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Vážení čtenáři, 
   
  

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

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

soutěž, Reforma veřejné správy: sborník příspěvků, Stínová ekonomika a práce na černo, 
Marketing management, Instituce státní moci v ČR, Korupce v ekonomické teorii a praxi, 
Metody oceňování podniku, Statistická ročenka ČR 2007, Trestní právo daňové: sborník 
příspěvků, Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a Roční zúčtování daně 
z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2007. 

Ze zahraničí  jsme  nakoupili či získali např.:  Pension security in the 21st century: 
redrawing the public-private debate, Anti-money laundering: international law and practice, 
World economic outlook. October 2007, Economic and monetary union: legal and political 
texts, The long-term sustainability of public finances in the European Union, The external 
dimensions of the euro area: assessing the linkages, The structure of financial regulation, 
Setting EU priorities 2007 a nové publikace OECD (např. Revenue statistics 1965-2006) a 
dalších mezinárodních organizací.  

Z  produkce  Ministerstva  financí  upozorňujeme na pravidelný materiál 
Makroekonomická predikce České republiky: leden 2008,   v anglické  verzi  pak   
Macroeconomic    forecast – Czech Republic.  Elektronická prezentace je na adrese  
http://wwwfr/webdir/index.php?opened=623;4.  

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

                                              Mgr. A. Sahánková 
                                                          VO 303 
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UPOZORNĚNÍ 
 
 
 
  
V roce 2007 se nám podařilo získat do knihovního fondu zajímavou publikaci ze začátku 
20. století: 
  
4007I 
Ch. Gide, Ch. Rist 
Dějiny nauk národohospodářských od doby fysiokratů až po naše dny.  
Praha: Laichter, 1915, 468 s. 
Výklad dějin ekonomických teorií a přehled jejich představitelů.  
  
4007II 
Ch. Gide, Ch. Rist 
Dějiny nauk národohospodářských od doby fysiokratů až po naše dny.  
Praha: Laichter, 1917, 497 s. 
Pokračování výkladu dějin ekonomických teorií a přehledu jejich představitelů.  
 
Odborná knihovna připravila pro vnit řní potřebu pracovníků ministerstva brožuru: 
 
Z historie budov Ministerstva financí 
Praha, odborná knihovna MF 2008, 22 s., fot., lit. 
K hledání odpovědí na otázky týkající se historie budov Ministerstva financí i samotného 
ministerstva přiměl pracovníky odborné knihovny nejen živý zájem zaměstnanců,  uživatelů 
odborné knihovny, ale i těch, kteří ministerstvo  navštíví, zvláště pak zahraničních hostů.  
Předkládaný text  zatím jen lehce proniká do minulosti a je výzvou k  hledání  dalších 
informací. Je k dispozici též v  anglickém, francouzském  a německém jazyce. 
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Daně 
 
23540 
Hana Marková 
Daňové zákony : úplná znění platná             
k 1.1.2008 
Praha: Grada, 2007, 208 s. 
Znění všech daňových zákonů platná ke dni   
1. 1. 2008. V úvodu komentář k hlavním 
změnám zákona o daních z příjmů týkajících 
se fyzických osob a platných pro rok 2007 a 
2008. Vybraná ustanovení zák. č. 261/2007 
Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů - 
"ekologické daně". Změny v zákoně jsou 
vyznačeny tučným písmem. - 16. vyd. - ISBN: 
978-80-247-2385-3 
 
23529 
Marcel Pitterling 
Daňově uznatelné výdaje 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 108 s. 
Do publikace jsou zahrnuty praktické 
problémy, které byly zdrojem dotazů 
veřejnosti. Je členěna podle okruhů na výdaje 
před zahájením činnosti, výdaje procentem      
z příjmů, výdaje spojené s pořízením majetku 
včetně finančního leasingu, výdaje spojené       
s odpisováním majetku, výdaje spojené            
s opravou a technickým zhodnocením majetku 
a také při prodeji majetku. Další okruhy jsou 
úroky z půjček, škody, výdaje z příjmů            
z pronájmu, pojištění, osobní spotřeba, daně   
ve výdajích, výdaje na reprezentaci, 
pohledávky, výdaje v cizí měně a další otázky 
z této oblasti. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7357-
307-2 
 
23671 
Pavel Prudký, Milan Lošťák 
Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob za rok 2007 
Olomouc: Andragogos agency, 2007, 317 s. 
Metodická pomůcka ke správnému vyplnění 
tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob za rok 2007. Popis a vysvětlení 
jednotlivých částí tiskopisu. Upozornění na 
všechny změny zákona pro rok 2007. 
Nejtypičtější příklady, jak správně daňové 
přiznání vyplnit, včetně příloh a dokladů. 
Následují příklady propočtu optimalizace 
zdanitelných příjmů rodiny, přehled 
zdravotnických prostředků, přehled 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 
aktuální stav smluv o zamezení dvojího 
zdanění uzavřených s ČR a kódy států, které   

v daňovém přiznání uvádějí daňoví 
nerezidenti. - 15. dopl. a aktualiz. vyd. - 5 příl. 
- ISBN: 978-80-7263-425-5 
 
E-9020 
[Pavel Běhounek] 
Přehled změn v daních a účetnictví 
souvisejících s daňovou reformou 
Praha: Dashöfer, 2007, 36 s. 
Zák. č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 
rozpočtů, přináší s účinností od 1. 1. 2008 
rozsáhlé změny daňového systému. V textu 
jsou vyznačeny změny pro rok 2008 v zákoně 
o daních z příjmů, v zákoně o rezervách,          
v zákoně o DPH, v zákoně o dani                     
z nemovitostí, v zákoně o dani dědické, dani 
darovací a dani z převodu nemovitostí,            
v zákoně o správě daní a poplatků a změny      
v zákoně o účetnictví. - ISBN: 80-86897-18-4 
 
23465 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Revenue statistics 1965-2006 
Statistika příjmů 1965-2006 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007, 341 s. : tab., grafy 
Výroční publikace poskytuje vždy informace   
o daňové úrovni a daňových strukturách          
v zemích OECD za dané období. V tomto 
ročníku je pozornost věnována tématu 
nezdaněných příjmů a grantů. - Příl. - ISBN: 
978-92-64-03834-9 
 
23672 
Petr Pelech 
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé 
činnosti a funkčních požitků za rok 2007 
Olomouc: Andragogos agency, 2007, 223 s. : 
tab. 
Podrobný výklad k provedení ročního 
zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. 
Výkladová část a příklady jsou doplněny 
zodpovězenými dotazy z odborných seminářů. 
Publikace obsahuje i tabulky daně z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 
požitků pro roční období 2007, vybraná 
ustanovení zákona o daních z příjmů a výňatek 
z pokynu D-300 k této problematice. -          
12. dopl. a aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-
7263-423-1 
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23474 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development. 
Tax co-operation : towards a level playing 
field 
Daňová spolupráce : na stejném hřišti 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007, 215 s. : tab. 
Zpráva aktualizuje informace publikované       
v předchozím roce. Výsledky jednání 
Globálního daňového fóra OECD (listopad 
2005, Melbourne), jehož cílem bylo faktické 
zhodnocení transparentnosti a efektivní 
výměny informací pro daňové účely. 
Statisticky zpracované údaje z 82 světových 
ekonomik (výměna informací, jejich 
dostupnost a věrohodnost, přístup k bankovním 
informacím, dále účetním a osobním údajům a 
údajům o vlastnictví). Obsah zprávy ukazuje 
schopnost členských a nečlenských zemí 
OECD spolupracovat s cílem zabránit tomu, 
aby jejich finanční centra byla zneužita pro 
nezákonné vyhýbání se daním a daňové úniky. 
Rozsáhlá příloha - tabulky s údaji jednotlivých 
států. - Příl. - ISBN: 978-92-64-03902-5 
 
23538 
[editor Tomáš Zatloukal] 
Trestní právo daňové : sborník příspěvků    
z I. mezinárodní konference konané          
27. října 2006 v Betlémské kapli, Praha 
Praha: C.H. Beck, 2007, xiii, 178 s. 
První konference svého druhu v ČR se 
zabývala nejen ústředními otázkami trestního 
práva daňového v ČR, ale zahrnovala i důležité 
mezinárodní, zejména evropské otázky. Názvy 
příspěvků: Daňový únik - meze legální daňové 
optimalizace (JUDr. F. Púry); Příprava daňové 
kontroly a účast na ní za účelem předcházení 
daňovým trestněprávním rizikům                 
(Ing. T. Zatloukal); Zkrácení daně a zánik 
trestnosti (Dr. R. Leitner); Zánik trestnosti       
v důsledku účinné lítosti u trestných činů 
daňových (JUDr. P. Šámal, Ph.D.); Ochrana 
finančních zájmů EU - ustanovení evropského 
práva (Dr. G. Dannecker); Ochrana finančních 
zájmů Evropských společenství v ČR        
(JUDr. J. Fenyk, Ph.D.). - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-7179-850-7 
 
 
 
 
 
 

23558I 
Václav Benda a kolektiv 
Výklady k daním a účetnictví 
Praha: Svaz účetních, 2007, 64 s. 
Shrnutí zásadních úprav v DPH - změny           
s účinností od 1. 8. 2007, od 31. 10. 2007 a 
změny v rámci zákona č. 261/2007 Sb.,            
s účinností od 1. 1. 2008. Změny v rámci 
insolvenčního zákona s účinností od 1. 1. 2008. 
Stanoviska k dotazům z praxe, např. porušení 
rozpočtové kázně, dotace z evropských fondů, 
DPH, daňové odpisy, předčasné ukončení 
finančního leasingu, kurzové rozdíly, 
financování ze strukturálních fondů, odměny 
členů statutárních orgánů. 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
E-9004 
Giovanna Devetag, Andreas Ortmann 
Classic coordination failures revisited : the 
effects of deviation costs and loss avoidance 
Opět o klasických selháních koordinace : 
efekty nákladů z odchýlení a vyhýbání se 
ztrátě 
Prague: CERGE-EI, April 2007, 10 s. : tab., 
grafy 
Autoři studie vycházejí z klasického příkladu 
selhání koordinace při ekonomickém 
experimentu a zkoumají efekty nákladů           
z odchýlení a vyhýbání se ztrátě ve schématu 
2x2. Výsledky naznačují možnosti jak zajistit 
úspěch koordinace jak v laboratoři, tak i ve 
skutečnosti. - ISBN: 978-80-7343-126-6 
 
E-9047 
Luboš Briatka 
How big is big enough? : justifying results of 
the iid test based on the correlation integral 
in the non-normal world 
Jak velké je dost velké? : odůvodnění 
výsledků testu nezávislých rovnoměrně 
rozdělených dat vycházejících z korelačního 
integrálu v nenormální oblasti 
Praha: CERGE-EI, September 2006, 30 s. : 
tab., vzorce, schémata 
Studie vychází z testování závislosti časových 
řad nelineárních procesů. Poukazuje na fakt, že 
nenormalita testovaných dat vede v této 
proceduře k nadměrnému zamítání nulové 
hypotézy a tím k nesprávnému závěru. Je 
představena bootstrap metoda, která eliminuje 
problém nadměrného zamítání a zvyšuje sílu 
testu. Test je možno aplikovat v řadě oblastí, 
jako jsou analýzy burzovních trhů, modelování 
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volatility směnných kurzů a úrokových sazeb, 
chování akciových indexů. - ISBN: 80-7343-
104-1 
 
E-9002 
Jakub Steiner, Colin Stewart 
Learning by similarity in coordination 
problems 
Učení se pomocí podobností                            
v koordinačních problémech 
Prague: CERGE-EI, April 2007, 40 s. : tab., 
vzorce 
Studie procesu učení, v němž hráči extrapolují 
svou zkušenost z podobných minulých 
strategických situací, k nynějším problémům. 
V případě koordinačních her vede tento proces 
učení k šíření ustáleného chování z her             
s extrémními pravidly a nepřímo k selekci 
rovnovážných stavů i ve velmi rozdílných 
hrách. Při výpočtu rovnovážného stavu je 
užívána podobnost s koordinačními hrami        
s asymetrickou informací. - Příl. - ISBN: 978-
80-7343-123-5 
 
E-9014 
Sergey Slobodyan, Anna Bogomolova, Dmitri 
Kolyuzhnov 
Stochastic gradient versus recursive least 
squares learning 
Stochastický gradient versus Rekurzivní 
algoritmus nejmenších čtverců v učení 
Praha: CERGE-EI, October 2006, 21 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Studie relativních výhod dvou algoritmů 
adaptivního učení s konstantním výnosem - 
Rekurzivního algoritmu nejmenších čtverců 
(RLS) a algoritmu Stochastického gradientu 
(SG) - na Phelpsově modelu monetární 
politiky. - ISBN: 80-7343-105-X 
 
E-9045 
Peter Katuščák, Joel Slemrod 
Trust and trustworthiness in an economy 
with heterogeneous individuals 
Důvěra a důvěryhodnost v ekonomice 
heterogenních jedinců 
Prague: CERGE-EI, September 2006, 53 s. : 
vzorce 
Studie analyzuje faktory ovlivňující důvěru a 
důvěryhodnost v rovnovážném stavu, kdy 
ekonomické subjekty mají heterogenní 
predispozice pro důvěryhodné chování, 
informace se přenášejí prostřednictvím 
kolektivních a individuálních reputací a 
úspěšné vztahy přetrvávají. Při budování 

nových vztahů více společenské 
důvěryhodnosti přináší více individuální 
důvěry. Otázkou je, zda více společenské 
důvěry přináší více nebo méně individuální 
důvěryhodnosti. - ISBN: 80-7343-101-7 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový 
systém 
 
23466 
edited by Wouter H. Muller, Christian           
H. Kälin, John G. Goldsworth 
Anti-money laundering : international law 
and practice 
Boj proti praní peněz : mezinárodní právo a 
praxe 
Chichester: Wiley & Sons, c2007, xx, 813 s. 
Příručka poskytuje přehled, jak instituce jako 
Rada bezpečnosti OSN, EU nebo Wolfsberské 
fórum vyvíjejí způsoby boje proti praní 
špinavých peněz a financování terorismu, jak 
jsou začleňována příslušná doporučení 
Finančního akčního výboru proti praní peněz 
(Financial Action Task Force - FATF) a 
směrnice Evropské komise do legislativy 
členských zemí, dále uvádí podrobné 
informace o realizaci opatření proti praní peněz 
ve 41 zemích a oblastech. - ISBN: 978-0-470-
03319-7 
 
E-9038 
Zuzana Fungáčová 
Can the market fix a wrong administrative 
decision? : massive delisting on the Prague 
Stock Exchange 
Může trh vyřešit špatné administrativní 
rozhodnutí? : masivní delisting na Burze 
cenných papírů Praha 
Prague: CERGE-EI, August 2007, 41 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Studie rozvíjejících se akciových trhů              
v tranzitivních ekonomikách, konkrétně 
odhadu vlivu faktorů, které sehrály rozhodující 
roli při vyloučení akcií z veřejného 
obchodování (delistingu) na Burze cenných 
papírů Praha v letech 1993-2004. Zkoumané 
údaje ukazují, že masivnímu delistingu akcií se 
dalo předejít již v průběhu privatizace a při 
následném rozhodování o veřejné 
obchodovatelnosti konkrétních akcií. - Příl. - 
ISBN: 978-80-7343-134-1 
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E-9016 
Frederic S. Mishkin, Klaus Schmidt-Hebbel 
Does inflation targeting make a difference? 
Přináší cílování inflace rozdíl? 
Praha: Czech National Bank, December 2006, 
63 s. : tab., grafy, vzorce 
Studie o účinnosti cílování inflace                    
v ekonomice. Přínosy cílování (dynamická 
odezva inflace na šoky cen ropy, devizové 
šoky, nižší inflace v dlouhodobém horizontu, 
zvýšení účinnosti monetární politiky) a 
srovnání dosažených výsledků se situací 
ekonomik vyspělých průmyslových zemí, které 
nepoužívají cílování (non-targeters). 
 
