rozdělení příjmů podle 
charakteru. Základ daně. Obecná 
charakteristika jednotlivých druhů příjmů. 
Stanovení celkového základu daně. 
Nezdanitelná část základu daně a její 
uplatnění. Daňové zvýhodnění na vyživované 
děti. Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění 
a udržení příjmů. Odpisy hmotného a 
nehmotného majetku. Komentář k obsahu 
tiskopisu s vysvětlivkami a názornými 
příklady.   -   5 příl.   --  přehl. platných smluv 
o zamezení   dvojího   zdanění -- kódy států. - 
14. dopl. a aktualiz. vyd.  
- ISBN: 80-7263-360-0 
 
23119 
Petr Valouch 
Optimální zdanění fyzických osob  : 
neplaťte víc, než musíte 
Praha  : Grada, 2007, 139 s. : 4 tab. 
Příjmy   fyzických   osob   a   povinné odvody 
z těchto příjmů. Optimalizace pojistných a 
daňových odvodů u příjmů ze závislé činnosti, 
u příjmů z podnikání a z jiné samostatné 
výdělečné   činnosti,   z   příjmů  z  pronájmu, 
z ostatních příjmů. Zálohy na daň z příjmů. 

 5



Nové knihy v odborné knihovně                                                                            Informace odborné knihovny MF 
___________________________________________________________________________ 

Společné zdanění manželů. Příklad na 
minimalizaci celkových odvodů domácnosti. - 
2 příl. daňová přiznání - 1. vyd. 
 
E-8844I 
[Ministere de l'economie et des finances et de 
l'industrie] 
Précis de fiscalité 2007. Tome 1  
Přehled fiskální soustavy 2007. Svazek 1 
[Paris]  : Ministere de l'economie, des finances 
et de l'industrie (France), 2007, Více druhů str. 
: tab. 
Vyčerpávající přehled daňové soustavy a 
daňového zatížení ve Francii. Úplné znění 
všech    předpisů.   Aktualizované       vydání. 
V prvním svazku přímé zdanění osob, přímé 
daně podniků a daň z obratu. 
 
E-8844II 
[Ministere de l'economie et des finances et de 
l'industrie] 
Précis de fiscalité 2007. Tome 2  
Přehled fiskální soustavy 2007. Svazek 2 
[Paris]  : Ministere de l'economie, des finances 
et de l'industrie (France), 2007, Více druhů str. 
: tab. 
Aktualizované vydání přehledu francouzské 
daňové legislativy. Ve druhém svazku zdanění 
nemovitostí a nadhodnoty, místní přímé daně, 
poplatky, kolkovné, daň u společné 
odpovědnosti za jmění, kontrola, sankce, 
sporné věci, katastrální záležitosti, pozemková 
daň, majetková daň, vybírání daní. 
 
23174 
sestavili Josef Baxa ... [et al.] 
Přehled judikatury ve věcech daňového 
řízení  
Praha  : ASPI Publishing, 2007, 495 s. 
Výběr nejdůležitějších soudních rozhodnutí 
Ústavního soudu a zásadních rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu ve věcech 
daňových. Judikáty jsou řazeny k jednotlivým 
ustanovením zák. č. 337/1992 Sb., o správě 
daní a poplatků. Oddíly: základní zásady 
daňového řízení, daňové subjekty, osoby 
zúčastněné na řízení, svědci a osoby 
přezvědné, zastupování, lhůty, místní šetření, 
daňová kontrola, doručování, zahájení řízení, 
nahlížení do spisů, povinnost zachovávat 
mlčenlivost, vyloučení pracovníků správce 
daní, zastavení řízení, předvolání, dokazování, 
rozhodování, součinnost třetích osob, 
vyhledávací činnost, dodatečné a opravné 
daňové přiznání nebo hlášení, vytýkací řízení, 

stanovení daně v případě nepodání daňového 
přiznání nebo hlášení, zákaz přenosu daňové 
povinnosti, vyměření daně, lhůty pro 
vyměření, odvolání, reklamace, stížnost, 
obnova řízení, přezkoumávání daňových 
rozhodnutí, opravy zřejmých omylů a 
nesprávností, placení daní, promlčení práva 
vymáhat daňové nedoplatky, zástavní právo, 
vymáhání daňových nedoplatků. - Přehl. 
uveřejněných judikátů podle práv. předpisů - 1. 
vyd. 
 
23057 
Petr Pelech 
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé 
činnosti a funkčních požitků za rok 2006  
Olomouc  : Andragogos agency, 2006, 215 s. : 
tab. 
Podrobný výklad k provedení ročního 
zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. 
Kromě výkladové části a příkladů kniha 
obsahuje       řadu      zodpovězených    dotazů 
z odborných seminářů, tabulky daně z příjmů 
platné pro roční zúčtování 2006, vybraná 
ustanovení zákona o daních z příjmů a výňatek 
z pokynu   D-300   k této   problematice.    - 
11. dopl. a aktualiz. vyd.  
- ISBN: 80-7263-361-9 
 
23016 
Eurostat 
Structures of the taxation systems in the 
European Union  : data 1995-2004 
Struktury daňových systémů v Evropské 
unii : údaje z let 1995-2004 
Luxembourg  : Office for Official Publications 
of the European Communities, 2006, 417 s. : 
tab., grafy, rámečky 
První část publikace shrnuje trendy ve zdanění 
v EU v letech 1995 až 2004; druhá část 
rozděluje daně podle ekonomické funkce 
(zdanění práce, kapitálu a spotřeby), dále 
porovnání     implicitních   daňových      sazeb 
v členských státech rozšířené EU a v Norsku a 
jejich metodologie; třetí část představuje 
vývojové          trendy     daňového     zatížení 
v jednotlivých členských státech, jejich 
daňovou strukturu a změny v daňové politice. 
Tabulky pro jednotlivé druhy a skupiny daní. - 
Příl. - 2006 ed. - ISBN: 92-79-01850-7 
 
 
 
 
 

 6



Informace odborné knihovny MF                                                                             Nové knihy v odborné knihovně 
___________________________________________________________________________ 
 
23163 
[Ivan Brychta] 
Tabulky a informace pro daně a podnikání 
2007  
Praha  : ASPI Publishing, 2007, 511 s. 
Přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, čísel, 
postupů a údajů z daňových zákonů a ze 
zákonů s nimi souvisejících. Názvy 
jednotlivých oddílů: Daně (jednotlivé daně, 
správa daní, mezinárodní zdanění); Cestovní 
náhrady (sazby, průměrné ceny, přehled 
vzdáleností); Účetnictví (předpisy, účtová 
osnova, účetní závěrka); Mzdy a platy (platové 
třídy, stupnice, příplatky; minimální mzda); 
Zdravotní pojištění (vyměřovací základy, výše 
a výpočet pojistného); Pojistné na sociální 
zabezpečení; Nemocenské pojištění (přehled 
dávek, výše dávek); Státní sociální podpora 
(přehled dávek); Důchody; Finance (základní 
sazby ČNB, jednotné kurzy); Živnostenský 
zákon; Smluvní vztahy podle občanského a 
obchodního zákoníku; Daňová politika v EU 
(orgány, přímé a nepřímé daně, limity, 
porovnání zdanění). - Sezn. souvisejících práv. 
předpisů -- vyd. ve spolupráci s nakl. 
DATEV.cz - 3. vyd. 
 
23058 
ANAG 
Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti a funkčních požitků 2007  
Olomouc  : Andragogos agency, 2006, 95 s. : 
tab. 
Přehled nezdanitelných částí základu daně, 
přehled slev na dani, daňové zvýhodnění na 
dítě. Vybraná ustanovení zák. č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů. Tabulky pro výpočet 
měsíčních záloh, srážkové daně a pro výpočet 
celoroční daňové povinnosti. Pomocné měsíční 
tabulky zohledňující nejčastější typy slev. - 
ISBN: 80-7263-362-7 
 
23011 
OECD 
Taxation of capital gains of individuals  : 
policy considerations and approaches 
Zdanění kapitálových zisků jednotlivců : 
politické úvahy a přístupy 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2006, 167 s. : tab., 
grafy, rámečky, vzorce 
Zpráva zkoumá politické úvahy o zdanění 
výnosů kapitálu jednotlivců a navrhuje prvky 
systémů těchto daní. Zahrnuto je 20 zemí 
OECD. Popisné informace o aspektech 

pravidel     kapitálových   daní   pro     výnosy 
z domácích aktiv investorů-rezidentů jsou 
prezentovány v souhrnných tabulkách 
pokrývajících všechny státy OECD. - Příl. - 
ISBN: 92-64-02949-4 
 
23144 
Dagmar Fitříková 
Uplatňování DPH v EU a třetích zemích  
Brno  : Computer Press, 2007, vi, 142 s. : 18 
schémat 
Změny provedené od data vstupu ČR do EU. 
Základní orientace v zákoně o DPH ve znění 
platném k datu 1. 1. 2007. Vymezení územní 
působnosti. Obecná charakteristika obchodních 
případů v rámci a mimo EU. Dodání zboží do 
EU a pořízení zboží z EU. Specifické případy 
obchodování se zbožím v rámci EU. Dovoz, 
vývoz zboží.   Poskytování   služeb   ve vztahu 
k třetím zemím. Poskytování služeb v rámci 
EU. Poskytování služeb českým plátcem osobě 
se sídlem v EU a osobou se sídlem v EU. Zdroj 
informací   na   webových stránkách. Příklady 
z praxe. - Příl.: INCOTERMS -- informace MF 
ČR - 1. vyd. 
 
23137 
Ivo Šulc 
Zákon o spotřebních daních s komentářem 
k 1.1.2007  
Olomouc  : Andragogos agency, 2007, 359 s. 
Znění zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních, ve znění pozdějších zákonů. Správa 
spotřební daně. Plátci daně. Vznik daňové 
povinnosti. Vznik povinnosti daň přiznat a 
zaplatit. Změny v předmětu daně u tabákových 
výrobků. Daň z minerálních olejů, z lihu, piva 
a vína. Komentář je zaměřen na druhou, 
procesní část (společná ustanovení) a třetí 
(zvláštní ustanovení). V úvodu je uveden i 
přehled využitých právních norem EU.  
- 2. aktualiz. vyd. 
 
23172 
Michal Radvan 
Zdanění majetku v Evropě  
Praha  : C.H. Beck, 2007, xi, 385 s. : 99 tab., 
 1 obr. 
Publikace komplexně informuje o majetkových 
daních v ČR a v Evropě, přičemž českou 
právní úpravu komparuje s regulací v dalších 
evropských zemích. Po úvodní části, referující 
o teorii majetkových daní a jejich historii, se 
věnuje jednotlivým konstrukčním prvkům daně 
z  nemovitostí,   daně   dědické,    darovací    a 
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z převodu nemovitostí, silniční daně a dalších 
majetkových daní a poplatků (předmět zdanění 
a osvobození od daně, poplatník daně, princip 
výpočtu daně, správa daně). Publikace je 
zpracována   podle   aktuální    právní   úpravy 
k 1. 1. 2007. - Judikatura -- vybrané práv. 
předpisy - 1. vyd. 
 
23062 
Petr Pelech 
Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze 
závislé činnosti v roce 2007  
Olomouc  : Andragogos agency, 2007, 383 s. : 
tab. 
Metodická příručka pro správné daňové 
posouzení příjmů ze závislé činnosti. Základní 
informace ke zdaňování příjmů, příklady 
výpočtů, odpovědi na časté dotazy, úplné znění 
zákona o daních z příjmů a znění dalších 
souvisejících předpisů a pokynů MF. - Tab. 
pro výpočet záloh a daně. - 15. dopl. a aktualiz. 
vyd. 
 
23123 
Václav Vybíhal 
Zdaňování příjmů fyzických osob 2007  : 
praktický průvodce 
Praha  : Grada, 2007, 216 s. : obr., tab., 
příklady 
Podrobný výklad problematiky daní z příjmů 
fyzických osob s důrazem na názorný výklad a 
na velké množství příkladů. Vymezení pojmů. 
Příjmy osvobozené od daně. Základ daně. 
Daňové přiznání a placení daní. Zdaňování 
příjmů   fyzických   osob  ze závislé činnosti a 
z funkčních požitků. Zdaňování příjmů 
fyzických osob z nezávislé činnosti. Daňové 
vztahy k zahraničí. Daňové odpisování 
majetku. Daňové režimy odpisu pohledávek. 
Rezervy jako daňové výdaje (náklady).  
- 3. vyd. 
 
 
Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
23079 
Pavel Kolář, Monika Veselá 
Ekonomie a ekonomika  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 323 s. 
Přehledná učebnice systému vzdělávání a 
certifikace účetní profese v ČR obsahuje části 
mikroekonomie, makroekonomie a podniková 
ekonomika. Názvy jednotlivých oddílů: Úvod 
do ekonomie; Vlastnosti poptávkových a 
nabídkových křivek; Výroba a náklady; Trhy 

výrobních faktorů; Odvětvová rovnováha v 
různých formách trhu; Selhání trhu a zásahy 
státu; Národní důchod a zaměstnanost; Peníze 
v ekonomice; Makroekonomická politika; 
Mezinárodní ekonomika; Podnik a podnikání; 
Funkce podniku. - 2. přeprac. a rozš. vyd. - 
ISBN: 80-7357-218-4 
 
23150 
Jana Petrželová 
Encyklopedie ekonomických a právních 
pojmů  : pro školy i veřejnost 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 287 s. : 78 
obr. 
Výklad základních ekonomických pojmů, 
pojmů z bankovnictví, pojišťovnictví a 
kapitálových  trhů.   Dále   jsou  zahrnuta hesla 
z oblasti práva (zejména z obchodního, 
pracovního a ústavního práva). V příloze 
přehledné grafy, schémata a související vzorce. 
– Příl. 
 