23461 
Jean-Paul Valette 
Droit de la régulation des marchés 
financiers 
Regulace na finančních trzích 
Paris: Gualino éditeur, 2005, 174 s. 
Autor seznamuje s mechanismy regulace 
finančních trhů, a to jak v kontextu 
mezinárodním, tak v rámci EU a zejména na 
národní francouzské úrovni. Zabývá se též 
zpětným pohledem na vývoj této regulace ve 
Francii ve 20. století i aktuálními reformními 
kroky (přijetí zákona o finanční bezpečnosti - 
La loi de sécurité financiere - z roku 2003, 
vznik L´ Autorité des marchés financiers). - 
ISBN: 2-84200-839-1 
 
23462 
Hubert de Vauplane, Jean-Pierre Bornet 
Droit des marchés financiers 
Právo finančních trhů 
Paris: Litec, 2001, xxxvii, 1162 s. 
Autoři přehledně představují aktuální stav 
úpravy fungování finančních trhů, a to jak ve 
smyslu klasických právních norem a 
závazných ujednání, tak i ve smyslu tzv. soft 
low - zvyklostí a pravidel platných ve finanční 
sféře po zavedení eura, se zohledněním 
francouzských specifik. Věnují se např. 
typologii finančních trhů, finančním nástrojům 
a investičním službám, institucím a podnikům, 
zprostředkovatelům, realizovaným operacím, 
liberalizaci finančních trhů, otázkám jejich 
řízení a dohledu, správě rizik aj. - 3e édition - 
ISBN: 2-7111-3336-2 
 
 
 
 
 

E-9042 
Magdalena Morgese Borys, Roman Horváth 
The effects of monetary policy in the Czech 
Republic : an empirical study 
Účinky měnové politiky v České republice : 
empirická studie 
Prague: CERGE-EI, September 2007, 26 s. : 
grafy, vzorce 
Studie dopadu měnově politických rozhodnutí 
na vývoj inflace a reálných ekonomických 
proměnných v ČR, konkrétně dopadů v rámci 
vektorové autoregrese (VAR) a strukturálního 
VAR modelu. Výsledky ukazují, že restriktivní 
měnově politický šok má negativní efekt na 
ekonomickou aktivitu a cenovou hladinu,        
u obou s maximálním dopadem v horizontu 
zhruba jednoho roku. Na sektorální úrovni se 
ceny obchodovatelného zboží přizpůsobují 
rychleji než neobchodovatelného. - Příl. - 
ISBN: 978-80-7343-138-9 
 
E-8998 
European Central Bank 
Financial integration in Europe : March 
2007 
Finanční integrace v Evropě : březen 2007 
Frankfurt am Main: European Central Bank, 
2007, 73 s., 21 s. příl. : tab., grafy, rámečky 
Stav finanční integrace v eurozóně; Monetární 
politika a finanční integrace; Posílení rámce 
EU pro přeshraniční banky; Iniciativa SEPA a 
její dopad na finanční integraci; Aktivity 
eurosystému pro finanční integraci. V příloze 
indikátory finanční integrace v eurozóně. - Příl. 
 
E-9007 
European Central Bank 
Financial stability review, June 2007 
Přehled o finanční stabilitě, červen 2007 
Frankfurt am Main: European Central Bank, 
2007, 179 s., 44 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. - Příl. 
 
23547 
Jarmila Radová, Petr Dvořák, Jiří Málek 
Finanční matematika pro každého 
Praha: Grada, 2007, 293 s. : obr., tab., vzorce 
Základní matematické postupy a metody, které 
jsou využívané v bankovní a finanční praxi a 



Informace odborné knihovny MF                                       Nové knihy v odborné knihovně 
 ___________________________________________________________________________ 

 9 

konkrétní aplikace těchto postupů. -                
6. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-247-2233-7 
 
23555 
Jitka Veselá 
Investování na kapitálových trzích 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 703 s. : tab., 
obr. 
Podstata, funkce a význam finančního trhu, 
jeho struktura a regulace. Burza cenných 
papírů, burzovní systém a jeho složky, 
mimoburzovní trh, RM-systém. Popis 
vybraných burzovních trhů: Burza cenných 
papírů Praha, Burza cenných papierov 
Bratislava, New York Stock Exchange, Tokyo 
Stock Exchange, London Stock Exchange, 
Deutsche Börse. Burzovní aliance, společné 
obchodní platformy a spolupráce: EUREX, 
Nordic Exchange, EURONEXT. Investiční 
instrumenty a jejich charakteristika. Analýza 
akciových instrumentů. Analýza dluhových 
instrumentů. Výnos, riziko a likvidita 
investičních instrumentů a portfolia. 
Institucionální investoři na kapitálových trzích. 
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-7357-297-6 
 
23596 
Ivan Kočárník ... [et al.] 
Konec České konsolidační agentury : 
sborník textů 
Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2007, 75 s. : grafy, obr. 
Rekapitulace činnosti České konsolidační 
agentury. Texty ze semináře, který se 
uskutečnil v listopadu 2007: Vznik 
Konsolidační banky (I. Kočárník); 
Konsolidační instituce v ČR (P. Řežábek); 
Zánik České konsolidační agentury jsme 
zvládli (Z. Čáp); Řešení problematických 
aktivit komerčních bank (L. Komárek a         
M. Kollár). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-86547-
84-8 
 
E-9010 
Michel Juillard ... [et al.] 
Measures of potential output from an 
estimated DSGE model of the United States 
Měření potenciálního výstupu                         
z odhadovaného DSGE modelu pro USA 
Praha: Czech National Bank, December 2006, 
73 s. : tab., grafy, vzorce 
Studie rozvíjí dynamický stochastický model 
všeobecné rovnováhy (DSGE) pro USA 
vykazující racionální inflační inertnost a 
perzistenci. Validace modelu a porovnání jeho 

prognóz s ostatními metodami. Použití 
prognostické činnosti modelu k vypracování 
spolehlivějších měření mezery na výstupu za 
použití Hodrickova-Prescottova filtru. 
 
E-9018 
Ian Babetskii, Fabrizio Coricelli and Roman 
Horváth 
Measuring and explaining inflation 
persistence : disaggregate evidence on the 
Czech Republic 
Měření a objasnění inflační stálosti : 
desagregované údaje z České republiky 
Praha: Czech National Bank, 2007, 36 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Studie obsahuje empirickou analýzu 
perzistence inflace v České republice pomocí 
spotřebitelských cenových indexů u 412 
jednotlivých výrobků, které tvořily základ 
spotřebního koše v letech 1995-2005. 
Formulace výzkumných hypotéz a vysvětlení 
vyhodnocovací metodiky. Vliv cílování inflace 
a cenového rozptylu na stálost inflace. 
Alternativmí výpočet jádrové inflace. - Příl. 
 
23614 
Jan Kodera 
Měnová analýza 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 250 s. : obr., 
vzorce 
Problematika poptávky po penězích a nabídky 
peněz, rovnováhy a dynamiky peněžního trhu. 
Zkoumaná problematika je vykládána pomocí 
matematických modelů. Kapitoly: Základní 
pojmy; Neoklasická poptávka po penězích; 
Peníze v užitkové funkci; Keynesovské teorie; 
Nabídka peněz; Rovnováha na peněžním trhu; 
Modelování inflace. - 2. uprav. vyd. - ISBN: 
978-80-7357-298-3 
 
E-8940 
Inci Ötker-Robe and David Vávra, and a team 
of economists 
Moving to greater exchange rate flexibility : 
operational aspects based on lessons from 
detailed country experiences 
Přechod na pružnější měnový kurz : 
operační aspekty vycházející z podrobných 
zkušeností zemí 
Washington: International Monetary Fund, 
2007, vii, 84 s. : tab., grafy, rámečky 
Konkrétní kroky při přechodu některých zemí 
k větší pružnosti měnového kurzu. Celkový 
rámec a zkušenosti zemí (Chile, Izrael, Polsko, 
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Brazílie, Uruguay a Česká republika). - Příl. - 
ISBN: 978-1-58906-624-3 
 
23510 
Luboš Smrčka 
Osobní a rodinné finance : (svět rodinných 
financí - jak spořit a rozmnožovat majetek) 
Praha: Professional Publishing, 2007, 257 s. : 
tab., diagr. 
Popis širokého spektra situací, do nichž se 
jedinec nebo rodina dostane při spravování 
svého majetku. Výklad jednotlivých oblastí 
nakládání s finančními prostředky a zároveň 
návod, jak se některým situacím vyhnout nebo 
jim předcházet. Řada případových studií          
v textu. Z obsahu kapitol: investiční zvyklosti 
v ČR, smysl bohatství a povaha osobního 
bohatství, hlavní nepřátelé bohatství - inflace, 
rizika a likvidita, jak neutrácet za zbytečnosti, 
finanční a kapitálové trhy, spoření, zadlužení 
rodin, formy investic, bydlení jako náklad nebo 
investice, půjčky, hraní a sázení jako forma 
investice, pojištění, exekuce, bankrot. - 1. vyd. 
- Výklad. slov. základ. pojmů. - ISBN: 978-80-
86946-41-2 
 
23556 
Victor Niederhoffer 
Průvodce spekulanta : základní kniha          
o investování a spekulacích, unikátní zdroj 
informací 
Praha: Grada, 2007, 386 s. : grafy, tab. 
Autor, jeden z nejúspěšnějších obchodníků 90. 
let minulého století, vysvětluje způsob myšlení 
a chování během obchodování na finančním 
trhu. Popisuje jak techniku, tak i styl svého 
obchodování. Publikace užitečná pro všechny 
zájemce o finanční trhy, spekulace a investice. 
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-2343-3 
 
23551 
Peter Arndt, Gerold Braun 
Příručka finančního a pojišťovacího 
poradce : jak získávat klienty 
Praha: Grada, 2007, 136 s. : 20 tab., 1 obr. 
Metody a nástroje komunikace s klienty. Jak 
definovat vlastní profil a nabídku svých služeb. 
Plánování reálných cílů při získávání klientů a 
jejich dosažení (atraktivní nabídka, reklamní 
dopis, telefonát, internet). Vzorové příklady. - 
1. vyd. - Příl.: internet. adresy, glosář. - 
Erfolgreich Kunden akquirieren. Wie Sie als 
Finanzdienstleister Kunden gewinnen und 
mehr Profit erzielen (Orig.). - ISBN: 978-80-
247-2220-7 

E-9051 
Jiří Podpiera 
The role of policy rule misspecification in 
monetary policy inertia debate 
Úloha chyby specifikace měnových pravidel 
v diskusi o vyhlazování měnové politiky 
Prague: CERGE-EI, December 2006, 34 s. : 
tab., vzorce 
Pravidla měnové politiky jsou náchylná           
k chybě specifikace v odhadech na reálných 
datech. Studie vytváří postup pro odhad 
měnových pravidel, který je robustní vůči 
marginální specifikační chybě, a studuje efekty 
specifikační chyby v odhadu nejmenších 
čtverců. Výsledkem jsou důkazy                      
o nadhodnocování parametru vyhlazování 
měnové politiky. - ISBN: 80-7343-112-2 
 
23669 
Vojtěch Lukáš, Petr Kielar 
Stavební spoření a stavební spořitelny 
Praha: Ekopress, 2007, 84 s. : 16 obr., 2 tab. 
Vznik a vývoj stavebního spoření. Základní 
charakteristika produktu (fáze spoření, cílová 
částka, fáze úvěrová, překlenovací úvěr, 
přínosy pro klienty). Vznik a vývoj stavebního 
spoření v ČR. Situace v některých dalších 
zemích (Německo, Rakousko, Slovensko, 
Chorvatsko, Rumunsko, Maďarsko). Řízení 
aktiv a pasiv stavebních spořitelen. Státní 
podpora. Zhodnocení čtrnáctileté zkušenosti    
v ČR. Legislativa. - 1. vyd. - 3 příl. - ISBN: 
978-80-86929-30-9 
 
23463 
edited by David G. Mayes and Geoffrey         
E. Wood 
The structure of financial regulation 
Struktura finan ční regulace 
London: Routledge, 2007, xv, 439 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Jak by měla být v globalizovaném světě 
organizována finanční integrace? Díky 
velkému množství finančních krizí v minulých 
desetiletích vzniká potřeba zavést komplexní 
regulaci. Kniha se zabývá motivací regulace, 
kdo by ji měl organizovat, zda by se měla lišit 
v závislosti na odvětví nebo regulační kultuře 
dané země. Autoři jednotlivých příspěvků 
zkoumají hlavní světové regiony s důrazem na 
Evropu a USA. Jsou zkoumány také oblasti, 
kde došlo k jasným selháním, jako jsou 
nedávné skandály v USA a přeshraniční 
problémy. Pozornost je také věnována regulaci 
hlavních, ale i přehlížených oblastí finančního 
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systému - platbám, vypořádání, úschovnám a 
správě cenných papírů. - ISBN: 978-0-415-
41380-0 
 
E-9001 
Magdalena Morgese Borys 
Testing multi-factor asset pricing models in 
the Visegrad countries 
Prověření vícefaktorového modelu 
oceňování aktiv na údajích ze zemí 
Visegrádu 
Prague: CERGE-EI, March 2007, 40 s. : tab., 
vzorce 
Studie zkoumá, zda jsou Kapitálový model 
oceňování aktiv (KMOA - Capital Asset 
Pricing Model CAPM) a další 
makroekonomické faktorové modely schopny 
vysvětlit průměrné výnosy z cenných papírů za 
využití dat ze zemí Visegrádu. Zjišťuje, že 
KMOA, který je používán pro rozvinuté trhy, 
má slabou empirickou podporu a neplatí pro 
méně rozvinuté a méně likvidní rozvíjející se 
trhy. Naopak navrhovaný čtyřfaktorový model 
zahrnující tržní prémium, růst průmyslové 
produkce, inflaci a strukturu úrokových sazeb 
může vysvětlit část variance výnosů cenných 
papírů v rozvíjejících se ekonomikách. - Příl. - 
ISBN: 978-80-7343-122-8 
 
E-9027 
Česká národní banka 
Zpráva o inflaci : říjen / 2007 
Praha: Česká národní banka, 2007, 80 s. : tab., 
grafy, boxy 
Shrnutí. Vývoj inflace. Základní inflační 
faktory: vnější prostředí, měnové podmínky, 
platební bilance, měnový vývoj, poptávka a 
nabídka, trh práce, dovozní ceny a ceny 
výrobců. Makroekonomická prognóza a její 
předpoklady. Záznamy z jednání bankovní 
rady ČNB. - 22 tab. a příl.: Aktualizovaná 
strategie přistoupení ČR k eurozóně -- též         
v anglické verzi sign. E-9028. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospodářská situace a politika. 
Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
E-9048 
Silvester van Koten 
Bidding behavior when one bidder and the 
auctioneer are vertically integrated : 
implications for the partial deregulation of 
EU electricity markets 
Licita ční chování za předpokladu, že jeden   
z dražitelů a předmět dražby jsou vertikálně 
integrováni : důsledky pro částečnou 
deregulaci trhů s elektrickou energií             
v zemích EU 
Prague: CERGE-EI, December 2006, 35 s. : 
vzorce, grafy 
Studie zkoumá dražební chování za 
předpokladu, že privilegovaný dražitel má 
reziduální nárok na část výnosu z aukce. 
Závěry aplikuje na chování subjektů na trhu 
elektroenergetiky v EU. Tam současná 
regulace umožňuje, aby zisky z nových 
mezistátních přenosových vedení (tzv. 
spojovacích vedení) byly neregulované a aby 
stávající Vertikálně Integrované Firmy (VIF) 
mohly vlastnit jak proces vyrábění, tak             
i transmise. Jestliže si výrobci elektřiny musí 
zabezpečit svá práva transmise v aukci, VIF 
jsou v pozici privilegovaného dražitele. VIF si 
tak zajistí vyšší zisky, zatímco konkurenční 
výrobci vydělají méně. - Příl. - ISBN: 80-
7343-109-2 
 
23402 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Convergence report 2007 on Cyprus 
Zpráva o konvergenci 2007 na Kypru 
Brussels: European Commission, 2007, 86 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Konvergenční zprávy Kypru a Malty v roce 
2007. Právní kompatibilita, cenová stabilita, 
rozpočtová pozice vlády, stabilita měnového 
kurzu, dlouhodobé úrokové sazby a další 
faktory. - ISBN: 978-92-79-04951-4 
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E-9008 
Ian Babetskii, Nauro F. Campos 
Does reform work? : an econometric 
examination of the reform-growth puzzle 
Funguje reforma? : ekonometrické 
posouzení reformně růstové hádanky 
Praha: Czech National Bank, September 2007, 
29 s. : tab., grafy, vzorce 
Studie efektivity reforem a jejich kladného 
vlivu na ekonomickou situaci dané ekonomiky. 
Data ze 43 ekonometrických studií ukazují, že 
měření reformy a zahrnutí proměnných 
popisujících stav institucí a počátečních 
podmínek je hlavním faktorem snižování 
pravděpodobnosti vykazování signifikantního 
a pozitivního efektu reformy na růst. - Příl. 
 