23013 
edited by Claude Ménard and Mary M. Shirley 
Handbook of new institutional economics  
Příručka nové institucionální ekonomie 
Dordrecht  : Springer, c2005, xiii, 884 s. : tab., 
grafy, vzorce 
V posledních třiceti letech prudce vzrostly 
záběr i orientace nové institucionální ekonomie 
(NIE). První příručka NIE poskytuje unikátní 
přehled jejího současného vývoje a širokého 
zaměření. Instituce jsou psaná i nepsaná 
pravidla, normy a omezení, která lidé 
vymysleli, aby snížili nejistotu a kontrolovali 
své prostředí. Institucionální ekonomie je 
interdisciplinární obor se vztahy k oblastem 
právní vědy, veřejné politiky, sociologie, 
historie, vědy o organizaci, managementu i 
etiky, který představuje nový způsob pohledu 
na ekonomické jevy. - ISBN: 1-4020-2687-0 
 
23151 
Jan Klíma 
Makroekonomie  
Praha  : Alfa Publishing, 2006, 141 s. : obr. 
Základní makroekonomické pojmy a principy, 
vzájemné vztahy makroekonomických veličin, 
některé modely makroekonomické politiky. Na 
závěr každé kapitoly kontrolní otázky. - Vyd. 
ve spolupráci s Brno International Business 
School - 1. vyd. - ISBN: 80-86851-27-3 
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23114 
Pavel Ondrčka 
Makroekonomie různých ekonomických 
proudů  
Brno  : Masarykova univerzita, 2006, 253 s. : 
obr., tab. 
Na rozdíl od výuky základů makroekonomické 
teorie, kde se většinou analyzovaly vztahy jen 
dvou ekonomických agregátů, je cílem této 
učebnice pochopit tyto agregáty v širších 
souvislostech a zpětných vazbách, aby byly 
blíž reálné ekonomice. 
 Názvy kapitol: Předmět makroekonomické 
teorie; Měření makroekonomické aktivity; 
Model koloběhu a makroekonomická 
rovnováha; Makroekonomický model 
agregované poptávky a nabídky; Fiskální 
politika a ekonomická teorie; Monetarismus a 
monetární politika; Trh práce; Inflace; 
Otevřená ekonomika a měnový kurz; Státní 
rozpočet; Ekonomický růst a ekonomický 
rozvoj; Ekonomické nerovnosti. Každá 
kapitola je zakončena shrnutím a kontrolními 
otázkami. - 1. vyd. - ISBN: 80-210-3993-0 
 
23183 
Oldřich Krpec, Pavel Pšeja (eds.) 
Mezinárodní politická ekonomie  
Brno  : Masarykova univerzita, 2006, 159 s. 
Publikace poskytuje základní orientaci ve 
východiscích a základních teoretických 
konceptech a přístupech mezinárodní politické 
ekonomie. Názvy příspěvků: Ekonomika jako 
aspekt výzkumu v mezinárodních vztazích - 
mezinárodní politická ekonomie; Paradigmata 
mezinárodní politické ekonomie; Mezinárodní 
finanční systém; Mezinárodní obchod jako 
aspekt politické moci a jeho povaha; 
Problematika hospodářského rozvoje a 
zaostalosti; Globalizace; Teorie hegemonní 
stability. - 1. vyd. - ISBN: 80-210-4121-8 
 
23017 
Georg Menz 
Varieties of capitalism and Europeanization  
: national response strategies to the single 
European market 
Varianty kapitalizmu a evropeizace : 
národní strategie k jednotnému evropskému 
trhu 
New York  : Oxford University Press, 2005, ix, 
280 s. : tab. 
Současný vývoj evropské politické ekonomie. 
Nová analýza vlivu evropeizace na evropské 
systémy zaměstnání prostřednictvím 

liberalizace poskytování služeb. Empirické 
případové studie deseti evropských zemí. Jak 
se tyto země vyrovnaly s liberalizací trhu 
způsobenou Evropskou unií? Národní varianty 
kapitalizmu, opětovná regulace. - Příl. - ISBN: 
0-19-927386-3 
 
 
Finance. Bankovnictví. Měnový 
systém 
 
23113 
Martin Svoboda 
Asset guide  : [průvodce finančními indexy] 
Brno  : Computer Press, 2006, xx, 372 s. 
Publikace přináší srozumitelný výklad pro 
všechny, kdo se chtějí orientovat v oblasti 
indexů a tříd aktiv. Výklad pojmů: akciové 
indexy, dluhopisové indexy, měny a úroky, 
drahé kovy a suroviny, volatilita a 
hedgefundus. Podrobně a systematicky jsou 
prezentována všechna důležitá podkladová 
aktiva, na která již byly emitovány investiční 
certifikáty nebo warranty. Co to jsou tržní 
barometry. Informace o nejlepších 
certifikátech. Cílem publikace je přiblížit 150 
nejdůležitějších investičních trhů a ukázat, jak 
lze optimálně investovat do jednotlivých tříd 
aktiv. - Slov. pojmů - Podnázev na deskách. - 
1. vyd. - ISBN: 80-251-1284-5 
 
23084 
Stanislav Polouček a kol. 
Bankovnictví  
Praha  : C.H. Beck, 2006, xvii, 716 s. : tab., 
grafy, boxy 
Učebnice zachycuje problematiku 
bankovnictví komplexně s ohledem na aktuální 
problémy  bankovního  a  finančního    sektoru 
v zemích EU a v ČR, respektive v zemích 
střední Evropy. Každá kapitola je zakončena 
shrnutím, klíčovými slovy a otázkami. 
Kapitoly: Charakteristika finančního a 
bankovního sektoru; Centrální bankovnictví a 
měnová politika; Organizační struktura a 
management bank; Platební a zúčtovací styk; 
Hospodaření      bank;     Rizika        podnikání 
v bankovnictví; Pasiva bank; Aktiva bank; 
Investiční   bankovnictví;   Bankovnictví  
mimo bilanci; Regulace a dohled v bankovním 
sektoru; Fúze a akvizice v bankovním sektoru; 
Koncentrace a konkurence v bankovnictví; 
Nelegální činnosti v bankovnictví a nelegální 
aktivity spojené s bankovnictvím; Mezinárodní 
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bankovnictví. - Internet. zdroje - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7179-462-7 
 
E-8828 
David S. Hoelscher, Michael Taylor, and 
Ulrich H. Klueh 
The design and implementation of deposit 
insurance systems  
Návrh a realizace systémů pojištění vkladů 
Washington  : International Monetary Fund, 
2006, vii, 80 s. : tab., grafy, rámečky 
Studie shrnuje současný vývoj v návrzích 
systémů pojištění vkladů ve světě. Kapitoly: 
Explicitní a implicitní pojištění vkladů; Úvod 
do schématu pojištění vkladů; Specifické 
designové prvky systémů pojištění vkladů; 
Omezování morálního hazardu. - Příl. - ISBN: 
1-58906-503-4 
 
23115 
Stanislava Janáčková ... [et al.] ; Petr Mach 
(ed.)  
Euro - dříve nebo později?  : sborník textů 
Praha  : Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2007, 89 s. : tab., grafy 
Otázkou přínosů a nákladů zavedení společné 
evropské měny se zabýval seminář "Euro - 
dříve, nebo později?" konaný 16. 10. 2006. 
Názvy příspěvků: "Euro - rozhodně 
nespěchat!" (S. Janáčková); "Euro selhalo jako 
kotva fiskálu. Co s ním?" (V. Kotlán); 
"Časování vstupu do eurozóny" (M. Singer). 
Doplňkové texty obsahují příspěvky: "Jak se 
rozhodovat o přijetí eura?" (J. Skopeček); 
"Euro a jeho budoucnost" (P. Mach); 
"Klausova kritéria pro přijetí (či nepřijetí) 
společné evropské měny" (V. Klaus). - 1. vyd. 
 
E-8843 
European Central Bank 
Financial stability review  
Přehled o finanční stabilitě 
Frankfurt am Main  : European Central Bank, 
2006, 174 s., 34 s. příloh : tab., grafy, rámečky 
Přehled rizik finanční stability. Makrofinanční 
prostředí v eurozóně a mimo eurozónu. 
Finanční systém eurozóny: finanční trhy, 
bankovní sektor, další finanční instituce, 
posilování infrastruktury finančního systému. 
Speciální témata popisují vybrané problémy 
finanční stability. Statistická příloha.  
 
 
 
 

23139 
Lubor Lacina ... [et al.] 
Měnová integrace  : náklady a přínosy 
členství v měnové unii 
Praha  : C.H. Beck, 2007, xxvii, 538 s. : tab., 
obr. 
Kniha je rozdělena do dvou logických celků. 
První čtyři kapitoly jsou zaměřeny teoreticko-
metodologicky, od páté kapitoly je sledován 
vývoj a zkušenosti s budováním hospodářské a 
měnové unie v rámci evropského integračního 
procesu. Názvy kapitol: Teorie optimálních 
měnových oblastí - analýza nákladů spojených 
s členstvím v měnové unii; Přínosy spojené se 
členstvím v měnové unii; Náklady vs. přínosy: 
endogenita procesu ekonomické a měnové 
integrace;   Asymetrické  šoky a jejich význam 
v měnové  unii;  Historie  měnové    integrace 
v Evropě; Konvergenční kritéria a jejich plnění 
novými členskými zeměmi EU; Důvody 
nečlenství Švédska, Dánska a Spojeného 
království v hospodářské a měnové unii; 
Evropská centrální banka a její monetární 
politika; Federální rozpočet a měnová unie - 
fiskální politika a měnová unie; Harmonizace 
daňových soustav EU; Role eura v rámci 
světového měnového systému; Integrace 
finančních a kapitálových trhů eurozóny. - 
Vyd. ve spolupráci s Mendelovou zemědělskou 
a lesnickou univerzitou v Brně. - 1. vyd. 
 
23142 
Tomáš Dvořák 
Zákon o loteriích a jiných podobných hrách  
: s poznámkami a souvisícími předpisy 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 175 s. 
Úplné znění zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a 
jiných      podobných         hrách.    Poznámky 
k    jednotlivým    paragrafům.      Judikatura. 
V přílohách znění dalších souvisejících 
předpisů. Právní stav publikace k 1. 12. 2006. - 
8 příl. - 2. vyd. - ISBN: 80-7201-638-5 
 
E-8907 
Česká národní banka 
Zpráva o inflaci  : leden / 2007 
Praha  : Česká národní banka, [2007], 72 s. : 
tab., grafy 
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 
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předpoklady. Záznamy z jednání bankovní 
rady ČNB. - Tab. příl. -- též v anglické verzi 
sign. E-8908. 
 
 
Hospodářská situace a politika. 
Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
23090 
edited by Tom Christensen, Per Laegreid 
Autonomy and regulation  : coping with 
agencies in the modern state 
Autonomie a regulace : jak fungují agentury 
v moderním státě 
Cheltenham  : Elgar, 2006, vii, 394 s. : tab., 
grafy 
Kniha se zaměřuje na regulační reformy, 
autonomizaci a agenturizaci organizací 
veřejného sektoru napříč Evropou, Kanadou, 
Novým Zélandem a Austrálií.  
- ISBN: 1-84542-859-5 
 
23092 
Organisation for economic co-operation and 
development 
Brazil  : OECD economic surveys 2006 
Brazílie : hospodářské přehledy OECD 2006 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, November 2006, 
152 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
Hospodářská situace Brazílie - hodnocení a 
doporučení. Makroekonomická politika a 
dlouhodobý růst. Podpora inovace. Zlepšení 
využití pracovní síly. - Příl.  
- ISBN: 92-64-02999-0 
 
23009 
[editors: Jahangir Aziz, Steven Dunaway, and 
Eswar Prasad] 
China and India  : learning from each other 
; reforms and policies for sustained growth 
Čína a Indie : učení se navzájem : reformy a 
politika pro udržitelný růst 
Washington  : International Monetary Fund, 
c2006, xv, 281 s. : tab., grafy 
Čína a Indie patří mezi tři největší ekonomiky 
Asie. Tyto země představují dva nejrychleji se 
rozvíjející trhy na světě. Jejich ekonomická 
síla má dalekosáhlé účinky na globální 
hospodářství. Jak budou nadále růst a vyvíjet 
se udržitelným způsobem? Kniha ukazuje jak 
obě země po mnoho let spolupracovaly a učily 
se jedna od druhé. Objasňuje, co v těchto dvou 
zemích fungovalo a co ne, a nabízí několik 

návrhů, jak by mohly dosáhnout dlouhodobě 
udržitelného rozvoje. Témata příspěvků: 
Reformy finančního sektoru - bankovnictví a 
trh s cennými papíry; Finanční integrace; Další 
reformy pro udržitelný růst; Hospodářská 
spolupráce Indie a Číny.  
- ISBN: 1-58906-519-0 
 
23130 
Eva Klvačová ... [et al.] 
Dobývání renty  : teorie a praxe 
Praha  : Professional Publishing, 2006, 107 s. : 
tab. - boxy 
Čtyři aktuální případy dobývání renty, jimž je 
společná vysoká míra nečitelnosti zájmů 
zúčastněných aktérů, skrývání těchto zájmů za 
doktríny kladoucí důraz na společensky 
prospěšné cíle či naopak za doktríny 
zdůrazňující význam individuální 
zodpovědnosti. Názvy kapitol: Možnost 
dobývat rentu jako brzda invencí a inovací; 
Dobývání   renty   ve   finančním    sektoru   a 
v oblasti výzkumu a vývoje; Penzijní reformy 
v ohnisku střetu zájmových skupin; 
Konfrontace zájmů v procesu přípravy ČR na 
zavedení eura. - 1. vyd.  
- ISBN: 80-86946-24-X 
 
23018 
Marius van Nieuwkerk 
Dutch golden glory  : the financial power of 
the Netherlands through the ages 
Nizozemská zlatá sláva : finanční síla 
Nizozemska v průběhu věků 
Haarlem  : Becht, 2006, 224 s. : tab., grafy, 
rámečky, obr. 
Publikace popisuje hospodářskou a finanční 
sílu Nizozemska napříč časem. Snaží se 
odpovědět na otázky, jak tato země dosáhla 
svého postavení, proč vynikla a v čem se 
můžeme z její historie poučit. Publikace se 
skládá   ze   tří částí. První kapitola pojednává 
o geografické poloze a vzniku země. Druhá 
kapitola popisuje zlatá léta Nizozemska s jeho 
společnostmi, burzami a veřejnými bankami. 
Třetí kapitola zkoumá nizozemské národní 
dědictví a končí otázkou, jak jej nejlépe 
zhodnotit. - ISBN: 90-230-1195-3 
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23093 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Euro area  : OECD economic surveys 2007 
Eurozóna : hospodářské přehledy OECD 
2007 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation  and  Development,  January 2007, 
117 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace eurozóny - hodnocení a 
doporučení. Řízení rozmanité skupiny 
ekonomik. Monetární a fiskální politika. - Příl. 
- ISBN: 92-64-02988-5 
 
23097 
OECD 
Going for growth 2007  
Cesta růstu 2007 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2007, 179 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Vlády zemí OECD se snaží provést 
strukturální reformy k posílení hospodářského 
růstu.   Cesta   růstu   2007   bilancuje  pokrok 
v zavádění politických reforem a identifikuje 
pět politických priorit ke zvýšení růstu pro 
každou členskou zemi OECD. OECD vyžaduje 
reformu v oblastech jako je regulace trhu práce 
a výrobků, daně, penze, podpora příjmů, zdraví 
a vzdělání k podpoření produktivity práce a 
zaměstnanosti. Publikace dále poskytuje 
srovnávací ukazatele, které umožňují zemím 
vidět jejich ekonomický výkon a strukturální 
politiku v porovnání s ostatními. - Příl. - ISBN: 
92-64-03047-6 
 
23074 
Eva Karpová 
Hospodářský vývoj Rakouska, Švédska a 
Finska po vstupu do Evropské unie  : 
komparativní souvislosti a charakteristiky 
významné pro země střední a východní 
Evropy 
Praha  :  Oeconomica,  2006, 219 s. : 73 tab., 
12 grafů 
Hospodářský vývoj Rakouska, Švédska a 
Finska od vstupu do EU do jejího dalšího 
rozšíření. Srovnávací pohled na ekonomiky 
zemí jižního a východního rozšíření ES/EU 
(Řecko, Španělsko, Portugalsko). Srovnání 
vývoje ekonomik vybraných zemí střední a 
východní Evropy. Podstatné rysy ekonomik 
Rakouska, Švédska a Finska po desetiletém 
členství v EU. Některé charakteristiky jejich 
ekonomik - významné pro země střední a 

východní Evropy. - Internet. zdroje - 1. vyd. - 
ISBN: 80-245-1072-3 
 
23096 
Catriona Purfield, Jerald Schiff, editors 
India goes global  : its expanding role in the 
world economy 
Indie se stává světovou velmocí : její 
rostoucí postavení ve světovém hospodářství 
Washington  : International Monetary Fund, 
c2006, viii, 194 s. : tab., grafy, rámečky 
Indie se v posledních několika letech vyvinula 
ve světovou hospodářskou velmoc. Vstupuje 
Indie do "zlatého věku" nebo jen prochází 
obdobím rychlého, avšak neudržitelného růstu, 
stejně jako již několikrát předtím? Autoři 
příspěvků zkoumají co je příčinou současného 
hospodářského vzestupu, zamýšlejí se nad tím, 
jak dále stavět na tomto úspěchu, a proto 
zvažují potřebné kroky ve střednědobém 
výhledu. - ISBN: 1-58906-568-9 
 
23068 
Jana Davidová, Miroslav Topenčík 
Koncesní zákon  : komentář 
Praha  : ARCH, 2007, 215 s. 
Znění zák. č. 139/2006 Sb., ze dne 14. 3. 2006 
o koncesních smlouvách a koncesním řízení. 
Prováděcí vyhlášky. Komentář ke koncesnímu 
zákonu je určen především odborné veřejnosti, 
která se zabývá veřejnými investicemi nebo 
které se veřejné investice dotýkají. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-86905-27-6 
 
23201 
Ministerstvo financí České republiky, odbor 
Finanční politika 
Makroekonomická predikce České 
republiky  : duben 2007 
[Praha]  : Ministerstvo financí ČR, 2007, 58 s. 
: tab., grafy 
Komentář k východiskům predikce, 
ekonomickému    cyklu,    k  predikci vývoje 
makroekonomických indikátorů a 
 k 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 4. 4. 2007. - 
Též v angl. znění sign. 23202. 
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23103 
The new economic geography  : effects and 
policy implications  
Nová hospodářská geografie : účinky a 
důsledky pro politiku 
[S.l.]  : Federal Reserve Bank of Kansas City, 
[2006?], xxxviii, 368 s. : tab., grafy, vzorce 
Sborník     příspěvků    účastníků     sympozia 
v   americkém   Jackson   Hole z řad ekonomů 
z obchodní a akademické sféry a představitelů 
centrálních bank z celého světa. Cílem 
sympozia 2006 bylo prozkoumat, jak se 
rozvíjela geografie hospodářské činnosti a 
upozornit na současné faktory, které přinášejí 
další změny a očekávané problémy politiky. 
Během posledních dvaceti let Čína, bývalý 
Sovětský svaz a východní Evropa reformovaly 
své ekonomické systémy a staly se tržně 
orientovanými. Indie a další státy v Asii a 
Latinské Americe otevřely své ekonomiky 
silám trhu díky omezení své důvěry v kontrolu 
kapitálu a obchodní bariéry. Výsledkem byl 
ohromný nárůst objemu a rozmanitosti 
produkovaného zboží, obchodovaných 
finančních aktiv a také změna umístění 
produkce zboží a služeb. Tyto okolnosti 
postupně formovaly novou hospodářskou 
geografii. 
 
23099 
Organisation for economic co-operation and 
development 
Norway  : OECD economic surveys 2007 
Norsko : hospodářské přehledy OECD 2007 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, January 2007 : 
tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Norska - hodnocení a 
doporučení. Monetární politika při nízké 
inflaci. Udržitelnost veřejných financí. 
Reformy k oživení nabídky práce. Podpora 
inovace. - Příl. - Special feature: Innovation - 
ISBN: 92-64-03125-1 
 
23063 
Tomáš Ježek 
Privatizace české ekonomiky  : její kořeny, 
metody a výsledky 
Praha  : Oeconomica, 2006, 142 s. : 2 tab. 
Počátky   privatizace  v   Československu resp. 
v České republice na začátku 90. let, kdy se 
připravovala  její  koncepce  a téměř současně 
s tím se podnikaly i praktické kroky k jejímu 
uskutečnění. Autorem knihy je bývalý poradce 
ministra financí a ministr pro správu národního 

majetku a jeho privatizaci. Kapitoly: 
Východiska, rizika privatizace; Malá 
privatizace;  Privatizační  politika  vlády   ČR 
k velké privatizaci; Velká privatizace; Příprava 
a průběh kupónové privatizace; Ministerstvo 
privatizace a Fond národního majetku; 
Investiční privatizační fondy v kupónové 
privatizaci; Český kapitálový trh. - 1 příl.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-245-1069-3 
 
23007 
International Monetary Fund 
Regional economic outlook  : Western 
Hemisphere. Nov 06 
Regionální hospodářský výhled : západní 
polokoule. Listopad 2006 
Washington  : International Monetary Fund, 
2006, v, 47 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
Globální hospodářství a výhled pro Spojené 
státy a Kanadu. Latinská Amerika a karibská 
oblast. Hlavní ekonomické ukazatele. - Příl. - 
ISBN: 1-58906-594-8 
 
23005 
edited by Jari Ojala, Jari Eloranta and Jukka 
Jalava 
The road to prosperity  : an economic 
history of Finland 
Cesta k prosperitě : hospodářské dějiny 
Finska 
Helsinki  : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
2006, 343 s. : tab., grafy, obr. 
Kniha   popisuje,   jak   se   Finsko   rozvinulo 
z mezinárodně  nedůležité  agrární  ekonomiky 
v bohatou, na znalostech založenou společnost 
blahobytu, kterou je dnes. Poskytuje přehled 
několika století hospodářského rozvoje se 
zaměřením na negativní účinky růstu. 
Příspěvky obsahují dlouhodobou analýzu 
podnikání, zahraničního obchodu, zemědělství 
a zaměstnanosti. Dále je pozornost věnována 
rozvoji bankovnictví, veřejnému sektoru, 
rozdělení důchodu, podpoře informační 
společnosti a blahobytu. Příběh Finska je 
zasazen do kontextu mezinárodní ekonomiky. - 
Příl. - ISBN: 951-746-818-0 
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23094 
OECD 
Russian federation  : OECD economic 
surveys 2006 
Ruská federace : hospodářské přehledy 
OECD 2006 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, November 2006, 
224 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
Hospodářská situace Ruské federace - 
hodnocení a doporučení. Uržitelný růst. 
Zajištění stabilního makroekonomického 
řízení. Zlepšení kvality veřejné správy. 
Zvýšení účinnosti inovační politiky. Reforma 
zdravotnictví. - Příl. - Special features: 
Ensuring sound macroeconomic management, 
improving the quality of public administration 
increasing the effectiveness of innovation 
policy reforming healthcare  
- ISBN: 92-64-02995-8 
 
23098 
Organisation for economic co-operation and 
development 
Spain  : OECD economic surveys 2007 
Španělsko : hospodářské přehledy OECD 
2007 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation  and Development, January 2007, 
175 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Španělska - hodnocení a 
doporučení. Obnovení udržitelného růstu. 
Úkoly fiskální politiky ve střednědobé a 
dlouhodobé perspektivě. Posílení inovace. 
Zlepšení fungování trhu zboží a služeb. - Příl. - 
Special feature: Innovation  
- ISBN: 92-64-02920-6 
 
23161 
Marian Lebiedzik, Pavel Nezval, Ingrid 
Majerová 
Světová ekonomika  : [učebnice pro 
ekonomické a obchodně podnikatelské 
fakulty] 
Brno  : Computer Press, 2007, viii, 280 s. : 
obr., tab. 
Vymezení světové ekonomiky, její vývoj a 
utváření od 10. do 20. století. Růst, rozvoj, 
integrační a globalizační procesy. Světový 
obchod a obchodní politika státu. Vývoj 
mezinárodních měnových vztahů. Centra 
světové ekonomiky. Jednotlivé charakteristické 
skupiny národních ekonomik, jejich popis a 
vymezení postavení ve světové ekonomice. 
Postavení české ekonomiky ve světové 

ekonomice od jejího vzniku v roce 1918 do 
současnosti. V úvodu každé kapitoly obsah, na 
konci rekapitulace, klíčová slova, otázky, 
příklady a zajímavosti z internetu. - Slov. 
pojmů -- internet. zdroje - 1. vyd. 
 
23100 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Sweden  : OECD economic surveys 2007 
Švédsko : hospodářské přehledy OECD 
2007 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, February 2007, 
142 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Švédska - hodnocení a 
doporučení. Klíčové problémy švédské 
ekonomiky. Proč je inflace vytrvale nízká? 
Dostupnost zaměstnání pro všechny - integrace 
přistěhovalců. Bytový trh - lepší rozdělování 
díky menší regulaci. - Příl. - Special feature: 
Housing 
 
E-8841 
European Bank for Reconstruction and 
Development 
Transition report 2006  : finance in 
transition 
Zpráva o transformaci v roce 2006 : finance 
v transformaci 
London  : European Bank for Reconstruction 
and Development, 2006, viii, 204 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Komplexní analýza hospodářského vývoje a 
transformace centrálního plánování na tržní 
ekonomiku ve 29 zemích od střední Evropy po 
Střední Asii v roce 2006. Poprvé je zahrnuto 
Mongolsko. Speciálním tématem tohoto 
vydání je finanční sektor. Jak byly finanční 
systémy v tranzitivních zemích během 
posledních patnácti let restrukturovány, jejich 
vliv na vývoj ekonomiky a soukromého 
sektoru a zavádění nových finančních služeb. 
Porovnání finančních systémů tranzitivních 
zemí s vyspělými tržními ekonomikami. 
Tabulky strukturálních a makroekonomických 
ukazatelů za jednotlivé země. - Příl.  
- ISBN: 1-898802-28-9 
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E-8840 
United Nations 
World economic situation and prospects 
2007  
Světová hospodářská situace a vyhlídky pro 
rok 2007 
New York  : United Nations, 2007, xx, 155 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Světový hospodářský výhled; Mezinárodní 
obchod; Finanční toky do rozvojových a 
tranzitivních ekonomik; Regionální rozvoj a 
výhled; Statistické tabulky. - Příl. 
 
23116 
Lenka Krutáková, Tomáš Kruták 
Zákon o veřejných zakázkách  
s komentářem a příklady  : právní stav 
 k 1.1.2007 
Olomouc  : Andragogos agency, 2007, 479 s. 
Komentované znění zákona o veřejných 
zakázkách č. 137/2006 Sb., včetně množství 
uvedených praktických příkladů a judikatury. - 
Příl. - 1. vyd. 
 