23616 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Economic forecasts : autumn 2007 
Hospodářské prognózy : podzim 2007 
Brussels: European Commission, 2007, viii, 
163 s. : tab., grafy, rámečky 
Zpráva Evropské komise o hospodářském 
vývoji členských a přistupujících zemí EU. 
Zmíněny také kandidátské země, USA, 
Japonsko a Čína. Je sledován hospodářský růst, 
firmy, domácnosti, inflace, zaměstnanost atd. 
V příloze řada statistických údajů. - Příl. - 
ISBN: 978-92-79-04952-1 
 
23469 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
India : OECD economic surveys 2007 
Indie : hospodářské přehledy OECD 2007 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, October 2007, 241 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Indie - hodnocení a 
doporučení. Klíčové výzvy k udržení vysokého 
růstu. Vzory a překážky vyššího růstu. 
Reforma indických trhů výrobků a služeb. 
Zlepšení výkonu pracovního trhu. Reforma 
finančního systému. Zlepšení fiskálního 
systému. Odstraňování nesnází                         
v infrastruktuře. Formování lidského kapitálu. 
- Příl. - ISBN: 978-92-64-03351-1 
 
 
 
 
 
 

23677 
Ministerstvo financí České republiky, odbor 
Finanční politika 
Makroekonomická predikce České 
republiky : leden 2008 
[Praha]: Ministerstvo financí ČR, 2008, 53 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 17. 1. 2008. - 
Též v angl. znění sign. 23678. 
 
E-9046 
Andreas Ortmann, Ralph Hertwig 
Monetary incentives : usually neither 
necessary nor sufficient? 
Peněžní pobídky : obvykle ani potřebné ani 
dostatečné? 
Prague: CERGE-EI, September 2006, 17 s. 
Autoři reagují na článek, kterým jiný autor 
rozvedl jejich starší práci s tematikou 
experimentální praxe v ekonomii. Domnívají 
se, že chybně vykládá jejich empirickou 
analýzu dopadu peněžních pobídek, jež dále 
obhajují. - ISBN: 80-7343-103-3 
 
E-8999 
Alexandr Černý, Randall K. Filer 
Natural resources : are they really a curse? 
Přírodní zdroje : jsou skutečně prokletím? 
Prague: CERGE-EI, March 2007, 34 s. : tab., 
grafy 
Studie polemizuje s "prokletím přírodních 
zdrojů" v rámci růstových regresí v dalších 
studiích. Závislost na přírodních zdrojích je 
sice spojena s pomalým hospodářským růstem, 
neexistuje však důkaz o obdobném negativním 
vztahu mezi hospodářským růstem a 
skutečným přírodním bohatstvím. Dříve 
předpokládaná vazba mezi růstem a závislostí 
na zdrojích spíše souvisí s inherentním 
vztahem mezi pomalým růstem a malým 
sektorem výroby a služeb, přičemž tento vztah 
je způsoben dalšími charakteristikami 
jednotlivých ekonomik. - Příl. - ISBN: 978-80-
7343-120-4 
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23605 
Dan Marek, Tomáš Kantor 
Příprava a řízení projektů strukturálních 
fondů Evropské unie 
Brno: Barrister & Principal, 2007, 210 s. 
Publikace je koncipována tak, aby mohla 
sloužit jako praktická pomůcka pro potenciální 
žadatele o podporu ze strukturálních fondů EU, 
stejně jako učební text. Seznamuje jak              
s teoretickým rámcem unijní regionální 
politiky a její aplikací v ČR, tak                         
s problematikou přípravy a řízení projektů 
strukturálních fondů. Nástroje, techniky a 
postupy projektové přípravy jsou prakticky 
vysvětleny a ilustrovány na případových 
studiích úspěšných investičních                         
i neinvestičních projektů, jež získaly podporu 
ze strukturálních fondů EU. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-87029-13-8 
 
23621 
International Monetary Fund 
Regional economic outlook : Middle East 
and Central Asia. Oct 07 
Regionální hospodářský výhled : Střední 
východ a Střední Asie. Říjen 2007 
Washington: International Monetary Fund, 
2007, vi, 62 s. : tab., grafy, rámečky, fot. 
Současný hospodářský vývoj a krátkodobé 
perspektivy v regionu Středního východu a 
Střední Asie. Problémy politiky. Statistická 
příloha. - Příl. - ISBN: 978-1-58906-669-4 
 
23620 
International Monetary Fund 
Regional economic outlook : Western 
Hemisphere. Nov 07 
Regionální hospodářský výhled : západní 
polokoule. Listopad 2007 
Washington: International Monetary Fund, 
2007, viii, 76 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
Globální hospodářství a výhled pro Spojené 
státy a Kanadu. Latinská Amerika a karibská 
oblast. Hlavní ekonomické ukazatele. - Příl. - 
ISBN: 978-1-58906-672-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23476 
Malcolm K. Sparrow 
The regulatory craft : controlling risks, 
solving problems, and managing compliance 
Umění regulace : kontrola rizik, řešení 
problémů a dodržování plnění 
Washington: Brookings Institution Press, 
c2000, xxii, 346 s. : tab., grafy 
Kniha se zabývá reformou postupů regulace a 
vymáhání. Kapitoly: Zpochybnění regulační 
praxe; Vznik regulační dovednosti; Těžko 
postižitelné umění kontroly rizika; Předvedení 
výsledků. - ISBN: 0-8157-8065-6  
 
23570 
Organisation for economic co-operation and 
development 
Staying competitive in the global economy : 
moving up the value chain 
Udržení konkurenceschopnosti v globální 
ekonomice : posun hodnotového řetězce 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007, 125 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Zpráva OECD o globalizaci hodnotových 
řetězců zahrnující také problematiku růstu 
outsourcingu a offshoringu. Globalizace 
produkce na makroekonomické a odvětvové 
úrovni. Výhody a nevýhody globalizace           
v oblasti zaměstnanosti a produktivity. Nakolik 
globalizace ovlivňuje konkurenceschopnost 
států OECD, nutnost efektivních investičních 
strategií. Zmíněna také Čína. - Příl. - ISBN: 
978-92-64-03365-8 
 
23515 
Martin Fassmann 
Stínová ekonomika a práce na černo 
[Praha]: Briggs & Co., 2007, 358 s. : tab., 
diagramy 
Definice stínové ekonomiky (přehled názorů). 
Charakter, příčiny a důsledky stínové 
ekonomiky. Odhady stínové ekonomiky. 
Situace v ČR (i z historie socialistického 
Československa). Práce na černo - definice, 
základní charakteristika, metody odhadu, 
specifické rysy, nabídka a poptávka. Jak 
bojovat se stínovou ekonomikou a prací na 
černo (teoretická východiska, zkušenosti EU, 
situace v ČR). - Tab. příl. - ISBN: 978-80-
86846-21-7 
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E-9053 
Silvester van Koten and Andreas Ortmann 
The unbundling regime for electricity 
utilities in the EU : a case of legislative and 
regulatory capture? 
Neprovázanost služeb v oblasti elektřiny       
v EU : případ legislativního a regulačního 
zajetí 
Prague: CERGE-EI, May 2007, 22 s. : tab. 
Elektrárenské společnosti - obecně označované 
jako vertikálně integrované firmy (VIF) - 
mohou kvůli omezené konkurenci zvýšit svou 
ziskovost prostřednictvím kombinovaného 
vlastnictví produkce a transmise a/nebo 
distribučních sítí. Právo EU vyžaduje 
neprovázanost (separaci) VIF sítí. Případy 
naznačují, že VIF se pokoušely toto ovlivnit 
korupčním jednáním. Studie ukazuje, že mezi 
starými členskými státy EU (EU-15), které 
jsou pokládány za více zkorumpované, je 
skutečně větší pravděpodobnost slabší formy 
neprovázanosti. Překvapující je, že stejné 
zjištění nenachází pro nové členské země EU 
(NMS-10). - ISBN: 978-80-7343-127-3 
 
23539 
Martin Kloz ... [et al.] 
Využívání obnovitelných zdrojů energie : 
právní předpisy s komentářem 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 511 s. 
Podrobný komentář k zákonu o podpoře 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (zák. 
č. 180/2005 Sb.), k jeho prováděcím 
předpisům a k dalším právním předpisům, 
které s výrobou elektřiny z obnovitelných 
zdrojů úzce souvisejí (vyhláška provádějící 
některá ustanovení zákona, vyhláška                 
o stanovení druhů, způsobů využití a 
parametrů biomasy a vyhláška stanovující 
způsoby vykazování elektřiny při 
spoluspalování biomasy a neobnovitelného 
zdroje). Znění a komentář některých dalších 
právních předpisů přímo souvisejících s tímto 
zákonem (vyhlášky, cenová rozhodnutí a 
pravidla Energetického regulačního úřadu). 
Znění základních právních dokumentů 
Evropského společenství (směrnice o podpoře 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie a příslušné části smlouvy o přistoupení 
k EU). Legislativa v oblasti podpory biopaliv  
v dopravě. Podpora výroby tepla                      
z obnovitelných zdrojů energie. - Sezn. a 

definice některých důležit. pojmů. - ISBN: 
978-807201-670-9 
 
23532 
International Monetary Fund 
World economic outlook. October 2007, 
Globalization and inequality 
Světový hospodářský výhled. Říjen 2007, 
Globalizace a nerovnost 
Washington: International Monetary Fund, 
2007, xviii, 256 s. : tab., grafy, vzorce, 
rámečky 
Hospodářské perspektivy a problémy 
hospodářské politiky vybraných zemí či 
regionů. Řízení velkého přílivu kapitálu. 
Globalizace a nerovnost. Měnící se dynamika 
světového obchodního cyklu. Diskuze výkonné 
rady MMF o hospodářském výhledu. Rozsáhlá 
statistická příloha. - Příl. - ISBN: 978-1-58906-
688-5 
 
23552 
Helena Fialová ...[et al.] 
Základy ekonomiky : příklady a úkoly 
Plzeň: Čeněk, 2007, 174 s. : obr. 
Doplňkový text ke skriptu pro předmět 
Ekonomika se soustřeďuje na příklady.            
V úvodu každé kapitoly je daná problematika 
shrnuta a jsou uvedeny nejnutnější teoretické 
závěry. Obsahem kapitol jsou: základy 
ekonomických výpočtů, poptávka a nabídka, 
chování spotřebitele, chování výrobce, vybrané 
problémy z makroekonomiky. Po výkladu 
následují příklady s uvedeným řešením i bez 
něho. - ISBN: 978-80-7380-055-0 
 
23497     Pouze prezenčně 
David Raus, Robert Neruda 
Zákon o veřejných zakázkách : komentář 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 895 s. 
Komentované znění zák. č. 137/2006 Sb.,         
o veřejných zakázkách, ve znění zákona           
č. 110/2007 Sb. Citovaná rozhodnutí. - ISBN: 
978-80-7201-677-8 
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Informatika. Počítače 
 
23569 
OECD communications outlook 2007 : 
information and communications 
technologies 
Vyhlídky komunika čního sektoru OECD 
2007 : informační a komunikační 
technologie 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007, 315 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Zpráva publikuje aktuální údaje o výkonnosti 
komunikačního sektoru a o komunikační 
politice v zemích OECD. Podrobná data za 
posledních 10 let. Analýza komunikačního 
sektoru pěti velkých nečlenských států 
(Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická 
republika). Telekomunikační trh, mobilní 
komunikace, broadband, Wi-Fi, sítě, 
internetová infrastruktura, rozhlasové a 
televizní vysílání a jeho digitalizace, 
cenotvorba. - Příl. - ISBN: 978-92-64-00681-2 
 
23541 
Radim Polčák 
Právo na internetu : spam a odpovědnost 
ISP 
Brno: Computer Press, 2007, v, 150 s. : obr. 
Působnost práva na internetu a jeho 
vymahatelnost. Odpovědnost poskytovatelů 
služeb informační společnosti (ISP). Právní 
regulace spamu - jak dělat e-mailový 
marketing a nepřekročit zákon. Kompetence 
Úřadu na ochranu osobních údajů. 
Telekomunikace, webhosting, freemail, chat a 
jejich odpovědnost. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
251-1777-4 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy 
a integrace 
 
E-9009 
Jan Brůha, Jiří Podpiera, Stanislav Polák 
The convergence of a transition economy : 
the case of the Czech Republic 
Konvergence tranzitivní ekonomiky : 
případ České republiky 
Praha: Czech National Bank, September 2007, 
38 s. : tab., grafy, vzorce 
Studie vytváří dynamický model všeobecné 
rovnováhy pro dvě země s asymetrickou 
ekonomikou (two-country dynamic general 
equilibrium model DGE) k modelování cesty 

konvergence tranzitivní ekonomiky. Kalibrace 
modelu za využití údajů české ekonomiky jako 
typického představitele východo- a 
středoevropských zemí, které procházejí 
procesem integrace do EU. Je demonstrována 
schopnost modelu vysvětlit dynamiku 
klíčových makroekonomických proměnných, 
které jsou základními vstupními údaji pro 
běžně používané "gap" modely v praktické 
monetární politice. 
 