23143 
Milan Vošta 
Změny v rozmístění světového hospodářství  
Praha  : Oeconomica, 2006, 156 s. : tab., grafy 
Změny na politické a ekonomické mapě světa 
v    období  posledních   let,   kdy        dochází 
k významným změnám lokalizace světového 
hospodářství. Globální změny v rozmístění 
obyvatelstva. Rozmístění světového 
hospodářství v sedmi vybraných odvětvích, 
která se vyznačují dynamikou a zaznamenávají 
teritoriální posuny (energetický průmysl, 
výroba elektrické energie, hutnictví, 
automobilový průmysl, textilní a oděvní 
průmysl, cestovní ruch a doprava). - 1. vyd. - 
ISBN: 80-245-1105-3 
 
 
Mezinárodní hospodářské vztahy 
a integrace 
 
23117 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Convergence report. December 2006  
Zpráva o konvergenci. Prosinec 2006 
Brussels  : European Commission, 2007, 161 s. 
: tab., grafy, rámečky 
Zpráva o stavu sbližování států Evropské unie 
v roce 2006. Zhodnocení stavu dosahování 

hospodářské konvergence devíti členských 
států s derogací (Česká republika, Slovensko, 
Estonsko, Lotyšsko, Kypr, Maďarsko, Malta, 
Polsko a Švédsko). Aplikování 
konvergenčních kritérií: kompatibilita 
národních legislativ se Smlouvou o Evropské 
unii a statutem Evropského systému 
centrálních bank a Evropské centrální banky, 
cenová stabilita, pozice státního rozpočtu, 
stabilita měnového kurzu, konvergence 
dlouhodobých úrokových sazeb, doplňkové 
faktory. - ISBN: 92-79-01202-9 
 
23075 
Lubomír Mlčoch 
Ekonomie důvěry a společného dobra  : 
Česká   republika   v Evropské   unii:  pokus 
o nástin perspektivy 
Praha  : Karolinum, 2006, 195 s. 
Autor v jednotlivých kapitolách postupně 
probírá význam institucionální paměti, reformu 
veřejných financí, smysl veřejného dobra pro 
hospodářství, ekonomii důvěry, české národní 
zájmy, chaos a hospodářský řád, křesťanskou 
sociální etiku, evropskou solidaritu a ekonomii 
společenství. Česká cesta privatizace 
prokázala, že ideologicky pojaté soukromé 
vlastnictví není samo o sobě garancí 
odpovědného chování, vysvětluje autor. Klade 
si zásadní otázku, jak se dostat k soustavě 
formálních i neformálních institucí, které by 
vedly k odpovědnému chování a jednání 
společnosti. - Res. - 2. vyd.  
- ISBN: 80-246-1188-0 
 
23173 
Petr Fiala 
Evropský mezičas  : nové otázky evropské 
integrace 
Brno  : Barrister & Principal, 2007, 174 s. 
Autor se věnuje vzájemnému vztahu nových a 
starších členských zemí EU, významu 
národních zájmů v integračních procesech, 
strukturálním a obsahovým podmínkám 
evropské demokracie a předpokladům další 
integrace. Důsledky rozšíření EU o deset 
nových členů, odmítnutí evropské ústavní 
smlouvy občany v referendech, vzrůstající 
problémy s integrací některých sociálně, 
nábožensky či jinak definovaných skupin jako 
viditelné příznaky širších sociálních, 
ekonomických, kulturních a politických 
procesů, které v Evropě probíhají. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-87029-04-6 
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E-8905 
Susan Schadler ... [et al.] 
Growth in the Central and Eastern 
European countries of the European Union  
Růst v zemích střední a východní Evropy - 
členech Evropské unie 
Washington  : International Monetary Fund, 
2006, viii, 56 s. : tab., grafy, rámečky, vzorce 
Cílem zemí střední a východní Evropy, které 
přistoupily k Evropské unii v květnu 2004, je 
pokračovat ve zvyšování životní úrovně na 
úroveň západní Evropy. Studie zkoumá pokrok 
směrem k důchodové konvergenci, kterého 
dosud dosáhlo osm zemí střední a východní 
Evropy, střednědobé vyhlídky a politické 
problémy,   kterým   budou   tyto   země  čelit 
v procesu dohánění zemí západní Evropy. - 
Příl. - ISBN: 1-58906-554-9 
 
23102 
edited by Milan Šikula, Veronika Hvozdíková 
Performance and perspective of the 
European Union as seen by the new member 
states  : papers presented at the Post-
Accession Monitoring Conference held 
under the auspices of Pál Csáky, Deputy 
Prime Minister of the SR for European 
Affairs, Human Rights and Minorities, in 
Bratislava on 30 May 2006 
Stav a perspektivy Evropské unie z pohledu 
nových členských států : příspěvky 
prezentované na Povstupní monitorovací 
konferenci, která se konala pod záštitou 
Pála Csákyho, místopředsedy vlády SR pro 
evropské záležitosti, lidská práva a menšiny 
v Bratislavě 30. května 2006 
Bratislava  : Institute of Economic Research of 
Slovak Academy of Sciences, 2006, 185 s. : 
tab., grafy 
Cílem této konference byla snaha navázat na 
pět mezinárodních předvstupních 
monitorovacích   konferencí,   které se konaly 
v letech 1998-2003 postupně v Maďarsku, 
Polsku, České republice, Estonsku a na 
Slovensku, a na kterých si tehdejší kandidátské 
země vyměňovaly poznatky o očekávaných 
výhodách a nevýhodách vstupu do EU. 
Konference v roce 2006 byla první "povstupní" 
a jako taková umožnila první přímou 
komparaci zkušeností fungování nových 
členských zemí v EU, jakož i zhodnocení míry 
naplnění předvstupních očekávání, ať už 
pozitivních či negativních. Konference 
předestřela také otázku současných reálných 
problémů a úloh, které musí nové členské 

země, ale i samotná EU, v nové situaci řešit. - 
ISBN: 80-7144-151-1 
 
 
Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
23095 
Geographical distribution of financial flows 
to aid recipients  : disbursements, 
commitments, country indicators 2001-2005 
Geografické rozdělení finančních toků 
příjemcům pomoci : výdaje, závazky, 
ukazatele za jednotlivé země 2001-2005 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2007, 274 s. : tab. 
Kniha je pokračováním řady, původně nazvané 
"Geografické rozdělení finančních toků 
rozvojovým   zemím",   která začala vycházet 
v roce 1977. Uvádí se, kolik a jaké pomoci 
poskytují vyspělé země (jednotlivě i jako 
celek) uvedeným zemím - příjemcům pomoci. 
Údaje o čistých a hrubých výdajích na pomoc, 
závazcích, podmínkách a účelu resp. sektoru, 
kam je pomoc určena. Údaje jsou za více než 
150 rozvojových zemí a teritorií z let 2001 až 
2005. 
 
23140 
Petr Valouch 
Leasing v praxi  : praktický průvodce 
Praha  : Grada, 2007, 115 s. : tab. 
Druhy leasingu, cena a právní úprava. Koupě 
za hotové, úvěr, leasing. Daňové a účetní 
aspekty. Leasing a DPH. Přehled 
nejdůležitějších právních norem. Na příkladech 
jsou vysvětleny typické problémové situace, na 
které může nájemce nebo pronajímatel v praxi 
narazit. Publikace vychází z aktuální právní 
úpravy k 1. 1. 2007. - Příl. zákl. vzory smluv. - 
2. aktualiz. vyd. 
 
23101 
editors Peter Isard ... [et al.] 
The macroeconomic management of foreign 
aid  : opportunities and pitfalls 
Makroekonomické řízení zahraniční pomoci 
: příležitosti a nástrahy 
Washington  : International Monetary Fund, 
2006, vi, 280 s. : tab., grafy 
Sborník        příspěvků         ze          semináře 
v mozambickém hlavním městě Maputo, který 
se konal v roce 2005. Příspěvky se zabývají 
vztahy mezi pomocí, růstem a snižováním 
chudoby; možností, že by velký nárůst pomoci 
mohl nepříznivě ovlivnit konkurenceschopnost 
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a jak se toho vyvarovat; obavami, že toky 
pomoci, které jsou nestabilní, nepředvídatelné 
a někdy procyklické, zhorší problémy 
makroekonomické stabilizace; vlivem vyšších 
toků pomoci na udržitelnost dluhu příjemců; 
účinkem pomoci na instituce a politickou 
ekonomii v zemích, které ji přijímají. - ISBN: 
1-58906-520-4 
 
E-8827 
European Bank for Reconstruction and 
Development 
Proceedings of the fourteenth annual 
meeting of the board of governors [EBRD]  : 
Belgrade, 22-23 May 2005 
Příspěvky ze čtrnáctého výročního zasedání 
rady guvernérů [EBRD] : Bělehrad, 22.-23. 
května 2005 
London  : European Bank for Reconstruction 
and Development, 2005, 182 s. 
Projevy a prohlášení guvernérů pro jednotlivé 
země, přijaté rezoluce atd. 
 
E-8829 
Asian Development Bank 
Summary of proceedings  : thirty-ninth 
annual meeting of the Board of Governors 
Sborník příspěvků : třicáté deváté výroční 
zasedání Rady guvernérů 
Mandaluyong City  : Asian Development 
Bank, [2006], vii, 235 s. 
Sborník příspěvků z výročního zasedání Rady 
guvernérů Asijské rozvojové banky, které se 
konalo   ve městě Haidarábád v Indii v květnu 
r. 2006. 
 
 
Podnik a podnikání 
 
E-8845 
Katarína Svítková 
Corporate philanthropy in the Czech and 
Slovak Republics  
Firemní filantropie v České a Slovenské 
republice 
Prague  : CERGE-EI, November 2006, 38 s. : 
tab., vzorce 
Charakteristika firem, které se věnují 
dárcovství.   Jde   o  první  kvantitativní studii 
v tranzitivních zemích. Pracuje s daty ze dvou 
průzkumů v ČR a jedním v SR. Rozlišuje 
různé způsoby podpory, konkrétně sponzorství 
a dárcovství. Studie zkoumá vliv daňové 
legislativy, konkrétně změny v daňových 

sazbách pro sponzorství a dárcovství, dále 
rozdíl v podpoře mezi domácími a 
zahraničními firmami a rozdíl mezi oběma 
zeměmi. - ISBN: 80-7343-108-4 
 
23081 
Jan Ondřej ... [et al.] 
Ekonomické  a  právní  aspekty  podnikání 
v Evropské unii  
Praha  : C.H. Beck, 2007, XVIII, 348 s. : tab. 
Právní  rámec pro podnikání českých subjektů 
v EU. Úprava postavení podnikatelů na trzích 
EU. Smluvní formy vstupu českých 
podnikatelských subjektů na trhy EU. 
Mechanismy zahraniční obchodní politiky ČR 
po vstupu do EU - vliv na podnikový sektor. 
Konkurenceschopnost českého průmyslu a 
instituce k podpoře podnikání a 
konkurenceschopnosti. Implementace 
strukturálních fondů v ČR. Řešení sporů 
vznikajících při provádění podnikatelské 
činnosti v EU. - 1. vyd. 
 
23078 
Josef Mrkvička, Pavel Kolář 
Finanční analýza  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 228 s. : tab. 
Učebnice zpracovaná ve spolupráci ACCA a 
Institutu Svazu účetních, pro podporu systému 
certifikace a vzdělávání účetní profese v ČR. 
Obsahuje výklad těchto okruhů: předmět, účel 
a zdroje finanční analýzy, metody finanční 
analýzy, přístup k finanční analýze orientovaný 
na externí uživatele účetních informací, přístup 
k finanční analýze orientovaný na potřeby 
mezipodnikové komparace ekonomické 
výkonnosti, pokusy o komplexní 
charakteristiku finančního zdraví firmy, 
finanční analýza a kapitálový trh, teorie řízení 
hodnoty, další praktické využití finanční 
analýzy, vypovídací schopnost finanční 
analýzy v podmínkách ČR. - Glosář  
- 2. přeprac. vyd. - ISBN: 80-7357-219-2 
 
23159 
Martin Landa 
Finanční plánování a likvidita  
Brno  : Computer Press, 2007, vi, 180 s. : tab., 
obr. 
Problematika likvidity jako schopnosti podniku 
dostát svým finančním závazkům, její význam 
z hlediska finančního řízení a způsoby měření 
a analýzy likvidity pomocí rozvahy a výkazu 
cash flow. Analýza faktorů ovlivňujících 
likviditu (ziskovost, řízení pracovního kapitálu, 
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ekonomická efektivnost investičních projektů). 
Strategie podniku a finanční plánování. 
Postupy při sestavení strategického a 
taktického finančního plánu. Součástí je i 
případová studie sestavení ročního finančního 
plánu podniku Alfa. - Tab. příl. - 1. vyd. 
 
23086 
Hana Žůrková 
Plánování a kontrola  : klíč k úspěchu 
Praha  : Grada, 2007, 135 s. : tab., obr. 
Přehledný průvodce celým procesem plánování 
odpovídá na otázky, jak vybudovat efektivní 
systém plánování, reportingu a kontroly a jak 
efektivně řídit podnikové aktivity. Kniha se 
skládá z částí: Úvod do procesu plánování 
(pojmy, proces rozpočtování a strategického 
plánování); Techniky a nástroje plánování 
(účetnictví v návaznosti na plánování, 
financování kapitálu); Druhy rozpočtů, 
srovnání; Příprava jednotlivých rozpočtů 
(prodejní a marketingový, výrobní, plány 
jednotlivých oddělení, plán investic, leasing, 
plánování rozvahy a výkazu zisku a ztráty); 
Hodnocení a kontrola plánů. - 1. vyd. 
 