23518 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
The EU economy : 2006 review 
Ekonomika EU : přehled 2006 
Brussels: European Commission, 2006, xvii, 
337 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
Téma dynamiky vyrovnávání v eurozóně - 
zkušenosti a problémy. Evropská měnová unie; 
Hospodářský vývoj a adaptace; Vyrovnávání 
trhů - konkurenceschopnost, reálná úroková 
míra; Politika; Zkušenosti zemí; Problémy 
vyrovnávání a dohledu. - ISBN: 92-79-          
01236-3 
 
 
23543 
Hynek Fajmon ... [et. al.] 
Maastrichtská smlouva : patnáct let poté 
Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2007, 128 s. 
Texty ze semináře k výročí podepsání 
Maastrichtské smlouvy, který organizovalo 
Centrum pro ekonomiku a politiku: 
Maastrichtská smlouva - přelom v integraci   
(H. Fajmon); Maastrichtská smlouva byla 
pokrokem (J. Kohout); Maastrichtské 
problémy současné Evropské unie (P. Fiala); 
Maastricht a kontinuita evropské integrace      
(I. Šlosarčík); Nevýhody hospodářské a 
měnové unie (P. Mach). V doplňkových 
textech jsou příspěvky např. V. Klause,         
M. Topolánka, P. Robejška aj. Doplňující texty 
ze semináře "Skryté dějiny evropské integrace" 
: Velký evropský klam (Ch. Booker); Evropská 
unie není země zaslíbená (H. Fajmon); 
Evropská integrace, politická identita a 
demokracie (P. Fiala). - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-86547-81-7 
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23554 
Jan Kuklík, René Petráš 
Nadnárodní integrace v Evropě : příspěvek 
k aplikaci "Princip ů" E. F. Smidaka 
[Praha]: Havlíček Brain Team, 2007, 238 s. : 
fot. 
V úvodu připomenuta osobnost E. F. Smidaka 
a vysvětlení jeho principů. Historie nadnárodní 
nebo nadstátní integrace v kapitolách: 
Historické kořeny integrace v Evropě; 
Problémy integrace v Evropě v době první 
světové války a v meziválečné éře; Integrační 
procesy v průběhu druhé světové války; 
Integrační procesy po roce 1945. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-87109-02-1 
 
23549 
Eva Cihelková a kol. 
Nový regionalismus : teorie a případová 
studie (Evropská unie) 
Praha: C.H. Beck, 2007, xviii, 361 s. : obr., 
tab. 
Hlavní náplní regionalismu je vedle analýzy 
aktuálního stavu regionální ekonomické 
integrace ve světě zkoumání proměn, které na 
počátku 90. let 20. století vedly k výrazným 
změnám v provádění regionální integrace a      
k jejímu výraznému rozšíření. Tyto změny 
vedly ke vzniku kategorie "nový 
regionalismus". Nastínění teorie a praxe 
nového regionalismu a ucelený 
interdisciplinární pohled na jeho jednotlivé 
aspekty jsou obsahem této publikace. Z obsahu 
kapitol: teoretické přístupy a vymezení; nové 
formy regionalismu (globální charakter), 
vybrané trendy v přístupech USA, Japonska 
aj., situace v EU, Evropě a České republice. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-7179-808-8 
 
E-9030 
Evropská komise 
Politika soudržnosti 2007 - 2013 : poznámky 
a úřední texty 
Lucembursko: Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2007, 160 s. 
Nový legislativní mechanismus pro období 
2007 - 2013. Skládá se z informací o cílech, 
zásadách pomoci, strategickém přístupu, 
programování, účinnosti, o řízení, kontrolách a 
finančním řízení. Následují nařízení týkající se 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropského seskupení pro územní 
spolupráci a nařízení týkající se nástroje 

předvstupní pomoci. - Kontaktní adresy. - 
ISBN: 92-79-03801-X 
 
23472 
edited by Peter Ludlow 
Setting EU priorities 2007 
Stanovení priorit EU 2007 
Ponte de Lima: European Strategy Forum, 
c2007, 116 s. 
Sborník se skládá z pěti příspěvků 
přednesených na prvním setkání Evropského 
strategického fóra v Ponte de Lima, 
Portugalsko (29.-30. září 2006). Přední 
odborníci projednávali stav Evropské unie na 
počátku roku 2007, energetickou politiku EU, 
reformu rozpočtu EU, Evropskou bezpečnostní 
a obrannou politiku a budoucnost Evropské 
ústavní smlouvy. - Příl. - ISBN: 978-989-
95357-0-1 
 
23609 
Petr König, Lubor Lacina, Jan Přenosil 
Učebnice evropské integrace 
Brno: Barrister & Principal, 2007, 402 s. : 31 
obr., 92 boxů, 23 grafů, 50 tab. + 1 CD-ROM 
Počátky a motivy evropské integrace, její 
současná podoba a nástin možného budoucího 
vývoje. Historie a motivy evropské integrace. 
Stupně ekonomické integrace. Vnitřní 
fungování a struktura EU - role institucí a 
tvorba legislativy. Politiky EU - praxe 
existence EU. Rozpočet EU. Vztah ČR a EU. 
Budoucnost evropské integrace. Jednotlivé 
politiky, instituce a legislativa jsou vysvětleny 
a přiblíženy na velkém množství konkrétních 
příkladů. - 2. aktualiz. vyd. - Příl.: CD-ROM    
s hlavními právními dokumenty EU. - ISBN: 
978-80-7364-044-6 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
E-9054 
Tomáš Konečný 
Can immigrants hurt trade? 
Mohou imigranté uškodit obchodu? 
Prague: CERGE-EI, May 2007, 42 s. : tab., 
vzorce 
Studie odhaduje vliv vazeb imigrantů na 
domovskou zemi v mezinárodním obchodě. 
Její součástí je model zachycující jak přínosy, 
tak i náklady imigrantských vazeb.                   
V empirické části jsou použita data zahrnující 
19 hostitelských zemí v rámci sdružení OECD. 
Výsledky naznačují negativní vliv na obchod 
hostitelské země s ostatními obchodními 
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partnery. Dopad informačních bariér na 
mezinárodní obchod je funkcí velikosti 
obchodního partnera. - ISBN: 978-80-7343-
128-0 
 
23611 
Ulrich Beck 
Co je to globalizace? : omyly a odpovědi 
Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2007, 191 s. 
Autor se pokouší vyvolat debatu o - podle jeho 
názoru - zkresleně chápaném pojmu 
globalizace, jenž podle něj znamená procesy, 
které podkopávají národní státy a jejich 
suverenitu. Odmítá snahy o minimalizaci státu 
nebo dokonce o jeho rušení jako překážky 
volného trhu a zdůrazňuje, že existence 
sociálního státu je jednou z podmínek 
fungování kapitalismu. Na druhou stranu 
nezastírá, že vrátit se "před globalizaci" se 
musí míjet účinkem. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
7325-123-9 
 
23464 
edited by Filippo di Mauro and Robert 
Anderton 
The external dimension of the euro area : 
assessing the linkages 
Vnější dimenze eurozóny : posouzení vztahů 
New York: Cambridge University Press, 2007, 
xiv, 211 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
I když je ekonomika eurozóny stále relativně 
uzavřená, přesto je vystavena široké škále 
ekonomických vlivů ze zahraničí. Cílem knihy 
je lepší pochopení toho, jakým způsobem a      
v jakém rozsahu takový vnější vývoj ovlivňuje 
eurozónu. Jednotlivé příspěvky za použití 
široké škály metodologií a technik analyzují 
různé cesty, které spojují eurozónu s jejím 
vnějším prostředím, především obchod, 
kapitálové toky a další mezinárodní 
makroekonomické vazby. Vzájemné působení 
evropské integrace a globalizace. - ISBN: 978-
0-521-86700-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-9043 
Juraj Stančík 
Horizontal and vertical FDI spillovers : 
recent evidence from Czech Republic 
Horizontální a vertikální efekty přímých 
zahraničních investic : nedávné důkazy        
z České republiky 
Prague: CERGE-EI, September 2007, 34 s. : 
vzorce 
Studie analyzuje vliv přímých zahraničních 
investic (PZI) na růst tržeb domácích firem      
v ČR v letech 1995-2003. Zaměřuje se na 
horizontální vlivy PZI v rámci jednotlivých 
odvětví a také na nepřímé vertikální vlivy na 
dodavatelské a odběratelské domácí firmy        
z jiných odvětví. Z výsledků vyplývá, že 
zahraniční investoři mají záporný vliv na 
výkonnost domácích firem, zejména                
v dodavatelském sektoru. - Pozn. -- Tab. příl. - 
ISBN: 978-80-7343-139-6 
 
E-9039 
Eugen Kováč, Krešimir Žigić 
International competition in vertically 
differentiated markets with innovation and 
imitation : trade policy versus free trade 
Mezinárodní soutěž na vertikálně 
diferencovaných trzích inovace a imitace : 
obchodní politika versus volný obchod 
Prague: CERGE-EI, August 2007, 51 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Studie mezinárodního obchodu mezi 
rozvinutými a méně rozvinutými zeměmi, 
který je charakterizován vertikální odlišností 
produktů s různou kvalitou. Jsou porovnány 
kladné i normativní aspekty volného obchodu   
i strategického výběru obchodní politiky. - Příl. 
- ISBN: 978-80-7343-135-8 
 
E-8917 
Andrew Berg ... [et al.] 
The macroeconomics of scaling up aid : 
lessons from recent experience 
Makroekonomie zvyšování pomoci : poučení 
ze současných zkušeností 
Washington: International Monetary Fund, 
2007, vii, 105 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
Mezinárodní komunita se zaměřila na 
zvyšování pomoci v podpoře Rozvojových cílů 
tisíciletí (Millennium development goals). 
Efektivní využití pomoci je tedy klíčovou 
prioritou politických činitelů v zemích             
s nízkými příjmy. Studie analyzuje klíčové 
makroekonomické problémy řízení velkého 
nárůstu pomoci. Zdůrazňuje rozdílné role 
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monetární a fiskální politiky a nabízí poučení 
ze současných zkušeností z pěti zemí: Etiopie, 
Ghany, Mosambiku, Tanzanie a Ugandy. - Příl. 
- ISBN: 978-1-58906-591-8 
 
23513 
Jaroslava Durčáková, Martin Mandel 
Mezinárodní finance 
Praha: Management Press, 2007, 487 s. : tab., 
obr., vzorce 
Platební bilance, devizový trh a kótování 
devizového kursu. Fundamentální a technická 
analýza devizového kursu. Devizový trh, 
devizové operace a devizová expozice. 
Mezinárodní investování - přímé investice, 
portfoliové investice a model CAPM                
v otevřené ekonomice, euroměnový a 
eurokapitálový trh, systémy devizového kursu, 
politika rovnováhy platební bilance, 
mezinárodní měnové a finanční instituce a 
proces mezinárodní měnové integrace. Každá 
kapitola obsahuje řešené příklady a kontrolní 
otázky. - 3. rozšíř. a dopl. vyd. - Dod. - ISBN: 
978-80-7261-170-6 
 
E-9006 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
OECD annual report 2007 
Výroční zpráva OECD za rok 2007 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007, 127 s. : tab., obr., 
fotogr. 
Charakteristika a funkce OECD. Vybrané 
události OECD v roce 2007. Klíčové aktivity 
OECD: ekonomický růst a stabilita, 
zaměstnanost, sociální soudržnost a životní 
prostředí, mezinárodní obchod a zdanění, 
řízení podniků, rozvoj nečlenských ekonomik, 
statistiky, mezinárodní vztahy a komunikace. 
Organizační struktura, seznam členských zemí 
OECD atd. 
 
E-9012 
Jan Boone, Delia Ionaşcu, Krešimir Žigić 
Trade policy, market leaders and 
endogenous competition intensity 
Obchodní politika, lídři na trhu a endogenní 
míra konkurenceschopnosti 
Praha: CERGE-EI, October 2006, 25 s. : grafy, 
vzorce 
Celní politika může zmírnit negativní důsledky 
porušování práv duševního vlastnictví 
zahraničními firmami, ale obvykle přináší 
ztrátu spotřebitelům. Studie vychází z modelu, 

ve kterém je míra tržní konkurenceschopnosti 
endogenní proměnnou a výsledkem je, že 
spotřebitelé mohou mít ze zavedení cel přínos 
také v krátkém období. Vysoká úroveň celní 
ochrany totiž pozměňuje distribuci nákladové 
efektivnosti firem a způsobuje tvrdší tržní 
konkurenci. Úroveň inovací je v podmínkách 
ochrany stejná jako v případě volného 
obchodu, ale průměrná efektivnost průmyslu se 
zvyšuje. - Příl. - ISBN: 80-7343-107-6 
 

Podnik a podnikání 
 
E-9034 
Teodora Paligorova 
Corporate governance and executive pay : 
evidence from a recent reform 
Správa a řízení společnosti a odměňování 
manažerů : svědectví nedávných reforem 
Prague: CERGE-EI, July 2007, 49 s. : tab., 
vzorce 
Studie dopadu amerického Sarbanesova-
Oxleyova zákona (SOX) z roku 2002 na 
strukturu odměňování manažerů. Otázka 
nakolik zvýšený dohled představenstva, který 
zavedl SOX, může oslabit vazbu mezi 
odměňováním a výkonem. Vychází ze 
statistických údajů databáze ExecuComp. - 
Příl. - ISBN: 978-80-7343-130-3 
 
E-9035 
Levent Çelik 
Informative advertising and consumer 
search in a differentiated-products duopoly 
Informativní reklama a spotřebitelské 
chování v prostředí duopolu                            
s diferencovanými výrobky 
Prague: CERGE-EI, May 2007, 17 s. : vzorce 
Studie analyzuje informativní reklamu na trhu, 
kde působí duopol s diferencovanými výrobky, 
za podmínek, kdy mohou spotřebitelé na trhu 
bez nákladů hledat. Modeluje důsledky 
racionálního i neracionálního chování 
spotřebitelů, jeho vliv na marketingovou 
strategii firem. - ISBN: 978-80-7343-131-0 
 
23613 
Philip Kotler, Kevin Lane Keller 
Marketing management 
Praha: Grada, 2007, 788 s. : obr., tab., fot. 
Nové vydání nejznámější učebnice 
marketingového řízení připravili autoři s cílem 
pomoci firmám i jedincům přizpůsobit jejich 
marketing podmínkám trhu 21. století. Zcela 
nově se věnují problematice budování, měření 
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a řízení značky a její hodnoty (brand 
management). Nově se zabývají i efektivitou 
marketingových činností, řízením vztahů          
s firemními zákazníky (B-to-B CRM), 
lokálním a zážitkovým marketingem, 
vnímáním cen ze stany zákazníků, rolí 
marketingových komunikací a řízením vztahů 
s médii. Názvy částí učebnice: Jak porozumět 
pojmu marketing management; Jak porozumět 
marketingu; Spojení se zákazníky; Budování 
silných značek; Formování tržních nabídek; 
Poskytování hodnoty; Komunikování hodnoty; 
Zajištění úspěšného dlouhodobého růstu. 
Každá kapitola je zakončena shrnutím, 
aplikacemi a poznámkami. - 12. vyd. - Pozn. -- 
příl.: marketingový plán firmy Sonic. - 
Marketing Management (Orig.). - ISBN: 978-
80-247-1359-5 
 
23544 
Miloš Mařík a kolektiv 
Metody oceňování podniku : proces ocenění 
- základní metody a postupy 
Praha: Ekopress, 2007, 492 s. : obr., tab. 
Obecné základy pro oceňování podniku. Faktor 
času a rizika. Postup při ocenění. Ocenění na 
základě analýzy výnosů. Metody založené na 
analýze trhu. Ocenění na základě analýzy 
majetku. Souhrnné ocenění samostatného 
podniku. Oceňování synergií. - 2. uprav. a 
rozšíř. vyd. - Příl.: Zadání příkladu UNIPO a.s. 
-- statistické modely v rámci strategické 
analýzy. - ISBN: 978-80-86929-32-3 
 
E-9015 
Petra Brhlíková 
Mixed competition and welfare under 
various nonprofit objectives 
Smíšená konkurence a prospěch za 
předpokladu různých neziskových cílů 
Praha: CERGE-EI, October 2006, 26 s. : tab., 
vzorce 
Analýza soutěže mezi jednou ziskovou a 
druhou neziskovou společností za předpokladu 
různých účelových funkcí neziskové firmy. 
Nezisková firma poskytuje svůj produkt 
polovině spotřebitelů při maximalizaci kvality, 
při dalších dvou účelových funkcích je její 
podíl na trhu přibližně dvoutřetinový. Podíl na 
trhu a zisk ziskové společnosti naopak klesá, 
spotřebitelský a celkový přebytek roste. 
Nabízené ceny a kvalita produktů závisí na 
sklonu nákladové funkce a na podílu fixních a 
variabilních nákladů na celkových nákladech. - 
Příl. - ISBN: 80-7343-106-8 