E-8825 
edited by Michaela Crisell 
Transfer pricing review 2006/07  
Přehled převodních cen 2006/07 
Colchester  : Euromoney Yearbooks, [2006], 
106 s. : grafy, obr. 
Převodní ceny jsou důležitým mezinárodním 
daňovým tématem pro nadnárodní společnosti. 
První vydání přehledu je určeno pro správce 
daní nadnárodních společností a jejich daňové 
poradce jako pomůcka při plnění mezinárodní 
daňové povinnosti a jako průvodce 
problematikou převodních cen. V úvodu 
informativní články od předních odborníků, 
kteří  se  zabývají  legislativou  a  směrnicemi 
v oblasti převodních cen. V druhé části klíčové 
aspekty převodních cen ve 14 zemích: Belgii, 
Brazílii, Kanadě, Dánsku, Německu, Indii, 
Itálii, Japonsku, Koreji, Nizozemsku, Rusku, 
Španělsku, Švédsku a Spojených státech 
amerických. - ISBN: 184374-251-9 
 
 
 
 
 
 
 
 

23112 
Eva Horzinková, Václav Urban 
Živnostenský  zákon  a předpisy souvisící  : 
s   komentářem  a   příklady ;  podle   stavu 
k 1.11.2006 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 483 s. 
Charakteristika platné právní úpravy. Text 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 
Komentované přílohy zákona obsahující 
seznamy živností řemeslných, vázaných a 
koncesovaných spolu s nařízeními vlády. Text 
zákona č. 570/1991 Sb., v platném znění, který 
stanoví orgány státní správy vykonávající 
funkci živnostenských úřadů. Vyhláška č. 
154/1996 Sb., v platném znění, upravující 
kvalifikační zkoušky. Příklady podání a 
vyřízení v živnostenskoprávních věcech. 
Problematika správního řízení. Právní úprava 
živnostenské způsobilosti v ES. - Příl. k zák. - 
11. aktualiz. a dopl. vyd.  
- ISBN: 80-7201-632-6 
 
 
Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
23091 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Insurance statistics yearbook 1995-2004  
Statistická ročenka pojištění 1995-2004 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2006, 524 s. : tab., 
grafy 
Publikace ročně aktualizuje časové řady 
pojistné statistiky. Obsahuje údaje 
shromážděné oficiálními orgány členských 
zemí OECD o pojišťovacích společnostech a 
zaměstnancích, pojistných prémiích a 
investicích realizovaných pojišťovnami. - Příl. 
- ISBN: 92-64-02650-9 
 
22991II 
Marta Ženíšková a kolektiv autorů 
Novinky v pojištění a daních  
Praha  : Svaz účetních, 2007, 64 s. 
Úpravy sociálního a zdravotního pojištění od 
1. 1. 2007. Stanoviska odborníků k dotazům 
čtenářů např. slevy na dani u ukrajinských 
zaměstnanců, správná zaúčtování, postoupení 
leasingové smlouvy, audit účetní závěrky 
fyzické osoby, zveřejnění účetní závěrky dle 
IFRS, tichý společník, sleva na dani na 

 18



Informace odborné knihovny MF                                                                             Nové knihy v odborné knihovně 
___________________________________________________________________________ 
 
manžela, cestovní náhrady od ledna 2007 aj. 
Znění pokynu MF č. D - 303 Stanovení 
jednotných kurzů za zdaňovací období 2006. 
 
23015 
OECD 
Reform and challenges for private pensions 
in Russia  
Reforma a úkoly pro soukromé penze 
v Rusku 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2006, 99 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Reforma důchodového systému se stala 
hlavním úkolem pro politiky v Rusku i po 
celém světě. Ruská federace prošla významnou 
systémovou reformou penzí, kdy se posunula 
od   jednotného,   státem   řízeného    systému 
k systému, který je doplněn o mandatorní, 
soukromě řízenou a zaměstnanci financovanou 
složku stejně jako dobrovolná penzijní 
opatření. Reforma vyřešila řadu 
demografických, sociálních a ekonomických 
problémů spojených se zajištěním důchodů a 
byla navržena pro zlepšení zabezpečení 
důchodců díky dlouhodobé finanční a fiskální 
stabilitě penzijního systému a dostatečné 
penzijní podpory. Hlavním úkolem je nyní 
posílení regulační kapacity autorit 
zodpovědných za dohled nad institucemi 
soukromých penzí. - Příl.  
- ISBN: 92-64-01386-5 
 
23120 
Věra Škopová, Radoslava Musilová, Hana 
Krupičková 
Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích 
a samostatných likvidátorech pojistných 
událostí a předpisy související  : komentář 
Praha  : C.H. Beck, 2006, xi, 291 s. 
Výklad úplného znění zák. č. 38/2004 Sb., 
včetně poslední novely účinné od 1. 4. 2006. 
Související právní předpisy. Praktické vzory a 
postupy. V rámci výkladu bylo přihlédnuto též 
k příslušné úpravě v EU. - 11 příl. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7179-476-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pozemky a nemovitosti. Bytové 
hospodářství 
 
23186 
Helena Nováková 
Nájemné, ceny služeb a způsob jejich 
rozúčtování  
Praha  : POLYGON, 2007, 150 s. 
Přehled o vývoji nájemného (regulace od roku 
1964 do roku 2001, nájemné v letech 2002 - 
2005). Nájemné v roce 2006 a jeho zvýšení od 
1. 1. 2007. Nájemné bytu a jeho úprava v 
občanském zákoníku (vzory smluv). Ceny 
služeb, stanovení záloh, způsob rozúčtování 
cen služeb. Energetické předpisy a rozúčtování 
nákladů na tepelnou energii na vytápění a 
nákladů na poskytování teplé užitkové vody. 
Termín placení nájemného a sankce při 
neplacení. Slevy z nájemného a cen za služby. 
Nebytové prostory (nájemné a ceny služeb, 
termín placení, sankce při neplacení). - Příl.: 
znění zák. č. 107/2006 Sb., a vyhl. č. 372/2001 
Sb. - 2. vyd. 
 
23134 
Český úřad zeměměřický a katastrální 
Statistická ročenka půdního fondu České 
republiky  : souhrnné výstupy ze souboru 
popisných informací katastru nemovitostí 
České republiky se stavem ke dni 31. 
prosince 2006 
Praha  : Český úřad zeměměřický a katastrální, 
2007, 43 s. : tab., mapky 
Stav a vývoj půdního fondu ČR podle údajů 
katastru nemovitostí. Úhrnné hodnoty druhů 
pozemků podle údajů katastru nemovitostí 
včetně  přehledů  o počtu objektů evidovaných 
v katastru nemovitostí. Rozčlenění orné a 
zemědělské půdy do výrobních podoblastí. 
Všechny údaje jsou uvedeny k 31. 12. 2006. - 
1. vyd. 
 
23185 
Miriam Blažková, Jana Machačková 
Územní rozhodování a ohlašování 
jednoduchých staveb, terénních úprav, 
zařízení a udržovacích prací  
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 239 s. 
Nový stavební zákoník, platný od 1. 1. 2007, 
přináší v oblasti územního a stavebního řízení 
nové postupy. Instituty stavebního zákona. 
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Situace, kdy si stavebník může dovolit 
stavební záměr bez stavebního povolení. 
Postupy při územním rozhodování a 
ohlašování jednoduchých staveb, terénních 
úprav, zařízení a udržovacích prací. Vzory 
rozhodnutí stavebních úřadů a formuláře 
obsažené v prováděcích vyhláškách. 
 
 
 
Práce. Zaměstnanci. 
Zaměstnavatelé 
 
23088 
B. Šubrt ... [et al.] 
Abeceda mzdové účetní 2007  
Olomouc  : Andragogos agency, 2007, 518 s. : 
tab. 
Úvodní informace o osobní a mzdové agendě. 
Pracovněprávní a mzdové minimum. Zásadní 
změny téměř ve všech kapitolách v důsledku 
přijetí nového zákoníku práce a změn v dalších 
zákonech. Průměrný výdělek. Srážky ze mzdy. 
Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a 
vzájemné vztahy. Daň z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti a funkčních požitků. 
Zdravotní pojištění. Dávky nemocenského 
pojištění. Pojistné na sociální zabezpečení. 
Důchodové pojištění. Náhrada škody a 
bezdůvodné obohacení. Odškodňování 
pracovních úrazů a nemocí z povolání. - 
Výklad. slov. u jednotlivých kapitol -- přehl. 
legislativy. - 17. vyd. 
 
23070 
Jaroslav Sedláček 
Cestovní náhrady 2007  
Praha  : Grada, 2007, 131 s. 
Základní postupy při poskytování a 
uplatňování cestovních náhrad ze strany 
zaměstnanců a zaměstnavatelů obou kategorií 
(státních i soukromých). Cestovní náhrady při 
tuzemských a zahraničních cestách, za 
používání služebních i soukromých silničních 
motorových vozidel. Názorné příklady s 
výpočty včetně zaúčtování. Podle právního 
stavu k 1. 1. 2007. - 9 příl. - 1. vyd. 
 
 
 
 
 
 
 

23118 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Labour market and wage developments in 
2005, with special focus on labour market 
adjustment in the euro area  
Trh práce a vývoj mezd v roce 2005 se 
zvláštním zaměřením na přizpůsobení trhu 
práce v eurozóně 
Brussels  : European Commission, 2006, xii, 
193 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
Celkový vývoj zaměstnanosti v roce 2005. 
Vývoj zaměstnanosti a hospodářský růst. 
Modelování současného vývoje zaměstnanosti 
v eurozóně. Vývoj mzdových nákladů. 
Speciální     téma:  Přizpůsobení  trhu     práce 
v eurozóně. Rozsáhlá statistická příloha.  
-  ISBN: 92-79-01220-7 
 
22991III 
Margarita Vysokajová 
Nový zákoník práce  
Praha  : Svaz účetních, 2007, 64 s. 
Hlavní koncepční změny, které přináší nový 
zákoník práce č. 262/2006 Sb. Prováděcí 
předpisy. Úprava jednotlivých institutů. 
Základní sazby zahraničního stravného pro rok 
2007. 
 
23145 
Patrik Forsyth ; [přeložila Hana Loupová]  
Vyjednávání  : [příručka technik, které 
pomáhají dosáhnout lepších dohod na 
pracovišti a mezi obchodními partnery] 
Praha  : Portál, 2007, 112 s. 
Kapesní příručka rad, technik a taktických 
postupů, které pomáhají dosáhnout co 
nejlepších pracovních a obchodních dohod 
(základy vyjednávání, příprava, osvědčené 
metody, řízení procesu, chování, kontrolní 
seznamy). - Podnázev na deskách - 
Negotiator's pocketbook (Orig.). - 1. vyd. 
 
23127 
Jiří Sobčík 
Vzory pracovněprávních dokumentů 2007  : 
[podle nového zákoníku práce pro 
zaměstnance i zaměstnavatele] 
Ostrava  : Sagit, 2007, 155 s. 
Obecné dokumenty. Vznik, změny a skončení 
pracovního poměru. Odvolání z pracovního 
místa vedoucího zaměstnance. Dohody o 
pracích konaných mimo pracovní poměr. 
Pracovní doba. Mzda. Překážky v práci. 
Dovolená. Zvyšování kvalifikace. Náhrada 
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škody. Rada zaměstnanců a souhlas odborové 
organizace ke kontrole osobních údajů. 
Společná ustanovení (pracovní řád, vnitřní 
předpis, konkurenční doložka a další). - 
Podnázev na deskách. - 1. vyd. 
 
 
Právo 
 
23085 
Zdeněk Kühn, Michal Bobek, Radim Polčák 
(eds.) 
Judikatura a právní argumentace  : 
teoretické     a   praktické   aspekty     práce 
s judikaturou 
Praha  : Auditorium, 2006, 234 s. 
Cílem     publikace     je   usnadnit     orientaci 
v teoretických i praktických otázkách soudního 
rozhodování.   Kapitoly:   Význam judikatury 
v kontinentálním právu; Systém precedentního 
práva   v tradici   common   law;     Precedens 
v common law a na evropském kontinentu: 
srovnání a rozdíly; Role judikatury v ČR; 
Judikatura komunitárních soudů; Judikatura 
Evropského soudu pro lidská práva; Judikatura 
Světové obchodní organizace; Argumentace 
judikaturou soudem a advokátem; Publikace 
judikatury; Současnost a perspektivy právní 
informatiky ve vztahu k judikatuře; Právní 
informační systémy pro práci s judikaturou; 
Specifika práce s judikaturou v různých 
právních   odvětvích -   Citovaná judikatura - 
1. vyd. - ISBN: 80-903786-0-9 
 
21640/11/57 
Kapitola 11. Vnější vztahy  
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, [2007], 428 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Dohoda o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi 
Evropským společenstvím a jeho členskými 
státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou 
na straně druhé. 
 
21640/11/59 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [1994] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, [2007], 425 s. 
Znění   závazných  aktů s obecnou působností. 
Evropská dohoda zakládající přidružení mezi 
Evropskými společenstvími a jejich členskými 
státy na jedné straně a Rumunskem na straně 
druhé 21994A1231(20). Evropská dohoda 
zakládající přidružení mezi Evropskými 

společenstvími a jejich členskými státy na 
jedné straně a Bulharskou republikou na straně 
druhé 21994A1231(24). 
 
23179 
Vladislav David, Alexander Nett 
Korupce v právu mezinárodním, evropském 
a českém  
Praha  : C.H. Beck, 2007, ix, 345 s. : 8 tab. 
Pojmové vymezení korupce (globální 
charakter, organizovaný zločin, geneze, 
definice, metody jejího měření, etické kodexy). 
Druhy korupce. Charakteristika, příčiny a 
důsledky korupčního jednání. Způsoby 
prevence a potlačování korupce. Konkrétní 
případy   korupce   v  zahraničí a opatření států 
k jejímu potírání. Mezinárodněprávní 
dokumenty o korupci a protikorupční 
organizace a orgány. Organizace a orgány 
Rady Evropy a EU proti korupci. Stav korupce 
v ČR a opatření k jejímu potírání. Korupční 
delikty a trestní právo. Protikorupční nástroje 
trestního práva. - 1. vyd. 
 