23517 
Dana Ondrejová 
Národní šampioni a hospodářská soutěž 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 314 s. 
Rozbor problematiky národních šampionů 
coby subjektů státní mocí podporovaných 
vyjmutím z jinak obecně přijímaných pravidel 
hospodářské soutěže. Národní šampioni jsou    
v knize předmětem multidisciplinárního 
rozboru, v němž jsou zahrnuty aspekty 
globalizační, mezinárodní, ekonomické, 
soutěžněpolitické a právní spolu s přehledem 
současného výskytu konkrétních národních 
šampionů ve vybraných evropských                   
i mimoevropských státech (Francie, Německo, 
Polsko, Japonsko, Čína, některé rozvojové 
země aj.) a postoje těchto států k politice 
národních šampionů. Dále z obsahu: formy 
podpor národních šampionů, podpora 
konkurenceschopnosti národní ekonomiky, 
posouzení z pohledu vybraných právních 
institutů, regulace a deregulace v oblasti 
ochrany hospodářské soutěže, situace v ČR. - 
ISBN: 978-80-7201-678-5 
 
E-9052 
Eugen Kováč, Viatcheslav Vinogradov, 
Krešimir Žigič 
Persistence of monopoly, innovation, and 
R&D spillovers : static versus dynamic 
analysis 
Stálost monopolu, inovace, přelévání 
výsledků výzkumu a vývoje : statická versus 
dynamická analýza 
Prague: CERGE-EI, January 2007, 62 s. : 
grafy, vzorce 
Studie vytváří dynamický model duopolu, 
který souhlasí s empirickým pozorováním 
stálosti monopolu v dlouhodobém horizontu, a 
porovnává ho se statickým protějškem. Jsou 
analyzovány podmínky, kdy je pro lídra na 
trhu s původně duopolním uspořádáním 
optimální preventivně investovat do výzkumu 
a rozvoje, což má za následek odchod druhé 
firmy z trhu, tzv. "strategické predátorství". 
Druhá firma získává výhodu z inovačních 
aktivit lídra přes R&D spillover (přelévání 
poznatků). - ISBN: 978-80-7343-113-6 
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23501 
Vlasta Ptáčková 
Průvodce podnikatele : daňová evidence 
2007 - 2008 
Praha: Fortuna, 2007, 238 s. : tab. 
Registrační povinnosti podnikatele u správních 
úřadů. Účetnictví. Návod k vedení daňové 
evidence v průběhu roku 2007 a ke zpracování 
daňového přiznání za rok 2007, podávaného     
v roce 2008. Pojištění. Kontrolní činnost. 
Sankce. Ukončení podnikatelské činnosti. 
Příklady, vzory vyplněných daňových přiznání, 
pojistné. - 1. vyd. - 4 příl.: zákl. pojmy, 
oceňování majetku, daň. platební kalendář na 
roky 2007 a 2008 -- sezn. plat. zákonů, vyhl. a 
pokynů. - ISBN: 978-80-7168-998-0 
 
E-9013 
Karin Joeveer 
Sources of capital structure: evidence from 
transition countries 
Zdroje kapitálové struktury : p říklad           
z tranzitivních zemí 
Praha: CERGE-EI, September 2006, 24 s. : 
tab., vzorce 
Studie zkoumá význam specifických 
firemních, institucionálních a 
makroekonomických faktorů pro vysvětlení 
rozdílů v kapitálové struktuře firem z devíti 
tranzitivních ekonomik. Výsledky jsou shodné 
s další autorčinou studií zaměřenou na 
západoevropské ekonomiky a ukazují, že 
specifické podmínky dané země nejsou            
v tranzitivních ekonomikách významnějšími 
determinantami kapitálové struktury než          
v ekonomikách západních. - ISBN: 80-7343-
102-5 
 
E-9033 
Jan Bena, Štěpán Jurajda 
Which firms benefit more from financial 
development? 
Pro jaké firmy je finan ční rozvoj větším 
přínosem? 
Prague: CERGE-EI, June 2007, 66 s. : tab., 
vzorce 
Studie s cílem objasnit vliv rozdílů ve stupni 
rozvoje finančních trhů zemí EU-15 na růst 
firem různého stáří a velikosti. Testování 
hypotézy, že finanční rozvoj má větší efekt na 
růst firem zatížených informačními 
asymetriemi (věk, velikost). Výsledkem je 
zjištění, že efektivní finanční systémy více 
napomáhají růstu mladých firem, bez ohledu 
na velikost firmy. - ISBN: 978-80-7343-129-7 

 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
E-9003 
Sergey Slobodyan and Viatcheslav Vinogradov 
The demographic challenge of the 
interconnected education and pension 
system in the Czech Republic 
Demografická výzva propojeného 
vzdělávacího a penzijního systému v České 
republice 
Prague: CERGE-EI, April 2007, 19 s. : tab., 
grafy 
Autoři studie vycházejí z literaturou 
doloženého předpokladu, že kombinovaný 
veřejný vzdělávací a penzijní systém může vést 
ke zvýšení blahobytu v dané ekonomice. Tento 
teoretický rámec používají ke kalibraci 
parametrů propojeného penzijního a 
vzdělávacího systému pro ČR v několika 
různých scénářích demografického vývoje a 
daňové politiky. Modelují vliv zvýšení věku 
odchodu do důchodu a hypotetického 
znerovnovážení důchodů nebo příspěvků na 
vzdělávání. - ISBN: 978-80-7343-125-9 
 
23473 
edited by Gordon L. Clark and Noel Whiteside 
Pension security in the 21st century : 
redrawing the public-private debate 
Důchodové zabezpečení ve 21. století : 
obnovení diskuse mezi veřejným a 
soukromým sektorem 
New York: Oxford University Press, 2005, 
xxvi, 281 s. : tab., grafy 
Budoucnost penzijního zajištění je velmi 
sporná, klade vedle sebe problémy zabezpečení 
ve stáří s potřebami globálních financí. 
Demografie a odpovědnost za veřejné finance 
jsou rozhodující pro současnou politickou 
debatu. Problémy vyplácení důchodů generaci 
z období populační exploze odhalily hluboké 
rozdíly ve vyspělých ekonomikách ve vztahu   
k finančním institucím a infrastruktuře. Kniha 
zkoumá, jak se s těmito tlaky vyrovnávají 
významné evropské a angloamerické země,      
v jakém rozsahu začínají měnit hranice mezi 
veřejnou a soukromou odpovědností za 
důchodové zabezpečení a jaké jsou dopady 
partnerství veřejného a soukromého sektoru 
pro finanční organizace a infrastrukturu 
evropských a světových finančních trhů a pro 
sociální stát. - ISBN: 0-19-928557-8 
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23572 
Pensions at a glance : public policies across 
OECD countries 
Letmý pohled na důchody : státní politika    
v zemích OECD 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007, 204 s. : Tab., grafy 
Zpráva o politikách důchodového zabezpečení 
v jednotlivých zemích OECD, jejich srovnání. 
Charakteristika probíhajících penzijních 
reforem, úloha soukromého penzijního 
připojištění. Modelování za pomoci APEX 
(Analysis of pension entitlements across 
countries). - 2007 edition - Příl. - ISBN: 978-
92-64-03214-9 
 
23592 
Kristina Koldinská ... [et al.] 
Sociální zabezpečení osob migrujících mezi 
státy EU 
Praha: C.H. Beck, 2007, xvii, 229 s. 
Koordinace sociálního zabezpečení v EU. 
Vztahy koordinačního nařízení k dalším 
dokumentům mezinárodního práva. Působnost 
koordinace, vývoj její právní úpravy, základní 
principy. Pravidla koordinace sociálního 
zabezpečení při jednotlivých sociálních 
událostech (dávky v nemoci, v mateřství,         
v případě pracovního úrazu nebo nemoci         
z povolání, v invaliditě, v nezaměstnanosti, ve 
stáří a dávky pozůstalých, dávky dlouhodobé 
péče, rodinné dávky). Procesní pravidla a 
některé zvláštní aspekty koordinace sociálního 
zabezpečení (spolupráce institucí a 
institucionální zabezpečení koordinace v ČR, 
příklad přípravy na vstup do EU v ČR ). -       
1. vyd. - Sezn. rozsudků ESD citovaných         
v publ. - ISBN: 978-80-7179-622-0 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové 
hospodářství 
 
23600 
Jan Bumba 
České katastry od 11. do 21. století 
Praha: Grada, 2007, 190 s. : 30 listů map,       
31 obr. 
Vývoj katastrů od úplných začátků do dnešní 
doby. V jednotlivých kapitolách se hovoří        
o počátcích soupisů půdy jako podkladu pro 
vybírání daní a pozemků, o kolonizaci 
pohraničí, autor vysvětluje pojem "katastr", 
určuje pojem "právní charakter půdy", popisuje 
postavení a úlohy zeměměřičů v průběhu 

staletí. Popis všech součástí tereziánských 
katastrů i josefského katastru, který jako první 
v historii znamenal určení základu daně na 
podkladu katastrální mapy. Vysvětleno je           
i téma katastru válečných let. Vysvětleny jsou 
pojmy komasace, konfiskace, přídělové řízení, 
pozemkové úpravy a jejich vliv na katastr         
i jejich funkce ve společnosti, přechodná etapa, 
jednotná evidence půdy, evidence nemovitostí 
a katastr nemovitostí. V závěru se autor zabývá 
evidenčními nástroji. Patří sem zemské desky, 
urbáře, horní knihy, pozemkové knihy a 
železniční knihy, zmínka je i o věcném 
břemenu. - 1. vyd. - Příl. -- ukázky -- Nejvyšší 
patent císaře Josefa II. (text). - ISBN: 978-80-
247-2318-1 
 
E-9040 
Vyacheslav Mikhed, Petr Zemčík 
Do house prices reflect fundamentals? : 
aggregate and panel data evidence 
Odráží cena nemovitostí fundamentální 
faktory? : důkazy z agregovaných a 
panelových údajů 
Prague: CERGE-EI, October 2007, 21 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Studie zodpovídá otázku, zda zvýšení cen 
domů v USA v nedávné době odpovídá 
fundamentálním tržním faktorům jako jsou 
nájemné, příjem, populační růst a hypoteční 
úrokové sazby nebo zda jde o cenovou 
bublinu. Kromě testů pro tzv. jednotkové 
kořeny či kointegraci v agregovaných datech 
autoři testují vzájemnou stacionaritu                
v panelových datech a tím zvyšují účinnost 
testů. Výsledky naznačují, že na trhu                
s nemovitostmi v USA přetrvává cenová 
bublina. - ISBN: 978-80-7343-136-5 
 
E-9011 
Richard Disney, Sarah Bridges, John 
Gathergood 
Housing wealth and household indebtedness 
: is there a household "financial 
accelerator"? 
Bydlení jako majetek a zadluženost 
domácností : je "finančním zrychlením" 
domácností? 
Praha: Czech National Bank, December 2006, 
32 s. : tab., grafy, vzorce 
Studie potvrzující vztah mezi změnou cen 
nemovitého majetku, spotřebou a zadlužeností 
domácností. Vychází z údajů za roky 1995 a 
2000 ve Velké Británii, srovnává dva modely. 
- Příl. 
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E-9041 
Vyacheslav Mikhed, Petr Zemčík 
Testing for bubbles in housing markets : a 
panel data approach 
Testování cenových bublin na 
nemovitostním trhu : panelová data 
Prague: CERGE-EI, October 2007, 44 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Studie zkoumá vztah mezi cenami domů a 
nájemným v USA během posledních třiceti let. 
Využívá testů pro přítomnost jednotkového 
kořenu a kointegrace v panelových datech         
z metropolitních statistických oblastí. 
Výsledky naznačují nepoměr mezi cenami 
domů a dvěma měřítky nájemného (index cen 
tržního nájemného a odhad tržního nájemného 
pro vlastníky) v různých časových obdobích, 
existuje tedy cenová bublina. Autoři definují 
indikátor cenové bubliny. - ISBN: 978-80-
7343-137-2 
 
23504 
Tomáš Dvořák 
Vlastnictví bytů a nebytových prostor 
Praha: ASPI Publishing, 2007, XXVIII, 363 s. 
Úvodní a obecné otázky, historický úvod. 
Vymezení jednotlivých pojmů právní úpravy 
vlastnictví bytů a nebytových prostorů. 
Některé daňové otázky. Vznik a zánik 
vlastnictví jednotek. Právní postavení vlastníků 
jednotek. Obecné otázky správy domu. 
Společenství vlastníků jednotek s právní 
subjektivitou a bez právní subjektivity. Právní 
stav uváděné legislativy k 1. 8. 2007. - 1. vyd. 
- ISBN: 978-80-7357-280-8 
 
E-9036 
Ashot Tsharakyan 
Welfare effects of housing price 
appreciation in an economy with binding 
credit constraints 
Efekt zvýšení ceny bydlení na bohatství        
v ekonomice svazované omezením půjček 
Prague: CERGE-EI, June 2007, 53 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Studie analyzuje efekty zvýšení cen bydlení, 
které bylo vyvolané poptávkovými a 
nabídkovými šoky pozorovanými na trhu 
bydlení v USA v letech 1995-2004, na celkové 
bohatství domácností. V ekonomice bez 
omezení půjček nemá zhodnocení bydlení 
žádný efekt na celkové bohatství, když jsou 
půjčky domácností omezeny, pak zvýšení cen 
bydlení znamená zvýšení celkového bohatství. 
- Příl. - ISBN: 978-80-7343-132-7 

23589 
Eva Barešová, Petr Baudyš 
Zákon o zápisech vlastnických a jiných 
věcných práv k nemovitostem : právní 
předpisy, komentář, judikatura  
Praha: C.H. Beck, 2007, XLIII, 736 s. 
Komentované znění zákona o zápisech 
vlastnických a jiných věcných práv                   
k nemovitostem č. 265/1992 Sb., ve znění 
pozdějších zákonů. Komentované znění 
zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí 
České republiky, ve znění pozdějších zákonů. 
Judikatura. Související předpisy s poznámkami 
a judikaturou. Prováděcí a další související 
předpisy. - 4. dopl. a přeprac. vyd. - ISBN: 
978-80-7179-594-0 
 

Práce. Zaměstnanci. 
Zaměstnavatelé 
 
E-9022 
[Eva Fialová, Ivana Spoustová, Barbara 
Havelková] 
Diskriminace a právo : [diskriminace na 
základě pohlaví a rovné příležitosti žen a 
mužů na trhu práce z pohledu práva] 
Praha: Gender Studies, 2007, 46 s. 
Základní informace o antidiskriminační 
legislativě a její aplikaci: diskriminace a rovné 
příležitosti, rovnost žen a mužů v právu EU, 
prameny práva, pracovněprávní vztahy, 
pravomoc a působnost úřadů a inspektorátů 
práce, diskriminace v přístupu k zaměstnání, 
diskriminace v odměňování, výkon 
rodičovských práv, sladění rodinného a 
profesního života, sexuální obtěžování, 
možnost nápravy při porušení práv                   
z pracovněprávních vztahů z důvodu 
diskriminace. - Vydáno v rámci projektu EU 
Equal "Půl na půl - rovné příležitosti žen a 
mužů" -- slov. pojmů -- lit. - ISBN: 978-80-
86520-20-9 
 
23516 
Jaroslav Jakubka, Eva Špundová 
Dovolená a její aplikace v praxi                      
s praktickými příklady 
Olomouc: Andragogos agency, 2007, 157 s. 
Citace paragrafů nového zákoníku práce (zák. 
č. 262/2006 Sb.), výklad, četné příklady.          
Z obsahu: druhy dovolené, délka a její 
poměrná část, dodatková dovolená, krácení, 
čerpání a přerušení dovolené, náhrada mzdy 
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nebo platu za dovolenou aj. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-7263-415-6 
 
23553 
Klaus Merg, Torsten Knödel 
Jak přežít v práci : každodenní povolání bez 
stresu a vyhoření 
Brno: Computer Press, 2007, x, 145 s. : obr. 
Užitečné informace, jak zvládnout své 
každodenní povolání, jak zacházet se stresem, 
jak se vyhnout "syndromu vyhoření", jak řídit 
svou kariéru a jak vycházet s nadřízeným a 
kolegy. Doplněno testy a příklady. - 1. vyd. - 
Überleben im Job (Orig.). - ISBN: 978-80-251-
1723-1 
 
E-9023 
[editorka Kateřina Machovcová] 
Náklady a zisky rovných příležitostí pro 
ženy a muže : sborník textů 
Praha: Gender Studies, 2007, 61 s. : tab., 
diagramy 
Odpovědi na otázky týkající se ekonomické 
náročnosti a ziskovosti programů na podporu 
rovných příležitostí pro ženy a muže ve 
firmách. Názvy jednotlivých příspěvků: Rovné 
příležitosti - dobrá nebo špatná investice?      
(H. Velíšková); Integrace principů genderové 
rovnosti do personální politiky organizací     
(K. Pavlica); Studie souvislostí mezi rovnými 
příležitostmi a ziskovostí firem                     
(K. Machovcová); Příklady dobré praxe ve 
firmách působících v ČR (K. Machovcová); 
Rozhodující faktor: souvislost mezi 
genderovou diverzitou a výkonností firem        
(K. Machovcová); Nevnímá-li management 
rovné příležitosti jako podstatné, vše jde jen 
napůl (K. Machovcová); Základní výstupy 
analýzy nákladů a zisků: vliv prorodinných 
opatření na podnikovou ekonomiku; Efektivní 
dárcovství firem (Z. Bartošová); Dodržování 
rovných příležitostí žen a mužů                         
v pracovněprávních vztazích (I. Spoustová). - 
Vyd. v rámci projektu EU Equal "Půl na půl" -
- slov. pojmů. - ISBN: 80-86520-14-5 
 
23590 
Jiří Kocourek 
Odměňování zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě 
Praha: C.H. Beck, 2007, viii, 132 s. 
Vývoj právní úpravy odměňování od roku 
1992. Základní zásady odměňování 
zaměstnanců (rovné zacházení, minimální a 
zaručená mzda, kolektivní smlouva apod.). 

Okruh osob odměňovaných za vykonanou 
práci platem. Plat a základní související 
pracovněprávní instrumenty (pracovní doba, 
překážky v práci, dovolená, náhrady). Určení 
platu (platové třídy, příplatky, odměna apod.). 
- 1. vyd. - Výběr z judikatury -- související 
práv. předpisy. - ISBN: 978-80-7179-615-2 
 
23564 
Miroslav Bělina a kolektiv 
Pracovní právo 
Praha: C.H. Beck, 2007, xxxiii, 539 s. 
Učebnice obsahuje komplexní, přehledný a 
srozumitelný výklad pracovního práva ČR. 
Výklad je pojat v historickém a mezinárodním 
kontextu, a to včetně informace o základní 
literatuře a judikatuře jak českých soudů, tak      
i Evropského soudního dvora. Skládá se            
z těchto částí: Obecné výklady; Individuální 
pracovní právo; Kolektivní pracovní právo; 
Zabezpečování zaměstnání a kontrolní činnost; 
Spory z pracovněprávních vztahů. Učebnice 
vychází z právního stavu účinného                   
k 1. 9. 2007. - 3. dopl. a přeprac. vyd. -            
ISBN: 978-80-7179-672-5 
 
23598 
Jaroslav Zachariáš a kolektiv 
Praktikum pracovního práva 
Plzeň: Čeněk, 2007, 215 s. 
Výklad pracovního práva podle nového 
zákoníku práce č. 262/2006 Sb., doplněný        
o zkušenosti z jeho praktické aplikace. Výklad 
pojmů. Pracovní vztahy a související práva a 
povinnosti. Pojem, vznik a druhy pracovního 
poměru. Změny, skončení pracovního poměru. 
Dohody o pracích konaných mimo pracovní 
poměr. Pracovní doba a doba odpočinku. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
Odměňování. Překážky v práci. Dovolená na 
zotavenou a péče o zaměstnance. Odpovědnost 
a náhrada škody. Právní otázky zaměstnanosti. 
Kolektivní pracovní vztahy. Doplněno 
aplikačními příklady, judikaturou a 
doporučenou literaturou. - ISBN: 978-80-
7380-045-1 
 
E-9021 
[Petr Bukovjan ... et al.] 
Přehled změn ve mzdovém účetnictví 
souvisejících s novelou zákoníku práce a 
daňovou reformou 
Praha: Dashöfer, 2007, 40 s. 
Přehledně vyznačené legislativní změny           
v oblasti mzdového účetnictví od 1. 1. 2008, 
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po přijetí tzv. technické novely zákoníku práce 
(očekává se v průběhu prvního čtvrtletí 2008). 
Změny provedené zákonem o stabilizaci 
veřejných rozpočtů, podle navrhované novely 
zákoníku práce. Změny v zákoně                      
o zaměstnanosti, v zdravotním a nemocenském 
pojištění, v pojistném na sociální zabezpečení, 
v důchodovém pojištění a penzijním 
připojištění, ve státní sociální podpoře, v dani  
z příjmů ze závislé činnosti. Příklady na 
výpočet mzdy v roce 2007 a 2008. - ISBN: 80-
86897-19-2 
 
E-9025 
[Hana Velíšková] 
Rovné šance jako konkurenční výhoda : 
[příručka pro personalisty a liniové 
manažery zodpovědné za řízení a rozvoj 
lidských zdrojů] 
Praha: Gender Studies, 2007, 54 s. 
Publikace obsahuje vyhodnocení běžné praxe    
v ČR, popis nejlepších postupů používaných    
v praxi a návody na zlepšení procesů po 
stránce podpory rovnoprávnosti. Mapuje 
názory zajímavých osobností z podnikatelské 
sféry. Součástí publikace jsou i zajímavé 
případové studie z ČR i ze zahraničí, které 
dokumentují, jak rovné příležitosti úspěšně 
aplikovat na pracovišti. - Vyd. v rámci 
projektu EU Equal "Půl na půl". - ISBN: 978-
80-86520-19-3 
 
23524 
Barbara Havelková 
Rovnost v odměňování žen a mužů 
Praha: Auditorium, 2007, 157 s. 
Rozdíl ve výši příjmů žen a mužů v ČR. 
Prameny právní úpravy (historický vývoj, 
evropské právo a jeho implementace v ČR, 
platná úprava). Odůvodněnost 
antidiskriminačního zákonodárství. Mzdy, 
platy, odměny. Rovné odměňování. 
Diskriminace v odměňování - přímá a nepřímá. 
Mechanismy uplatňování nároků v případech 
diskriminace. Aktivní politika podpory 
rovnosti v odměňování. - 1. vyd. - Přehledy 
judikatury ES a české judikatury. - ISBN: 978-
80-903786-2-9 
 
 
 
 
 
 
 

23534 
Josef Koubek 
Řízení lidských zdrojů : základy moderní 
personalistiky 
Praha: Management Press, 2007, 399 s. 
Ucelený pohled na problematiku řízení 
lidských zdrojů v organizacích. Základní 
metody a postupy uplatňované při provádění 
personálních činností. Z obsahu: úloha 
personální práce v organizaci, vytváření a 
analýza pracovních míst, personální plánování, 
získávání a výběr pracovníků, řízení 
pracovního výkonu a hodnocení pracovníků, 
rozmisťování, propouštění, penzionování, 
vzdělávání a rozvoj pracovníků, odměňování, 
pracovní vztahy, péče o pracovníky, personální 
informační systém. - 4. rozšíř. a dopl. vyd. - 
ISBN: 978-80-7261-168-3 
 
23533 
Brian Cole Miller 
Teambuilding - 50 krátkých aktivit  
Brno: Computer Press, 2007, v, 144 s. : obr., 
fot. 
Popis aktivit pro úspěšně budující týmy. Každá 
aktivita trvá přibližně 15 minut a řídí se 
jednoduchou osnovou (charakteristika, cíl, 
užití, materiál, realizace, metodická poznámka, 
rozbor, užitečné rady, varianty). Jednotlivé 
aktivity jsou zaměřené na komunikaci 
(naslouchání a ovlivňování), sblížení (poznat 
jeden druhého), spolupráci (pracovat společně 
jako tým), umět si poradit (vypořádání se se 
změnou), kreativitu (společné řešení problémů) 
a týmovou práci (ocenění a vzájemná 
podpora). - 1. vyd. - Quick team-building 
activities for busy managers: 50 exercises that 
get results in just 15 minutes (Orig.). - ISBN: 
978-80-251-1618-0 
 
23674 
Yvonne Faerber, Christian Stöwe 
Vedení lidí v praxi : zlepšete své 
manažerské dovednosti 
Praha: Grada, 2007, 152 s. 
Příručka poskytuje návody, rady a příklady, jak 
zvládnout různé situace a problémy v praxi. 
Radí, jak pro svůj tým vybrat správné lidi, jak 
je motivovat, jak jim správně stanovit cíle a 
delegovat úkoly, jak spravedlivě a motivačně 
podřízené hodnotit a individuálně rozvíjet 
jejich schopnosti a dovednosti. Součástí kapitol 
jsou cvičení, testy, tipy pro rozvoj kariéry aj. - 
1. vyd. - Karrierefaktor - Mitarbeiter führen 
(Orig.). - ISBN: 978-80-247-2009-8 
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Právo 
 
23591 
Ivo Telec, Pavel Tůma 
Autorský zákon : komentář 
Praha: C.H. Beck, 2007, XVIII, 971 s. 
Komentované znění zák. č. 121/2000 Sb.,          
o právu autorském, o právech souvisejících       
s právem autorským a o změně některých 
zákonů. Sazebník odměn při opětném prodeji 
originálu díla uměleckého, v souvislosti            
s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a       
v souvislosti s půjčováním děl v příloze            
k zákonu. - 1. vyd. - Příl. - ISBN: 978-80-
7179-608-4 
 
23467 
commentaires par Jean-Paul Valuet et Alain 
Lienhard, annotations jurisprudentielles et 
bibliographiques par Pascal Pisoni 
Code des sociétés et des marchés financiers : 
commenté 
Právo společností a finančních trhů :             
s komentářem 
Paris: Dalloz, c2008, xxi, 2539 s. : tab. 
Komentované texty francouzské úpravy práva 
společností a finančního trhu v aktuální 
podobě. První část pokrývá základní právní 
úpravu společností podle občanského práva, 
obchodních společností podle obchodního 
práva a právní úpravu finančních trhů a 
kótovaných společností. Druhá část se týká 
legislativy z oblasti revize účtů, družstev, 
společností zabývajících se nemovitostmi, 
zemědělských společností aj. Jednotlivá hesla 
jsou doplněna právními a bibliografickými 
odkazy. - 24e édition - ISBN: 978-2-2470-
7453-2 
 
23565 
European Commission. General Secretariat of 
the Council of the European Union 
Economic and monetary union : legal and 
political texts 
Hospodářská a měnová unie : právní a 
politické texty 
Luxembourg: Office for Official Publications 
of the European Communities, 2007, 275 s. : 
tab. 
Souhrn stěžejních právních a politických textů 
týkajících se EMU a eura (výňatky ze smluv    
o Evropské unii a Evropském společenství, 
koordinace hospodářských politik, jednání        
o přistoupení, Pakt stability a růstu, zavádění 

eura, mechanismus měnových kursů atd.). - 
Příl. - ISBN: 92-824-3259-9 
 
23531 
Karel Klíma a kolektiv 
Encyklopedie ústavního práva 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 751 s. 
Výklad hesel z teorie ústavního práva, 
srovnávacího ústavního práva, ústavního práva 
ČR, politologie, teorie práva, státovědy (teorie 
vládnutí), práva EU. Jednotlivá hesla jsou 
doplněna odkazy na příbuzná hesla, vybranými 
rozhodnutími soudů a vybranou judikaturou a 
literaturou. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7357-   
295-2 
 
23546 
Jolana Volejníková 
Korupce v ekonomické teorii a praxi 
Praha: Profess Consulting, 2007, 390 s. :       
47 tab., 28 grafů, 10 obr. 
Pojem korupce, její formy a způsoby měření. 
Reflexe korupce v procesu formování 
ekonomického myšlení a v ekonomických 
teoriích 20. století. Mikroekonomická analýza 
příčin a důsledků korupce (prokorupční 
chování, příčiny selhání trhu a korupce). 
Makroekonomické aspekty korupce (korupce a 
hospodářský řád, ekonomická výkonnost 
států). Identifikace protikorupčních 
mechanismů. Mezinárodní organizace a 
protikorupční mechanismy. Korupce v ČR 
(český právní řád, protikorupční politika a její 
účinnost). - ISBN: 978-80-7259-055-1 
 
23509 
Radka Zahradníková 
Organizace justičního systému 
Plzeň: Čeněk, 2007, 396 s. 
Podstata soudnictví, právní úprava, organizace, 
druhy soudnictví a organizační principy 
soudnictví. Správní soudnictví a postavení 
Nejvyššího správního soudu. Specifické 
postavení rozhodčích soudů, rozhodci, 
rozhodčí řízení a výkon rozhodčích nálezů. 
Mediace. Probační a mediační služba ČR - 
postavení, činnost probačního úředníka a 
asistenta. Státní zastupitelství a postavení 
státního zástupce. Právní úprava advokacie, 
postavení advokáta, evropského advokáta a 
koncipienta. Postavení České advokátní 
komory. Organizace notářství, postavení 
notáře, koncipienta a notářského kandidáta. 
Exekuce a exekuční řízení. Exkurz do systému 
evropského soudnictví - právní úprava, 
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struktura, jednotlivé druhy řízení. - ISBN: 978-
80-7380-044-4 
 
23491 
Radovan Ryska 
Slovník základních pojmů z práva 
Praha: Fortuna, 2007, 70 s. 
Stručná charakteristika základních pojmů        
z právnické terminologie. - 2. aktualiz. vyd. - 
ISBN: 978-80-7168-991-1 
 
23519 
Zbyněk Pražák 
Smlouva o dílo podle obchodního zákoníku 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 221 s. 
Rozbor právní úpravy uzavírání smluv o dílo 
podle obchodního zákoníku. Aspekty procesu 
jejího uzavírání z pozice objednatele                  
i zhotovitele. Odkazy na judikáty Nejvyššího 
soudu ČR a zevšeobecnění vyplývající             
z odůvodnění judikátů. Na konkrétních 
příkladech z praxe ukazuje autor správný 
postup při uzavírání smluv o dílo, rozebírá 
varianty určení ceny za dílo a způsobu její 
úhrady. Popisuje možnosti stran smlouvy při 
vlastním provádění díla, možnosti kontroly, 
odpovědnost zhotovitele, způsob přebírání díla 
a varianty realizace odstoupení od smlouvy      
o dílo a následky odstoupení. - 2. přeprac. vyd. 
- ISBN: 978-80-7201-660-0 
 
23522 
Ilona Schelleová a kol. 
Sousedské spory a paragrafy 
Brno: Computer Press, 2007, vii, 182 s. +         
1 CD 
Základní právní pojmy. Sousedské vztahy        
v kontextu zákonů (občanského, stavebního a 
trestního). Spoluvlastnictví ve společných 
prostorách. Sousedské vztahy a přestupky a 
správní delikty. Ochrana sousedských práv. 
Vzory podání a rozhodnutí. - 2. aktualiz. a 
rozšíř. vyd. - Příl. -- na CD příl. úplné aktuální 
znění souvisejících zák. a vzory smluv a ostat. 
písemností. - ISBN: 978-80-251-1731-6 
 
23536 
Jiří Jelínek 
Trestní odpovědnost právnických osob 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 270 s. 

Rozbor problematiky trestní odpovědnosti 
právnických osob. Různá hlediska a různé 
souvislosti trestní odpovědnosti právnických 
osob. Nejzávažnější teoretické a praktické 
problémy trestní odpovědnosti právnických 
osob (argumenty pro zavedení pravé trestní 
odpovědnosti právnických osob i argumenty 
proti jejímu zavedení). Mezinárodněprávní 
nástroje k trestní odpovědnosti právnických 
osob. Otázky sankcionování právnických osob. 
Právní stav v Polsku, Německu, Rakousku a na 
Slovensku. - Příl. - ISBN: 978-80-7201-683-9 
 