E-8839 
EBRD 
Law in transition  : strengthening corporate 
practices. 2006 
Právo v transformaci : posílení podnikové 
praxe. 2006 
London  : European Bank for Reconstruction 
and Development, c2006, 100 s. : tab., grafy, 
obr. 
Sborník článků zaměřených na následující 
témata:   Primární      infrastruktura   -     cesta 
k udržitelné konkurenci v telekomunikacích. 
Boj s praním špinavých peněz a financováním 
terorismu. Mongolské obchodní právo. 
Publikování      rozhodnutí     vyšších    soudů 
v jihovýchodní Evropě. Ochrana investora ve 
Společenství nezávislých států. Řízení 
bankovních operací EBRD. Pozornost 
zaměřena na zavádění systémů správy a řízení 
podniků (Polsko, Moldavsko, Rusko, 
Arménie). 
 
23083 
Miroslav Potočný, Jan Ondřej 
Mezinárodní právo veřejné  : zvláštní část 
Praha  : C.H. Beck, 2006, xxii, 511 s. 
Učebnice se skládá z částí: Zásady přátelských 
vztahů a spolupráce mezi státy; 
Mezinárodněprávní postavení států; 
Mezinárodněprávní postavení obyvatelstva, 
jednotlivců a ochrana lidských práv; 
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Mezinárodněprávní režimy státního území, 
moře, Antarktidy, kosmu a životního prostředí; 
Mezinárodněprávní postavení státních orgánů 
pro mezinárodní styky; Smluvní právo; Právo 
mezinárodních orgánů a organizací; Právo 
mírového urovnávání mezinárodních sporů; 
Právo odzbrojení; Právo ozbrojených konfliktů 
a neutrality. - 5. dopl. a rozš. vyd. - ISBN: 80-
7179-536-4 
 
23135 
Richard Král 
Nařízení ES z pohledu jejich vnitrostátní 
aplikace a implementace  
Praha  : C.H. Beck, 2006, VIII, 128 s. 
Hlavním účelem monografie je poskytnout 
aplikačním a legislativním orgánům v ČR a 
všem těm, kteří přijdou s aplikací či 
implementací nařízení ES do styku, základní 
teoretické východisko a obecně metodologické 
vodítko k tomu, jak postupovat při aplikaci a 
implementaci nařízení ES v ČR. Základní 
charakteristika nařízení ES. Přímá 
aplikovatelnost. Přednostní vnitrostátní 
aplikovatelnost. Vnitrostátní implementace. 
Komunitární následky neadekvátní vnitrostátní 
implementace nařízení ES. Ústavněprávní 
aspekty vnitrostátní implementace. Výklad 
nařízení ES pro účely jejich vnitrostátní 
aplikace a implementace. Institucionální a 
metodické zajištění vnitrostátní implementace 
nařízení ES v ČR. - 1. vyd.  
- ISBN: 80-7179-548-8 
 
23158 
Stanislav Plíva 
Obchodní závazkové vztahy  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 333 s. 
Ucelený výklad základů platné právní úpravy 
obchodních závazkových vztahů. Obecné 
otázky: pojetí a druhy, právní úprava, vznik 
obchodních závazků, zajištění, změna, zánik, 
promlčení práv, odpovědnost za porušení 
smluvních povinností. Smluvní typy podle 
obchodního zákoníku a zákona o cenných 
papírech. - 1. vyd. - ISBN: 80-7357-202-8 
 
23146 
Lubomír Kubů, Pavel Hungr, Petr Osina 
Teorie práva  
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 335 s. 
Výklad základů právnického myšlení (právní 
dogmatika) v první části učebnice: základní 

systémové pojmy práva, mechanismus právní 
regulace, prameny, právní normy, právní 
vztahy, interpretace práva, aplikace, porušení 
práva a právní odpovědnost, zákonnost a její 
právní záruky, právní stát. Druhá část obsahuje 
teoretickoprávní témata: právo v 
euroamerickém kulturním kontextu, právní 
kultury Asie a Afriky, právo a hodnoty, právo 
a morálka, právo a spravedlnost, právní 
principy, vztah práva a společnosti, právo a 
zákonodárství, proces globalizace a vývoj 
práva. 
 
23149 
Jiří Jelínek a kolektiv 
Trestní právo procesní  
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 749 s. 
Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá 
pojmy a instituty trestního práva procesního, 
jednotlivě i ve vzájemných souvislostech. 
Přihlíží k posledním změnám právní úpravy, 
novým poznatkům i rozhodovací činnosti 
aplikační    praxe.   Obsahuje   také    kapitolu 
o trestním právu procesním v evropských 
souvislostech. Vychází ze stavu právní úpravy 
platné k 1. 12. 2006 a z judikatury k této 
úpravě. - 5. aktualiz. vyd. 
 
21640b 
Úřední věstník Evropské unie  : 
chronologický rejstřík [1958-2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, [2007], 834 s. 
Chronologický rejstřík obsahuje čísla a názvy 
dohod se třetími zeměmi nebo mezinárodními 
organizacemi, závazné sekundární právní 
předpisy (nařízení EU, ESUO, Euratom, 
rozhodnutí ESUO, ES, doporučení ESUO a 
směrnice ES) s výjimkou aktů týkajících se 
každodenní správy. Dále obsahuje doplňkové 
právní předpisy, některé nezávazné akty, které 
orgány považují za důležité. V úvodu 
vysvětlení čísla dokumentu, odkazu na 
zveřejnění, použití kódů a položky třídění 
(kapitoly). 
 
23138 
Bohuslav Petr 
Vydržení v českém právu  
Praha  : C.H. Beck, 2006, xiv, 241 s. 
Legislativní a zejména judikatorní vývoj 
tohoto institutu. Po úvodním exkursu do 
římského práva přináší kniha podrobné 

 22



Informace odborné knihovny MF                                                                             Nové knihy v odborné knihovně 
___________________________________________________________________________ 
 
rozbory jednotlivých právních úprav platných 
na našem území, počínaje Obecným 
zákoníkem občanským. Největší prostor je 
věnován řešení praktických právních problémů 
dnešní právní úpravy (po novele občanského 
zák. č. 509/1991 Sb., období od 1. 1. 1992) a 
sporným oblastem tak, jak jsou řešeny 
judikaturou našich soudů. V závěru se autor 
vyjadřuje i k návrhu vydržení v připravované 
kodifikaci občanského práva. – Příl. - 2. dopl. 
vyd. - ISBN: 80-7179-546-1 
 
23153 
[Alena Vondráková ... et al.] 
Vymáhání pohledávek  
Praha  : ASPI Publishing, 2006, 723 s. 
Úplný výklad problematiky včetně příkladů, 
souvisejících   předpisů   a  judikatury. Obecně 
o pohledávkách a otázkách s existencí 
pohledávek souvisejících. Prevence a řešení 
problematické pohledávky. Jednotlivé způsoby 
vymáhání pohledávek (soudní, v rozhodčím 
řízení, v rámci likvidace a v konkursním a 
vyrovnacím řízení, soudním výkonem 
rozhodnutí,  exekucí). Nejčastější pohledávky 
v konkrétních právních vztazích (v oblasti 
občanskoprávní, pracovněprávní, rodinně- 
právní). Pohledávky v daňovém řízení. 
Vymáhání pohledávek podle práva EU. Výklad 
je   zpracován   k   právnímu  stavu   ke     dni 
1. 12. 2006. - 160 vzorů 
 
23076 
Milan Kindl ... [et al.] 
Základy správního práva  
Plzeň  : Čeněk, 2006, 327 s. 
Základy správního práva (výklad základních 
pojmů, prameny, funkce veřejné správy, 
administrativněprávní vztahy). Organizace, 
činnost a kontrola veřejné správy (subjekty, 
správní právo procesní, správní trestání, 
správní dozor, kontrola veřejné správy, petice a 
stížnosti, náhrada škody).  
- ISBN: 80-7380-011-X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistika. Demografie. Sociologie 
 
23054     Pouze prezenčně 
zpracoval Odbor veřejných databází ; Eva 
Kastlová  
Kraje České republiky v roce 2005  
Praha  : Český statistický úřad, 2007, 146 s. : 
tab., mapky 
Metodické poznámky ke statistikám v úvodu. 
Údaje v jednotlivých krajích popisují: 
velikostní skupiny obcí podle počtu obyvatel, 
základní charakteristiku, výměru půdy na 1 
obyvatele, emise, pohyb obyvatelstva, věkové 
složení, zabezpečení zdravotní péče, sociální 
zabezpečení, vybrané ukazatele školství, 
bytovou výstavbu, vybrané ukazatele dopravy, 
průměrnou hrubou měsíční mzdu, 
zaměstnanost a nezaměstnanost, strukturu 
hrubé přidané hodnoty podle odvětví OKEČ, 
regionální makroekonomické ukazatele. - Kód 
publikace 1304-06 -- č.j.: 1663/2006-2540 -- 
tab. příl. - ISBN: 80-250-1374-X 
 
23008 
OECD 
OECD Factbook 2006  : economic, 
environmental and social statistics 
Kniha faktů OECD 2006 : ekonomická, 
environmentální a sociální statistika 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2006, 266 s. : tab., 
grafy, fot. 
Publikace OECD zahrnuje více než 100 
statistických ukazatelů z různých oblastí: 
ekonomika, zemědělství, hospodářská 
globalizace, vzdělání, energie, životní 
prostředí, zahraniční pomoc, zdraví a kvalita 
života, průmysl, informace a komunikace, 
populace, pracovní síla, obchod a investice, 
zdanění, veřejné výdaje a výzkum a vývoj. 
Údaje ze všech zemí OECD a vybraných 
nečlenských států. - ISBN: 92-64-03561-3 
 
23072 
Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 
2006  
Bratislava  : Veda, 2006, 680 s. : tab., diagr., 
grafy, schémata + 1 CD-ROM 
Základní národohospodářské ukazatele 
Slovenska. Demografie a sociální statistiky. 
Makroekonomické statistiky. Podnikatelské 
statistiky. Statistiky z oblasti životního 
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prostředí, vědy a techniky. Kriminalita, 
soudnictví, nehody a živelné pohromy. 
Mezinárodní statistika. Volební statistika. - 
Příl. -- na CD elektronická verze  
- ISBN: 80-224-0937-5 
 
 
Účetnictví 
 
23187 
Dana Kovanicová 
Abeceda účetních znalostí pro každého 
[2007]  
Praha  : POLYGON, 2007, 416 s. : tab., obr., 
příkl. + 1 samostat. příl. 
Základy účetnictví (význam a funkce, aktiva a 
pasiva, oceňování aktiv a závazků, výsledek 
hospodaření, náklady v provozním cyklu, 
účetní modely). Účetnictví a okolní prostředí 
(harmonizace, daňová soustava a finanční trh). 
Finanční účetnictví podnikatelů v ČR v roce 
2007 (koncept účetní soustavy, náklady a 
výnosy, dlouhodobý majetek, zásoby, finanční 
majetek a úvěry, zúčtovací vztahy, dlouhodobé 
zdroje,  účetní  uzávěrka  a závěrka, výkaz z/z 
v účelovém členění). - Samostat. příl.: 
Hypotetický účtový rozvrh pro podnikatele - 
XVII. aktualiz. vyd. 
 
22991IV 
kolektiv autorů ; Svaz účetních  
Aktuálně v účetnictví a daních  
Praha  : Svaz účetních, 2007, 64 s. 
Kvalifikované   odpovědi   na   časté     dotazy 
z praxe: daňový doklad na přijatou platbu, 
srážková daň, rezervy a opravy hmotného 
majetku, invalidní důchod a podnikání, prodej 
akcií,   inventarizace   zboží,   daňové   výdaje 
u prodejce vín, náležitosti dokladu z pohledu 
DPH, úroky z hypotečního úvěru, uložení 
účetní závěrky v obchodním rejstříku, vklad 
části podniku, prodej cenných papírů, 
zaokrouhlování cestovních náhrad, slevy na 
daních u distančního studia, mýtné a DPH, 
emisní povolenky aj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23175 
Jaroslav Peštuka 
České účetní standardy  : české účetní 
standardy pro účetní jednotky, které účtují 
podle  vyhlášky č. 500/2002 Sb., a vyhlášky 
č. 504/2002 Sb., komentář, doporučený 
účtový rozvrh 
Praha  : EUROUNION, 2007, 295 s. 
Komentované znění českých účetních 
standardů pro podnikatele č. 001 až 023 včetně 
doporučeného a použitého účtového rozvrhu. 
Znění  českých  účetních  standardů č. 401 až 
č. 414 pro účetní jednotky, které účtují podle 
vyhl. č. 504/2002 Sb., včetně doporučeného a 
použitého účtového rozvrhu. - Příl. 
 - ISBN: 80-7317-057-4 
 
23128 
Horwath Notia Audit 
Podvojné účetnictví 2007  
Praha  : Grada, 2007, 225 s. : tab., příklady 
Právní úprava účetnictví. Základní pojmy. 
Účtové třídy 0 - 7. Finanční majetek. Opravné 
položky. Leasing. Komplexní příklad. Účetní 
závěrka.         Daňové         možnosti       práce 
s pohledávkami. Znění Účtové osnovy pro 
podnikatele. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 
Podle právního stavu k 1. 1. 2007. - 14. vyd. 
 
23071 
Jana Janoušková, Beata Blechová 
Podvojné účetnictví v příkladech 2007  
Praha  : Grada, 2007, 189 s. : příklady, 
schémata 
Výklad základních účetních operací ve 
vzájemných souvislostech na názorných, 
konkrétních a praktických příkladech. Účtové 
třídy 0 až 7. Likvidace společnosti. Souvislý 
příklad s řešením. Podle účetních a daňových 
předpisů platných k 1. 1. 2007. - Příl.: návrh 
účtového rozvrhu pro podnikatele - 7. vyd. 
 