23594      Pouze prezenčně 
Jiří Jelínek a kolektiv      
Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a 
judikaturou : a p ředpisy souvisící v úplném 
znění [podle stavu k 1.9.2007] 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 1086 s. 
Komentované znění trestního zákona              
č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších zákonů. 
Komentované znění zák. č. 141/1961 Sb.,         
o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších 
předpisů. Znění souvisících předpisů: zákon     
o soudnictví ve věcech mládeže, o Policii ČR, 
zákon o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí 
svobody, zákon o probační a mediační službě, 
advokátní tarif. Všechny zákony ve znění 
pozdějších předpisů podle právního stavu         
k 1. 9. 2007. - 25. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-
80-7201-675-4 
 
23587     Pouze prezenčně 
Vladimír Zoufalý, Jindřiška Munková a 
kolektiv      
Velká kniha smluvních vzorů 
Praha: C.H. Beck, 2007, LIX, 1311 s. 
V úvodní části jsou přehledně nastíněny 
náležitosti právních úkonů. Následují 
komentované vzory v těchto oddílech: Podnik 
a společnosti; Smlouvy o koupi a prodeji; 
Smlouvy o poskytnutí práv; Nájemní smlouvy; 
Smlouvy o dílo a službách; Příkazní a 
zprostředkovatelské smlouvy; Leasingové 
smlouvy; Změny v obsahu a subjektech 
závazkových vztahů; Ručení; Zástavní 
smlouvy; Zajišťovací instrumenty při správě 
cizího majetku; Cenné papíry; Dražby; 
Veřejný návrh a obchodní veřejná soutěž; 
Společné jmění manželů; Smlouvy                    
v pracovním právu; Darování a sponzoring; 
Obecné smlouvy a smluvní doložky. -              
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5. přeprac. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7179-
613-8 
 
23608 
Bohumil Milan Pikna 
Vnit řní bezpečnost a veřejný pořádek           
v evropském právu : (oblast policejní a 
justiční spolupráce) 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 511 s. 
Vývoj a právní systém v EU. Prostor svobody, 
bezpečnosti a práva a problematiky související 
(komunitární a unijní úprava prvního pilíře, 
třetího pilíře, acquis justice, Schengen, 
Europol, policejní a soudní spolupráce, celní 
spolupráce, ochrana finančních zájmů 
společenství). Unijní dimenze zvláštních forem 
spolupráce (mezinárodní terorismus, civilní 
ochrana, zvládání krizí civilního charakteru 
vně unie). Vzdělávací instituce a aktivity EU    
v této oblasti (CEPOL, AGIS, AEPC, MEPA). 
- 4. doprac., konsolid. vyd. - Příl.: internet. 
stránka Policejní akademie ČR s odkazy na 
vzdělávací texty o evropském právu, Listina 
základních práv Unie (selektivní výpis), 
chronolog. přehl. událostí, kontrolní otázky. - 
ISBN: 978-80-7201-686-0 
 
23490 
Vladimír Plecitý, Josef Vrabec, Josef Salač 
Základy občanského práva 
Praha: Čeněk, 2007, 343 s. 
Historický vývoj občanského práva. Pojem, 
předmět a základní zásady občanského práva. 
Systém občanského práva. Občanskoprávní 
skutečnosti. Občanskoprávní vztahy. Ochrana 
osobnosti. Práva věcná: vlastnické právo, 
právo držby, věcná práva k věci cizí. 
Závazkové právo. Odpovědnost za škodu a za 
bezdůvodné obohacení. Dědické právo. 
Učebnice vychází z právního stavu                    
k 1. 1. 2007. - 3. rozšíř. vyd. - ISBN: 978-80-
7380-051-2 
 
23512 
Luboš Jemelka, Jan Břeň 
Zákon o sdružování občanů, zákon o právu 
shromažďovacím, zákon o právu petičním     
s komentářem 
Praha: ASPI Publishing, 2007, x, 160 s. 
Znění zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů. Zák. č. 84/1990Sb., o právu 
shromažďovacím. Zák. č. 85/1990 Sb., o právu 
petičním. Výklad jednotlivých ustanovení 

zákonů s ohledem na právní řád ČR a 
dosavadní judikaturu. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-7357-279-2 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
23527 
Český statistický úřad 
Cizinci v České republice : 2007 
Praha: Český statistický úřad, 2007, 238 s. : 
tab., mapky, diagramy 
Komplexní údaje o cizincích žijících v ČR       
v oddílech: demografické aspekty života 
cizinců, azyl a azylová zařízení, ekonomická 
aktivita, vzdělávání, zdravotní péče o cizince, 
podíl cizinců na celkové kriminalitě v ČR, 
nelegální migrace přes státní hranice ČR. 
Těžištěm statistických informací jsou data za 
rok 2006, doplněná časovými řadami údajů za 
předchozí roky. - Kód publikace 1414-07 --     
č. j. 1184/2007-6001 -- 3 příl. a barevná příl.   
s tab. a diagramy. - ISBN: 978-80-250-1544-5 
 
23571 
OECD 
Eurostat-OECD methodological manual on 
purchasing power parities 
Metodologický manuál Eurostatu a OECD 
k paritám kupních sil  
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2006, 267 s. : tab.,vzorce, 
rámečky 
Obsáhlá příručka podrobně popisuje 
metodologii používanou při statistických 
srovnáních hodnot hrubého domácího produktu 
členských zemí EU a OECD v posledních 25 
letech. Základem je "Eurostat-OECD PPP 
Program" (program "parita kupní síly"), který 
prosazuje srovnání HDP na principu parity 
kupní síly a nikoliv směnných kurzů. Příručka 
má napomoci interpretaci výsledků vzniklých 
srovnáním a zodpovědět také teoretické 
otázky. - Příl. - ISBN: 978-92-64-01132-8 
 
23557     Pouze prezenčně 
Český statistický úřad      
Malý lexikon obcí ČR 2007 
Praha: Český statistický úřad, 2007, 234 s. : 
tab., mapky 
Obce (části obcí) v územní struktuře platné      
k 1. 1. 2007. Údaje vyjadřují stav roku 2006. 
Po úvodních metodických vysvětlivkách 
následují vybrané ukazatele v okresech a         
v krajích, velikostní skupiny obcí podle okresů 
a krajů, přehled městského obyvatelstva podle 
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různých kritérií a seznam položek uvedených   
v tabulkách. - Kód publikace 1302-07 -- 
Č.j./Ref. no.: 1301/2007-74. - ISBN: 978-80-
250-1564-3 
 
23559 
Český statistický úřad, Krajská správa hl. m. 
Praha 
Numeri Pragenses : statistická ročenka 
hlavního města Prahy 2007 
Praha: Český statistický úřad, 2007, 442 s. : 
tab., 38 mapek, 22 grafů, schémata 
Základní charakteristika. Území, podnebí a 
životní prostředí. Obyvatelstvo. 
Makroekonomické ukazatele, vývoz, finance, 
výzkum a vývoj, informační společnost. Trh 
práce. Organizační struktura národního 
hospodářství. Zemědělství a lesnictví. Průmysl, 
energetika, stavebnictví. Cestovní ruch, 
doprava. Vzdělávání, kultura a sport, 
zdravotnictví a sociální zabezpečení. 
Kriminalita, dopravní nehody a požáry. Volby. 
Vybrané ukazatele. Srovnání velkých měst. 
Územní srovnání. - Informace o regionech, 
městech a obcích -- kód publ. 13-1101-07 --   
Č. j./Ref. no.: 1433/2007-7105 -- názvy kapitol 
a grafů též v anglickém jazyce. - ISBN: 978-
80-250-1609-1 
 
23493     Pouze prezenčně 
Český statistický úřad      
Okresy České republiky v roce 2006 
Praha: Český statistický úřad, 2007, 166 s. : 
tab., mapky 
Základní charakteristiky okresů a číselné údaje 
v těchto oddílech: Obyvatelstvo; Trh práce; 
Služby; Vybrané ukazatele za životní 
prostředí; Stavební povolení a bytová 
výstavba; Vybrané ukazatele z oblasti 
průmyslu, stavebnictví a zemědělství; 
Organizační struktura národního hospodářství; 
Kriminalita a požáry; Doprava. Údaje k 31. 12. 
2006. - [nové vyd.] - Kód publikace 1303-07 -- 
č.j./ Ref. no. :1091/2007-74. - ISBN: 978-80-
250-1530-8 
 
23526 
Český statistický úřad 
Statistická ročenka České republiky 2007 
Praha: Scientia, 2007, 783 s. : tab., grafy, 
kartogramy 
Souborný statistický přehled ze všech odvětví 
národního hospodářství. Důležité údaje jsou 
doplněny mezinárodním srovnáním 25 zemí 
EU a porovnáním jednotlivých krajů a oblastí 

ČR. Názvy jednotlivých kapitol: Souhrnné 
ukazatele národního hospodářství; Území a 
podnebí; Životní prostředí; Obyvatelstvo; 
Národní účty; Finance; Měna a platební 
bilance; Ceny; Příjmy, výdaje a spotřeba 
obyvatelstva; Trh práce; Zahraniční obchod; 
Organizační struktura národního hospodářství; 
Věda a technologie, informační společnost; 
Zemědělství; Lesnictví; Průmysl a energetika; 
Stavebnictví; Obchod, ubytování a stravování, 
cestovní ruch; Doprava a spoje; Tržní služby; 
Vzdělávání; Kultura a sport; Zdravotnictví; 
Sociální zabezpečení; Soudnictví, kriminalita, 
nehody; Mezinárodní srovnání; Vybrané 
ukazatele oblastí a krajů; Volby. - 1. vyd. - 
Přehl. plat. stat. klasifikací a číselníků. - ISBN: 
978-80-250-1515-5 
 
23520 
Luboš Marek a kol. 
Statistika pro ekonomy : aplikace 
Praha: Professional Publishing, 2007, 485 s. : 
tab., obr., vzorce + 1 CD 
Kniha formou řešených příkladů pokrývá 
následující oblasti pravděpodobnosti a 
statistiky: popis statistického souboru, 
pravděpodobnost, zpracování dat z výběrových 
zjišťování, kontingenční tabulky, analýza 
rozptylu, regresní a korelační analýza, časové 
řady, indexy a absolutní rozdíly. - 2. vyd. -      
6 tab. příl. -- příl. na DVD obsahuje výukovou 
verzi programu SAS a příklady z knihy. - 
ISBN: 978-80-86946-40-5 
 

Účetnictví 
 
23492 
Jaroslav Sedláček a kolektiv 
Praktikum finan čního účetnictví 
Plzeň: Čeněk, 2007, 239 s. : tab. 
Vymezení základních účetních kategorií 
(aktiva, pasiva, náklady, výnosy, výsledek 
hospodaření, vlastní a cizí kapitál). Způsoby 
sestavování závěrečných účetních výkazů 
včetně tabulkové předvahy a používání 
jednotlivých účtů podle vzorového účtového 
rozvrhu pro podnikatele. Metody oceňování 
majetku a závazků, odpisování aktiv, tvorba a 
zúčtování opravných položek i rezerv. 
Základní postupy účtování v jednotlivých 
účtových třídách. Řešení příkladů zaměřených 
k osvojení si základních souvztažností účtů a 
postupů podle charakteru účtových tříd. - Sezn. 
zkrat. účet. dokladů -- vzor. účtový rozvrh 
podnikatele -- rozvaha v plném rozsahu -- 
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výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. - ISBN: 
978-80-7380-050-5 
 
23537 
Ivana Pilařová 
Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 127 s. : tab. 
Běžné případy, které se řeší ve většině 
společností s ručením omezeným, a to              
z hlediska práva, účetnictví a daní jak z pozice 
společnosti, tak i z pozice společníků. Vklady 
do společnosti. Vybrané účetně daňové 
problémy. Majetkové účasti s. r. o. na jiných 
společnostech. Rozdělení zisku a výplaty 
podílů na zisku. Společnost ve ztrátě. 
Ukončení účasti společníků ve společnosti. 
Text doplněn příklady. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-7357-306-5 
 
22991X 
Hana Březinová a kolektiv 
Účetní závěrka 2007 
Praha: Svaz účetních, 2007, 64 s. 
Podstata a obsah. Právní rámec. Uzávěrkové 
operace. Účetní závěrka. Výroční zpráva. 
Zveřejňování účetní závěrky. Zpráva                
o vztazích mezi propojenými osobami.             
V přílohové části: rozvaha, výkaz zisku a 
ztráty, doporučený účtový rozvrh 2007. - Příl. 
 

Veřejná správa 
 
23530 
Peter Mišúr, Zdeněk Svoboda 
Instituce státní moci v ČR : úplný přehled    
s internetovými odkazy 
Praha: LINDE nakladatelství s.r.o., 2007,     
247 s. 
Strukturovaně uspořádané veškeré instituce 
státní moci a vymezení jejich pravomoci na 
základě příslušných právních předpisů. 
Jednotlivé kapitoly se věnují institucím moci 
zákonodárné (parlament), výkonné (prezident, 
vláda, ministerstva, jiné ústřední správní úřady, 
podřízené správní úřady, státní zastupitelství)      
i soudní (Ústavní soud a celá soustava 
obecných soudů). Hlavní pozornost je 
věnována ústředním orgánům státní správy. 
Publikace obsahuje i úplný přehled státních 
orgánů a úřadů nezávislých na moci výkonné, 
bezpečnostních a pořádkových složek státu, 
stálých orgánů zřízených vládou a ústředními 
správními úřady, organizačních složek státu 
zřízených ministerstvy a veřejných institucí.    
U každé instituce jsou uvedeny její internetové 

stránky. - 7 příl. obsahuje přehledy: státních 
příspěvkových organizací, právnických osob   
s majetkovou účastí státu, veřejných 
výzkumných institucí, státních a veřejných 
vysokých škol, správních úřadů, ústředně 
řízených organizací podle kapitol státního 
rozpočtu a vybrané právní předpisy. - ISBN: 
978-80-86131-74-0 
 