23069 
Jaroslav Jindrák 
Sbírka souvztažností k účtům směrné 
účtové osnovy s opravami pro rok 2007  : 
příručka pro účetní a jiné ekonomické 
pracovníky 
Praha  : Závěrka, 2007, 310 s. 
Text účtové osnovy pro podnikatele s příklady 
souvztažností. Příručka pro účetní a jiné 
ekonomické pracovníky. - Vydáno ve 
spolupráci s nakl. ANAG. 
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23129 
Josef Jílek, Jitka Svobodová 
Účetnictví bank a finančních institucí 2007  
Praha  : Grada, 2007, 591 s. 
Koncepční a právní rámec. Základní účetní 
metody. Pohledávky a závazky vůči bankám. 
Pohledávky a závazky z vybraných finančních 
činností.    Leasing.   Cenné   papíry.     Účasti 
v ovládaných a přidružených osobách. Repo 
obchody. Deriváty. Obchody s finančními 
nástroji pro klienty. Ostatní majetek a závazky. 
Kapitál. Daň z příjmů. Účetní závěrka a 
zveřejňování informací. - 6 příl.: znění práv. 
předpisů - 5. vyd. 
 
23067 
Štěpánka Nováková 
Účetnictví státní správy a samosprávy  
Praha  : Oeconomica, 2006, 231 s. + 40 
příkladů 
Účetnictví organizačních složek, způsob 
financování centrálního rozpočtu formou 
základních okruhů účtování ve státním 
rozpočtu. Účetnictví územních samosprávných 
celků      a      jeho   specifika      ve      vztahu 
k podnikatelským subjektům. Účetnictví 
příspěvkových organizací, zřizovaných 
organizačními složkami státu i územními 
samosprávnými celky. Konkrétní účetní 
příklady. - 3 příl. účetní a finanční výkazy, 
směrná účtová osnova - 1. vyd.  
- ISBN: 80-245-1068-5 
 
23148 
Ladislav Mejzlík 
Účetní informační systémy  : využití 
informačních a komunikačních technologií v 
účetnictví 
Praha  :  Oeconomica,  2006,  173 s. : 21 obr., 
6 tab. 
Řešení otázek implementace, využívání 
informačních a komunikačních technologií 
(ICT) v účetnictví a jejich vzájemného 
ovlivňování. Formy a techniky vedení 
účetnictví a jejich vývoj. Dopady využívání 
ICT na účetnictví (technické snímání údajů, 
elektronický podpis). Analýza požadavků 
právních předpisů ČR na účetnictví vedené 
počítačem. Hodnocení a výběr programů pro 
vedení účetnictví a nová rizika s tím spojená. 
ERP (Enterprise Resource Planning) systémy. 
Rizika a možnosti konverze účetních závěrek. 
Využívání Internetu v účetnictví. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-245-1136-3 
 

 
23121 
Jaroslava Svobodová a kolektiv 
Účtová osnova, České účetní standardy - 
postupy účtování  : pro účetní jednotky, u 
kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání (nevýdělečné organizace) [2007] 
Olomouc  : Andragogos agency, 2007, 303 s. 
Znění vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, s komentářem a příklady 
účtování. České účetní standardy pro účetní 
jednotky, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání č. 401 až 414. Znění 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
 
23122 
Jaroslava Svobodová a kolektiv 
Účtová osnova, České účetní standardy - 
postupy účtování  : pro územní 
samosprávné celky, příspěvkové organizace, 
státní fondy a organizační složky státu 
[2007] 
Olomouc  : Andragogos agency, 2007, 357 s. : 
tab. 
Znění        vyhlášky          č.    505/2002    Sb., 
s komentářem. Nezávazné vzory účtového 
rozvrhu účetní jednotky. České účetní 
standardy pro účetní jednotky, které jsou 
územními samosprávnými celky, 
příspěvkovými organizacemi, státními fondy a 
organizačními složkami státu - přehled 
standardů od č. 501 do č. 522 s příklady 
účtování.   Znění    zák.    č.   563/1991     Sb., 
o účetnictví. 
 
23087 
František Louša 
Zásoby  : komplexní průvodce účtováním a 
oceňováním 
Praha  : Grada, 2007, 170 s. : příklady, tab. 
Výklad obvyklých i méně obvyklých operací 
účtových  zásob   ve   znění předpisů platných 
k 1. 1. 2007. Na příkladech je vysvětleno např. 
účtování reklamací při pořízení a prodeji 
zásob, při záručních opravách a výměně 
vadného zboží, při přecenění zásob na skladě i 
v maloobchodě, při vyskladnění, postupy pro 
vratné a nevratné obaly i jak zúčtovat a daňově 
uplatnit inventarizační manka a přebytky. - 
Vzor směrnice o rozpouštění oceňovacích 
odchylek zásob. - 3. aktualiz. vyd. 
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Veřejná správa 
 
23131 
Vítězslav Šemora 
Dozor a kontrola nad samostatnou a 
přenesenou působností svěřenou orgánům 
obcí, krajů a hlavního města Prahy  : 
komentář, judikatura a odkazy na 
související právní předpisy 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 253 s. 
Právní úprava správního dozoru nad územní 
samosprávou a odpovědi na některé otázky, 
které jsou s touto problematikou spojeny. 
Úvod,  výklad  základních  pojmů.  Komentář 
k   dozoru   a   kontrole v zákoně o obcích 
(zák. č. 128/2000 Sb.), v zákoně o krajích (zák. 
č. 129/2000 Sb.) a v zákoně o hl. městě Praze 
(zák. č. 131/2000 Sb.). V přílohách právní věty 
vybraných nálezů, usnesení vlády k postupu 
správních orgánů při výkonu dozoru a 
kontroly, přehled ústředních orgánů, 
magistrátů, struktura odboru dozoru a kontroly 
veřejné správy. - 5 příl. 
 
23180 
Lukáš Valeš a kolektiv 
Politologické aspekty veřejné správy  
Plzeň  : Čeněk, 2006, 246 s. 
Problematika české veřejné správy (teorie, 
vývoj na českém území, její reforma, veřejná 
správa na úrovni obcí a krajů apod.). Vztah 
politiky a veřejné správy. Poměr státu a 
územní samosprávy. Územní samospráva a její 
nezastupitelná role pro vývoj a zdárné 
fungování moderní demokracie.  
- ISBN: 80-7380-010-1 
 
23080 
Územní   samospráva   :   zákon   o  obcích, 
o   krajích,   o  hlavním městě Praze, zákon 
o úřednících územních samosprávných 
celků k 1.1.2007 
Praha  : EUROUNION, 2006, 453 s. 
Soubor základních zákonů s poznámkami, 
doplněný provádějícími a vybranými 
souvisejícími   předpisy.   Úplné znění zákona 
o  obcích (č. 128/2000 Sb.), zákona o krajích 
(č. 129/2000 Sb.), zákona o hlavním městě 
Praze (č. 131/2000 Sb.) a zákona o úřednících 
územních samosprávných celků (č. 312/2002 
Sb.). Právní stav k 1. 1. 2007.  
- ISBN: 80-7317-056-6 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
23164 
Romana Provazníková 
Financování měst, obcí a regionů  : teorie a 
praxe 
Praha  : Grada, 2007, 280 s. : tab., grafy 
Problematika municipálního a regionálního 
financování v komplexním a souhrnném 
pohledu. Postavení a struktura územní 
samosprávy v rámci veřejné správy. Teorie 
fiskálního federalismu. Rozpočet a rozpočtový 
proces. Příjmy územních rozpočtů. Rozpočtová 
skladba. Daňové příjmy obcí a krajů v ČR a 
ostatní příjmy. Zadluženost územních 
samospráv v ČR a její vývoj. Výdaje rozpočtů 
územních samospráv. Majetek územních 
samospráv a hospodaření s majetkem. 
Organizace zabezpečování veřejných statků a 
služeb územní samosprávou. Hodnocení 
efektivnosti a kvality poskytování služeb, 
kontrola hospodaření územních samospráv. – 
Příl. - 1. vyd. 
 
23012 
[Herausgeber und Redaktion 
Bundesministerium der Finanzen] 
Finanzbericht 2007  : Stand und 
voraussichtliche Entwicklung der 
Finanzwirtschaft im gesamtwirtschaftlichen 
Zusammenhang 
Finanční zpráva 2007 : stav a 
pravděpodobný vývoj finančního 
hospodaření v celkovém 
národohospodářském kontextu 
Berlin  : Bundesministerium der Finanzen 
(Deutschland), August 2006, 420 s. : tab., 
grafy 
Zpráva o vývoji finančního hospodaření 
Spolkové  republiky  Německo  pro  rok 2007 
v celkovém národohospodářském kontextu, 
vypracovaná na základě schválení návrhu 
státního rozpočtu pro rok 2007 a finančního 
plánu pro období 2006-2010. Obsahuje 
finanční plán spolkového státu pro období 
2006-2010, rozpočtové příjmy a výdaje státu, 
celkový stav finančních a 
národohospodářských ukazatelů v období 
sestavování státního rozpočtu pro rok 2007, 
přehled daňových změn 2006, finanční vztahy 
mezi spolkovým státem, zeměmi a obcemi, 
finance Evropských společenství a 
mezinárodní finanční vztahy. Součástí zprávy 
je obsáhlá statistická část (tabulky, přehledy). 
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23014 
[prepared by the Government Finance Division 
IMF Statistics Department] 
Government finance statistics yearbook 
2006. Vol. XXX  
Vládní finance - statistická ročenka 2006. 
Roč. XXX 
Washington  : International Monetary Fund, 
2006, xxviii, 584 s. : tab., schémata 
Podrobné číselné údaje o jednotlivých 
položkách veřejných financí (podle funkcí, 
podle typů atd.) v jednotlivých zemích a 
souhrnně za světové regiony. Ve třetí části tzv. 
institucionální tabulky za jednotlivé země - 
vysvětlení specifik a odlišností obsahu 
jednotlivých kategorií státních financí. Data ze 
145 zemí jsou představena v rámci Manuálu 
pro statistiku vládních financí z roku 2001. - 
Příl. - ISBN: 1-58906-580-8 
 
22994 
report prepared by the Economic Policy 
Committee and the European Commission 
(DG ECFIN) 
The impact of ageing on public expenditure  
: projections for the EU-25 member states 
on pensions, healthcare, long-term care, 
education and unemployment transfers 
(2004-50) 
Dopad stárnutí na veřejné výdaje : projekce 
transferů pro členské státy EU-25 v oblasti 
penzí, zdravotní péče, dlouhodobé péče, 
vzdělání a nezaměstnanosti (2004-50) 
Brussels  : European Commission, 2006, iv, 
386 s. : tab., grafy, rámečky 
Zpráva o dopadu stárnutí obyvatelstva na 
veřejné výdaje v členských zemích EU-25. 
Kapitoly: Základní předpoklady - 
demografické projekce, projekce pracovní síly; 
Penze; Zdravotní péče; Dlouhodobá péče; 
Vzdělání; Podpora v nezaměstnanosti. 
Rozsáhlá statistická příloha. Údaje za 
jednotlivé státy. - Příl. - ISBN: 92-79-01217-7 
 
23010 
Jaejoon Woo 
The political economy of fiscal policy  : 
public deficits, volatility, and growth 
Politická ekonomie fiskální politiky : 
veřejné deficity, volatilita a růst 
Berlin  : Springer, c2006, x, 169 s. : tab., grafy, 
vzorce 
Navzdory významným fiskálním reformám po 
celém světě trpí mnoho zemí velkou fiskální 
nerovnováhou, která často odráží nedostatek 

fiskální disciplíny. Proč mají některé země 
opakující se problémy s fiskálním deficitem a 
volatilitou a jiné ne? Které faktory hrají 
nejdůležitější roli v rozdílech fiskálních 
výsledků napříč zeměmi? Jak souvisejí s 
růstem či inflací? Kniha poskytuje teoretické a 
empirické studie o těchto fiskálních 
problémech, zdůrazňuje sociální polarizaci 
jako nezbytný organizační princip v přístupu 
politické ekonomie. Pojednává o tom, jak 
institucionální omezení mohou příznivě 
ovlivnit fiskální dynamiku za přítomnosti 
sociální polarizace. - Příl.  
- ISBN: 3-540-29640-9 
 
23047 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Public finances in EMU. 2006  
Veřejné finance v EMU. 2006 
Brussels  : European Commission, 2006, v, 
459 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
Výroční zpráva o veřejných financích v EMU - 
současný vývoj a vyhlídky. Pakt stability a 
růstu. Rozvíjení rozpočtového dohledu. 
Národní numerická fiskální pravidla a instituce 
pro zdravé finance. Fiskální politika v dobrých 
časech. Rozvoj členských států. Zdroje. 
Statistická příloha. - Příl.  
- ISBN: 92-79-01233-9 
 
23132 
Hana Marková, Radim Boháč 
Rozpočtové právo  
Praha  : C.H. Beck, 2007, xvi, 248 s. 
Rozpočtové právo je v publikaci členěno na 
část obecnou a část zvláštní s tím, že v rámci 
obecné části se publikace zabývá základními 
otázkami rozpočtového práva jako součásti 
finančního práva. Pozornost je zaměřena na 
rozpočtověprávní vztahy a rozpočtověprávní 
instituty. Otázky ve zvláštní části rozpočtového 
práva jsou směřovány na výklad rozpočtové 
soustavy, fondového hospodaření a 
rozpočtového procesu. Publikace je 
koncipována jako určité porovnání 
jednotlivých článků rozpočtové soustavy, čímž 
vytváří možnost srovnání právní úpravy, 
vycházející ze základních zákonů upravujících 
rozpočtové hospodaření. Autoři neopomíjejí 
rovněž otázky rozpočtového hospodaření na 
úrovni EU a zejména problematiku s tím 
související (např. otázky veřejné podpory, 
veřejných zakázek, strukturálních fondů 
apod.). - 1. vyd. 
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23165 
Státní rozpočet České republiky na rok 2007  
: schválený Poslaneckou sněmovnou 
Parlamentu ČR dne 13. prosince 2006 
Praha  :  Ministerstvo financí ČR, leden 2007, 
3 sv. : tab., diagr. 
Struktura rozpočtů kapitol podle druhů a 
odvětví. Část I.: znění zákona č. 622 ze dne 13. 
prosince 2006 o státním rozpočtu ČR na rok 
2007. Část II. obsahuje další vybrané 
dokumenty: usnesení Poslanecké sněmovny 
Parlamentu      ČR    č.   160   ze  7.   schůze 
13. 12. 2006.   Usnesení   vlády  ČR  ze dne 
25. 9. 2006 č. 1090 a č. 1262. 
Makroekonomický rámec na rok 2007. Zpráva 
ke státnímu rozpočtu ČR na rok 2007. 
Rozpočty územních samosprávných celků. 
Tabulková část. - Čj.: 11/7565/2007-111 
 
23184 
Jozef Medveď, Juraj Nemec a kolektív 
Základy verejných financií  
Základy veřejných financí 
Bratislava  : Sprint, 2007, 269 s. : 67 tab., 39 
grafů 
Základní otázky fungování systému veřejných 
financí v demokratické a na trh orientované 
ekonomice. Funkce a rozsah veřejných financí. 
Alokační funkce veřejných financí. 
(Re)distribuční funkce veřejných financí. 
Veřejné finance a makroekonomická regulace. 
Teorie veřejné volby. Rozpočet. Veřejné 
příjmy. Veřejné výdaje. Evropské veřejné 
finance a místní veřejné finance. Na konci 
každé kapitoly jsou klíčová slova, shrnutí látky 
a kontrolní otázky. - Internet. odkazy 
 
23203 
Ministerstvo financí České republiky, odbor 
Finanční politika 
Fiskální výhled České republiky : duben 
2007 
[Praha]  : Ministerstvo financí ČR, 2007, 48 s. 
: tab., grafy, boxy 
Základní východiska, makroekonomický 
rámec a hlavní záměry fiskální politiky. 
Aktuální vývoj veřejných financí: veřejné 
rozpočty – peněžní toky, hospodaření vládního 
sektoru. Střednědobý výhled a následně z něj 
odvozený výhled celého vládního sektoru 
doplněný o dlouhodobou projekci. Popis a 
vyhodnocení fiskálních pravidel používaných 
v ČR a v rámci EU. Uzávěrka datových zdrojů 
k 27. 4. 2007. 
 

Zemědělství 
 
E-8910 
[Karina Pohlová, Petr Tuček, Josef Kraus] 
Český agrární zahraniční obchod dva roky 
po vstupu do EU  : ročenka AZO za rok 
2005 ; výzkumná studie 
Praha  : Výzkumný ústav zemědělské 
ekonomiky, 2007, 56 s. : 16 tab. 
Meziroční pohyb v agrárně obchodních tocích 
zboží. Agrární zahraniční obchod EU. 
Charakteristika celkového vývoje českého 
agrárního zahraničního obchodu. Teritoriální 
skladba. Komoditní skladba celkem a se státy 
EU. Detailnější analýza vybraných agrárních 
komodit. - 25 tab., 7 grafů příl. 
 
E-8906 
Ivan Foltýn a kolektiv 
Predikce agrárního sektoru do roku 2010  : 
(výzkumná studie) 
Praha  : Výzkumný ústav zemědělské 
ekonomiky, 2006, 75 s. : tab. 
Prezentovány jsou tři typy predikcí, které 
pokrývají oblast zemědělství, potravinářského 
průmyslu a spotřeby potravin. Byly zaměřeny 
na střednědobý horizont let 2006 - 2010 a 
vycházejí z aktuálního vývoje do roku 2005. 
Oblast zemědělství obsahuje ekonomické, 
bilanční a modelové predikce vývoje 
zemědělství u hlavních komodit. Potravinářský 
průmysl je charakterizován hlavními 
zpracovatelskými obory a spotřeba potravin 
statisticky sledovanými potravinovými 
skupinami. - Res. - ISBN: 80-86671-34-8 
 
E-8909 
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky 
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky  : 
ročenka 2006 
Praha  : Výzkumný ústav zemědělské 
ekonomiky, 2007, 71 s. 
Základní charakteristika VÚZE. Výzkumná 
činnost. Služby pro Ministerstvo zemědělství a 
jiné organizace. Ostatní odborné aktivity. 
Přehled publikací. Výběr z bibliografie 
publikační činnosti pracovníků. - Angl. res. - 
ISBN: 80-86671-40-2 
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Životní prostředí 
 
23157 
Ministerstvo životního prostředí České 
republiky, Český statistický úřad ; zpracovala 
CENIA  
Statistická ročenka životního prostředí 
České republiky 2006  
Praha  : Ministerstvo životního prostředí ČR, 
2006, 637 s. : tab., obr. 
Stav životního prostředí v ČR. Příčiny změn 
životního prostředí a ovlivňující faktory. Stav a 
vývoj jednotlivých složek životního prostředí. 
Životní prostředí a zdraví. Nástroje politiky 
životního prostředí. Mezinárodní srovnání 
vybraných indikátorů, mezinárodní spolupráce, 
vzdělávání a výchova. Názory a postoje 
veřejnosti. - Mapy krajů a okresů ČR. - 1. vyd. 
- ISBN: 80-7212-443-9 
 
 
Ostatní 
 
21555VI     Pouze prezenčně 
Historický ústav AV ČR ; [vedoucí projektu 
Pavla Vošahlíková]  
Biografický slovník českých zemí. [VI. sešit] 
Praha  : Libri, 2007, XVIII s. S. 1 - 109 
Biografický slovník obsahuje data o již 
nežijících osobnostech. Každé heslo je 
opatřeno standardizovaným záhlavím, 
životopisem    dané    osoby  a    je   doplněno 
o příslušné bibliografické údaje. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7277-214-7 
 
23189 
Václav Klaus ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.)  
Česko-německá deklarace  : deset let poté 
Praha  : Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2007, 178 s. 
Příspěvky ze semináře "Česko-německá 
deklarace - deset let poté" z ledna 2007. 
Vyjednávání o deklaraci bylo složité (A. 
Vondra); Deklarace udala pozitivní směr (H. 
Elfenkämper); Česko-německá deklarace - 
model po deseti letech (E. Hahnová); 
Kompromisem od konfrontace ke kooperaci 
(V. Houžvička); Příběh česko-německé 
deklarace (M. Petřík). Doplňující texty 
přinášejí příspěvky diplomatů, právníků a 
historiků k tomuto výročí. - Příl.: text Česko-
německé deklarace. - 1. vyd. 
 
 

23147 
Milan Šudoma 
Job interview  : jak se připravit na přijímací 
pohovor v angličtině 
Brno  : Computer Press, 2006, ix, 91 s. + 1 
DVD 
Příprava     na        výběrové     řízení   vedené 
v angličtině: slovíčka, fráze, cvičení. Kapitoly: 
Job search; Getting ready; First contact; The 
interview;  After  the interview. Na DVD 
videosekvence s vzorovým interview, poslech 
užitečných výrazů a frází k tématu i z oblasti 
řízení lidí, účtování a bankovního styku. - Příl. 
DVD -- slov. pojmů a užitečné fráze - 1. vyd. - 
ISBN: 80-251-1308-6 
 
23177 
Konferenční angličtina  : praktická 
konverzační příručka 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 259 s. 
Výrazy a obraty, které se používají při 
přípravě, organizaci a průběhu mezinárodních 
konferencí, vědeckých zasedání a kongresů. 
Součástí jsou i vzory dopisů a oboustranný 
slovník. - 2. aktualiz. a dopl. vyd. 
 
23133 
Karel Rozsypal 
Němčina pro soudní tlumočníky  
Plzeň  : Čeněk, 2006, 322 s. 
Publikace je určena soudním tlumočníkům, ale 
i právníkům a ostatním zájemcům. Obsah tvoří 
německé texty se základní právní terminologií 
z hlavních právních oborů (tj. ústavní právo, 
občanské právo, texty z oblasti náhrady škody, 
závazkové právo, právo rodinné a dědické, 
obchodní právo, pracovní právo, základní text 
z oblasti práva správního, daňové právo, právní 
texty z bankovnictví a pojišťovnictví, právo 
sociální a právo evropské). - Německo - český 
slovník - 1. vyd. - ISBN: 80-7380-003-9 
 
23082 
Jana Kozmová, Pierre Brouland 
Obchodní francouzština  : [vše, co 
potřebujete pro rozvoj písemného i ústního 
projevu] 
Brno   :  Computer  Press,  2006,  vi,  288 s. + 
2 CD-ROM 
Každá kapitola učebnice obsahuje výklad, 
modelové dopisy a dokumenty, frazeologii, 
cvičení a dialog. Témata jsou seřazena podle 
obchodních případů (obchodování, obchodní 
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dopis, zaměstnání, objednávka, doprava, 
bankovní služby, smlouvy aj.). Na CD příloze 
jsou nahrávky na procvičení slovní zásoby. - 
Příl. na 2 CD -- slov. -- stručný gramat. přehled 
-- klíč ke cvič. - podnázev na deskách - 1. vyd. 
- ISBN: 80-251-1099-0 
 
23188 
Mario Klarer ; [přeložila Marta Ševčíková]  
Působivá prezentace a  přednáška 
 v angličtině  
Praha  : Grada, 2007, 154 s. 
Americká technika prezentace. Nejdůležitější 
obecná pravidla sestavování prezentace a její 
přednes v angličtině. Přesvědčivé formulace a 
výrazy. Příprava a vedení prezentace. Zvládání 
otázek a nenadálých situací. Řeč těla. 
Technické prostředky. Cvičení. - Příl.: klíč ke 
cvič. – Präsentieren   auf    Englisch  (Orig.). - 
1. vyd. 
 
23154 
Bernie Martin ; [přeložila Lenka Pecharová]  
Ready for Business English  : fráze 
Praha  : Grada, 2006, 64 s. + 1 CD 
Příručka se skládá ze 12 tematicky členěných 
studijních lekcí a obsahuje všechny důležité 
odborné pojmy, obraty ze slovní zásoby 
Business English, trénink výslovnosti, přehled 
idiomů a přehled základních nepravidelných 
sloves. - Příl. CD s audionahrávkami dialogů -- 
slovníček - Ready for Business English - 
Redewendungen (Orig.). - 1. vyd.  
- ISBN: 80-247-1811-1 
 
23155 
Duncan Glan ; [přeložila Ivana Břízová]  
Ready for Business English  : konverzace 
Praha  : Grada, 2006, 64 s. + 1 CD 
Jazyková příručka pro praxi obsahuje 12 
konverzačních lekcí. Dialogy jsou na téma 
setkání s obchodními partnery, udržování 
kontaktů, účast na veletrhu, objednávka, 
stížnost   v   bance,   konverzace   na     letišti, 
v restauraci aj. - Příl. CD s audionahrávkami 
dialogů -- slovníček -- přehl. nepravidelných 
sloves - Ready for Business English - 
Konversation (Orig.). - 1. vyd.  
- ISBN: 80-247-1810-3 
 
 
 
 
 
 

23156 
Bernie Martin ; [přeložila Anděla Kramlová]  
Ready for Business English  : telefonování 
Praha  : Grada, 2006, 64 s. + 1 CD 
Jazyková příručka pro praxi obsahuje 12 
konverzačních lekcí Business English. 
Anglické dialogy s českým překladem na téma 
převzetí a přepojení telefonátu, dohodnutí 
schůzky, ověření totožnosti, špatné spojení, 
dotazy na ceny, objednávky, zrušení schůzky, 
rezervace aj. - Příl. CD s audionahrávkami 
dialogů -- slovníček. - Ready for Business 
English - Telefonieren (Orig.). - 1. vyd. - 
ISBN: 80-247-1812-X 
 
23111 
David Gruber 
Rychločtení aneb Šetřme časem!  
Praha  : Management Press, 2007, 326 s. 
Soubor technik racionálního čtení, jejichž 
osvojení umožňuje čtenáři zvyšovat rychlost 
čtení, objem zapamatovaného a zlepšovat 
schopnost pracovat s informacemi. Kniha 
obsahuje více než dvacet testů a jejich 
vyhodnocování, a to i v angličtině. - 6. přeprac. 
vyd. 
 
23178 
Jan Mertl, Helena Vychová 
Úloha vzdělání a zdraví v ekonomickém 
rozvoji  
Praha  : Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2007, 171 s. : 4 obr., 11 tab., 28 grafů 
Analýza role vzdělání a zdraví jako 
významných faktorů působících na kvalitu 
lidského kapitálu. Úloha vzdělání a zdraví v 
současné společnosti ve srovnání s historickou 
situací. Vazby mezi ekonomickým růstem, 
lidským kapitálem a vzděláním či zdravotním 
stavem. Společné a rozdílné vlastnosti vzdělání 
a zdraví z ekonomického a sociálního pohledu. 
Vzdělání a zdraví v evropském prostoru. 
Vzdělávací a zdravotní politika ČR. - Příl. 10 
tab., 6 grafů - český a angl. abstr.  
- ISBN: 80-86729-32-X 
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23152I,II 
Hugo Siebenschein a kolektiv 
Velký česko-německý slovník  
Voznice  : LEDA, 2006, 2 sv. 
Překladový slovník pro nejširší okruh uživatelů 
zahrnuje asi 224 000 českých výrazů a 311 000 
německých ekvivalentů. Hesla jsou vybavena 
četnými příklady, bohatou frazeologií a 
potřebnými gramatickými údaji. - 1. vyd.[nakl. 
LEDA] - ISBN: 80-7335-072-6 
 
23166I,II 
Hugo Siebenschein a kolektiv 
Velký německo-český slovník  
Praha  : LEDA, 2006, 2 sv. 
Překladový slovník obsahuje všeobecnou 
slovní zásobu spisovného i hovorového jazyka 
spolu s odbornou terminologií mnoha oborů, 
vysvětlivky, četné příklady, frazeologii a 
idiomatiku. - Stručný přehled německé 
mluvnice - 1. vyd. - ISBN: 80-7335-012-2 
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