23511 
[editor Pavel Mates] 
Reforma veřejné správy : sborník příspěvků 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 378 s. 
Pět let, které uplynuly od dovršení reformy 
územní veřejné správy, dává již dostatečný 
odstup pro její věcné hodnocení. Na to, jaká 
byla její východiska a jaké jsou další 
perspektivy, usilují odpovědět jednotlivé 
příspěvky tohoto sborníku: Základní problémy 
reformy veřejné správy a stav jejich řešení    
(M. Matula, J. Kuba); Právotvorba územní 
samosprávy v ČR (S. Kadečka); K právní 
úpravě dozoru nad působností obcí (J. Vedral); 
K úpravě dozoru nad výkonem působnosti obcí 
se zřetelem k průběhu reformy územní veřejné 
správy a k aktuálnímu stavu dané právní 
úpravy (P. Průcha); Dozor nad právními 
předpisy obcí (K. Svoboda); Reforma místní 
správy a evropské právo (R. Pomahač); Úvahy 
nad souvislostmi europeizace, základních 
zásad činnosti správních orgánů a posilování 
principu dispozičního (S. Skulová); Volba 
zastupitelstva kraje (R. Cogan); Reflexe 
judikatury krajských soudů ve věci voleb do 
zastupitelstev obcí v roce 2006 (P. Molek,     
V. Šimíček); Místní referendum (P. Mates); 
Právo na informace v územních 
samosprávných celcích (F. Korbel); 
Poreformní samosprávy v komunikaci              
s veřejností (J. Vláčil); Finanční aspekty 
reformy územní samosprávy v ČR (J. Peková); 
5 let reformy veřejné správy (R. Wokoun); 
Úprava postavení orgánů zodpovědných za 
řízení Regionálních operačních programů - 
novelizace zákona č. 248/2000 Sb.               
(M. Jetmar); Nové směry v řízení obcí           
(P. Olšová). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7357-
300-3 
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23673 
František Ochrana 
Veřejné služby - jejich poskytování, 
zadávání a hodnocení : teorie a metodika 
poptávkového způsobu poskytování a 
zadávání veřejných služeb na úrovni 
municipalit  
Praha: Ekopress, 2007, 167 s. : tab., obr. 
Veřejné služby a přístupy k jejich poskytování. 
Metody zjišťování poptávky po veřejných 
službách. Analýza faktorů ovlivňujících 
efektivnost při poskytování veřejných služeb 
na úrovni municipalit. Zadávání veřejných 
zakázek v oblasti poskytování veřejných 
služeb. Volba kritérií, stanovení vah a 
hodnocení nabídek. - 1. vyd. - Slov. zákl. 
pojmů -- klíč. slova. - ISBN: 978-80-86929-
31-6 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
23468 
OECD 
Central government debt : statistical 
yearbook, 1997-2006 
Dluh ústřední vlády : statistická ročenka, 
1997-2006 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007, 360 s. : tab., grafy 
Potřeba prostředků, které si vlády půjčují na 
financování rozpočtů, je kryta z velké části 
penězi, které získají na finančních trzích. 
Techniky dluhového řízení mohou podstatně 
ovlivnit fungování trhů a rozvoj nových 
finančních nástrojů. V důsledku globalizace se 
mohou stát významnými i přeshraniční 
výpůjčky vlád. Nástroje vládního (státního) 
dluhu jsou lákavé jak pro institucionální tak 
pro individuální malé investory a tvoří 
významný podíl v portfoliu manažerů fondů. 
Publikace poskytuje vyčerpávající 
kvantitativní informaci o prodejných             
(tj. umístitelných na trhu) nástrojích státního 
dluhu (dluhu ústřední vlády) ve 30 zemích 
OECD. Údaje jsou za dluhové emise centrální 
vlády, nezahrnují dluh státní a místní správy a 
fondy sociálního pojištění. - Příl. - ISBN: 978-
92-64-03263-7 
 
 
 
 
 
 
 

23470 
[Herausgeber und Redaktion 
Bundesministerium der Finanzen] 
Finanzbericht 2008 : Stand und 
voraussichtliche Entwicklung der 
Finanzwirtschaft im gesamtwirtschaftlichen 
Zusammenhang 
Finanční zpráva 2008 : stav a 
pravděpodobný vývoj finančního 
hospodaření v celkovém 
národohospodářském kontextu 
Berlin: Bundesministerium der Finanzen 
(Deutschland), August 2007, 422 s. : tab., 
grafy 
Zpráva o vývoji finančního hospodaření 
Spolkové republiky Německo pro rok 2008      
v celkovém národohospodářském kontextu, 
vypracovaná na základě schválení návrhu 
státního rozpočtu pro rok 2008 a finančního 
plánu pro období 2007-2011. Obsahuje 
finanční plán spolkového státu pro období 
2007-2011, rozpočtové příjmy a výdaje státu, 
celkový stav finančních a 
národohospodářských ukazatelů v období 
sestavování státního rozpočtu pro rok 2008, 
přehled daňových změn 2007, finanční vztahy 
mezi spolkovým státem, zeměmi a obcemi, 
finance Evropských společenství a 
mezinárodní finanční vztahy. Součástí zprávy 
je obsáhlá statistická část (tabulky, přehledy). 
 
23495 
Ministerstvo financí České republiky, odbor 
Finanční politika 
Fiskální výhled České republiky : říjen 2007 
[Praha]: Ministerstvo financí ČR, 2007, 54 s. : 
tab., grafy 
Makroekonomický vývoj a záměry fiskální 
politiky do roku 2010. Vývoj veřejných 
financí: veřejné rozpočty - peněžní toky v roce 
2007 a 2008. Vládní sektor - národní účty 
(ESA 95): příjmy, výdaje, saldo. Mezinárodní 
srovnání: vládní deficit, vládní dluh. 
Střednědobý fiskální výhled. Vybrané aspekty 
systému státních záruk realizovaného v ČR     
v letech 1993 až 2006 (měření, evidence a 
řízení státních záruk). Uzávěrka datových 
zdrojů: 22. 10. 2007. - Tab. příl.: vládní sektor 
v metodice ESA 95 -- též v anglické verzi 
(sign. 23496). 
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23525 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
The long-term sustainability of public 
finances in the European Union 
Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí   
v Evropské unii 
Brussels: European Commission, 2006, xi,   
197 s. : tab., grafy 
Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí      
v Evropské unii vzhledem ke stárnutí 
populace, plán rozpočtového vývoje, 
indikátory udržitelnosti. Výsledky analýzy 
udržitelnosti a citlivosti. Kvalitativní faktory. 
Celkové zhodnocení rizik udržitelnosti 
veřejných financí. Analýzy jednotlivých zemí. 
- Příl. - ISBN: 92-79-01234-7 
 
23568 
Performance budgeting in OECD countries 
Výkonové rozpočtování v zemích OECD 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, c2007, 222 s. : grafy, tab., 
rámečky 
Publikace shrnuje zkušenosti osmi států 
(Austrálie, Kanada, Dánsko, Korea, 
Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, USA)   
v oblasti výkonového rozpočtování za 
posledních deset let. Jaká je vazba mezi zdroji 
a výkonovými ukazateli? Případové studie 
jednotlivých zemí. - Příl. - ISBN: 978-92-64-
03403-7 
 
23607 
Ministerstvo financí 
Státní rozpočet České republiky na rok 2008 
: schválený Poslaneckou sněmovnou 
Parlamentu ČR dne 5. prosince 2007 
Praha: Ministerstvo financí ČR, leden 2008,    
3 sv. : tab., diagr. 
Část I.: Zákon č. 360 ze dne 5. prosince 2007   
o státním rozpočtu ČR na rok 2008. Část II. 
obsahuje další vybrané dokumenty: usnesení 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 553    
z 23. schůze 5. 12. 2007. Usnesení vlády ČR 
ze dne 19. 9. 2007 č. 1062. Makroekonomický 
rámec na rok 2008. Zpráva ke státnímu 
rozpočtu ČR na rok 2008. Rozpočty územních 
samosprávných celků. Tabulková část. Třetí 
materiál (čj. 11/8019/2008-11) obsahuje 
tabulky struktury rozpočtů podle druhů a 
kapitol. - Čj.: 11/7925/2008-111. 
 
 
 

23523 
Bojka Hamerníková, Alena Maaytová a kol. 
Veřejné finance 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 364 s. : tab., 
grafy, schémata + 1 CD-ROM 
Základní pojmy, funkce, vazby veřejných 
financí. Veřejné finance a veřejná volba 
(byrokracie, zájmové skupiny, hlasovací 
pravidla). Charakteristika a typologie 
veřejných statků. Veřejné výdaje - projekty a 
programy. Charakteristika, druhy a členění 
veřejných příjmů. Úvod do daňové teorie. 
Sociální zabezpečení. Rozpočtová soustava a 
rozpočtový proces. Prostorové aspekty 
veřejných financí (fiskální decentralizace). 
Vybrané problémy rozpočtové a fiskální 
politiky. Fiskální nerovnováha - problémy a 
dopady. Obecné trendy a současné problémy 
veřejných financí. Reforma veřejných financí   
v ČR. - 3. vyd. - Příl. na CD obsahuje 
výukovou prezentaci k učebnici. - ISBN: 978-
80-7357-301-0 
 

Zdravotnictví 
 
23604 
Petr Šustek, Tomáš Holčapek 
Informovaný souhlas : teorie a praxe 
informovaného souhlasu ve zdravotnictví 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 243 s. 
Historické srovnání několika vybraných států 
(Anglie, USA, Francie, Německo, Švýcarsko a 
Československo). Souhlas se zákrokem podle 
platného práva (proč se vyžaduje, podmínky 
souhlasu, forma). Obsah pojmu informovaný 
souhlas. Poučení pacienta před zákrokem. 
Standardizace informovaného souhlasu. 
Terapeutické privilegium. Negativní revers - 
informovaný nesouhlas. Dětský pacient. 
Odpovědnost za zákrok provedený bez 
souhlasu. - 1. vyd. - Příl.: formulářové vzory, 
znění Úmluvy na ochranu lidských práv a 
důstojnosti lidské bytosti v souvislosti               
s aplikací biologie a medicíny, vnitrostátní 
předpisy. - ISBN: 978-80-7357-268-6 
 
E-9029 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
Návod na použití českého zdravotnictví        
v roce 2008 
Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2007,  
27 s. 
Informativní brožura o změnách zdravotní 
péče od 1. 1. 2008. Přehled regulačních 
poplatků, osvobození od jejich platby, 
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ochranný limit. Léky, jejich ceny a doplatky. 
Odpovědi na otázky týkající se této 
problematiky. - Fotokopie. 
 
23542 
Tomáš Doležal, Adam Doležal 
Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 138 s. 
Postavení pacienta ve zdravotnictví. 
Individuální práva pacienta a odpovědnost za 
jejich porušení. Státem povolené zásahy do 
těchto práv - nucená péče ve zdravotnictví. 
Práva pacienta jako spotřebitele. - Výběr práv. 
předpisů. - ISBN: 978-80-7201-684-6 
 
E-9019 
World Health Organization 
The world health report 2007 : a safer 
future 
Zpráva o světovém zdraví v roce 2007 : 
bezpečnější budoucnost 
Geneva: World Health Organization, c2007, 
xxiii, 72 s. : tab., grafy, rámečky, obr. 
Zpráva Světové zdravotnické organizace         
o stavu zdraví a zdravotnictví ve světě. Sdělení 
generální ředitelky; Vývoj zabezpečení 
veřejného zdraví; Hrozby pro ochranu 
veřejného zdraví; Nové zdravotní hrozby ve 
21. století. - Příl. - ISBN: 978-92-4-156344-4 
 

Zemědělství 
 
E-9050 
Marie Štolbová ... [et al.] 
Problematika méně příznivých oblastí 
Praha: Výzkumný ústav zemědělské 
ekonomiky, 2007, 129 s. : 8 obr., 27 grafů,     
42 tab. 
Vývoj podpory méně příznivým oblastem (dále 
jen ve zkratce LFA - Less Favoured Areas) v 
EU v přijatých právních dokumentech. Vývoj 
těchto podpor v ČR. Cíle podpor LFA. 
Současné vymezení méně příznivých oblastí   
v EU. Rozsah a platby LFA v zemích EU. 
Vyhodnocení uplatňování opatření LFA v EU. 
Analýza působení plateb LFA na ekonomiku 
podniků v ČR. Analýza využívání zemědělské 
půdy v LFA, zhodnocení dopadu plateb LFA a 
možnosti budoucího směřování podpor v méně 
příznivých podmínkách. - 4 příl. - ISBN: 978-
80-86671-47-5 
 

Ostatní 
 
23508 
Jarmila Němcová, Miluše Kalábová 
2000 nejpoužívanějších španělských slov 
Brno: Computer Press, 2007, 102 s. : 6 CD 
Abecedně řazená základní slovíčka. Následuje 
španělská fráze s českým překladem. - 2. vyd. - 
Příl. na 6 audio CD obsahuje slovíčka nahraná 
rodilými mluvčími. - ISBN: 978-80-251-   
1692-0 
 
23675 
Milena Bočánková, Miroslav Kalina 
Anglicko-český frazeologický slovník : 
ustálené fráze, expresivní výrazy a idiomy, 
anglicko-česká přísloví 
Praha: Ekopress, 2007, 326 s. 
Anglicko-česká idiomatika, frazeologie 
současné doby, expresivní výrazy a přísloví. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-86929-07-1 
 
23548 
Hans G. Hoffmann, Marion Hoffmann 
Angličtina : 8000 základních slovíček ve 100 
tématech 
Praha: Grada, 2007, 256 s. 
Nejčastěji užívaná slova a typická slovní 
spojení členěná do tematických kapitol. 
Informativní rámečky s poznámkami                
k jazykové terminologii a s informacemi           
o zeměpisných reáliích. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-247-2287-0 
 
E-8997 
Marian Krajč, Andreas Ortmann 
Are the unskilled really that unaware? : an 
alternative explanation 
Jsou netalentovaní opravdu tak netušící? : 
netradiční výklad 
Prague: CERGE-EI, April 2007, 22 s. : tab., 
grafy 
Autoři studie polemizují s dosavadní 
literaturou přisuzující netalentovaným 
nedostatek poznávacích schopností na to, aby 
si uvědomili svoji nekompetentnost. Tvrdí, že 
unskilled-and-unaware problém nevyplývá      
z vychýleného úsudku, ale může vzniknout 
také správným úsudkem v důsledku 
nepřesných informací. - Pozn. - ISBN: 978-80-
7343-124-2 
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21555VIII     Pouze prezenčně 
Historický ústav AV ČR      
Biografický slovník českých zemí. [VIII. 
sešit], Brun-By 
Praha: Libri, 2007, XVII s. S. 225-368 
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 
 
23601 
Lisa Förster, Dörte Gluchowski 
Business English : zdokonalte svou 
obchodní angličtinu 
Praha: Grada, 2007, 186 s. 
Příručka komunikace pro správné a výstižné 
vyjadřování v obchodní angličtině. Dialogy, 
cvičení a testy se týkají navazování a 
udržování kontaktů, profesionálního 
telefonování, korespondence, průběhu jednání 
a přesvědčivé prezentace. Úvodní test znalostí. 
- 1. vyd. - Karrierefaktor - Business English 
(Orig.). - ISBN: 978-80-247-2010-4 
 
23612 
Helena Fialová, Jan Fiala 
The concise dictionary of economic terms 
Stručný slovník ekonomických pojmů 
Prague: A plus, 2007, 160 s. : vzorce, grafy 
Výklad základních ekonomických pojmů         
s odkazy. - 1st ed. - ISBN: 978-80-903804-2-4 
 
23535 
kolektiv autorů z ČAP 
Česko-anglický slovník pojišťovnictví 
Praha: Grada, 2007, 447 s. 
Slovník obsahuje téměř 26 000 hesel z oblasti 
pojištění a zajištění, z ekonomické činnosti 
pojišťoven a z oblasti pojistného práva. 
Obsahuje odborné výrazy používané v zemích 
EU. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-1817-0 
 
E-9044 
Lenka Drnáková 
Determinants of secondary school choice in 
the Czech Republic 
Faktory výběru střední školy v České 
republice 
Prague: CERGE-EI, September 2007, 59 s. : 
tab., grafy, vzorce 
Studie se zabývá určením faktorů, které 
nejvýrazněji ovlivňují rozhodování žáků při 
výběru střední školy z hlediska jejich šancí na 

přijetí. Empirické výsledky jsou založené na 
údajích z výzkumu OECD PISA (Programme 
for International Student Assessment). 
Vzdělání rodičů a kognitivní schopnosti při 
rozhodování převažují nad nekognitivními 
schopnostmi. - Příl. - ISBN: 978-80-7343-  
140-2 
 
23514 
Jan Rychlík, Milan Perenčevič 
Dějiny Chorvatska 
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007, 
576 s. : fot. 
Dějiny Chorvatska od nejstarších dob do 
začátku 21. století. Samostatné kapitoly: 
Česko-chorvatské vztahy; Češi v Chorvatsku, 
Chorvati v českých zemích; Nástin dějin 
chorvatské kultury. - 1. vyd. - Chronolog. 
přehl. význam. událostí -- panovníci a hlavy 
státu -- rodokmeny panov. dynastií. - ISBN: 
978-80-7106-885-3 
 
23503 
Sergěj Tryml 
Efektivní opakování anglické gramatiky : 
[to nejdůležitější z anglické gramatiky pro 
středně pokročilé] 
Praha: Ekopress, 2007, 112 s. 
Příručka pro zopakování znalostí z anglické 
gramatiky v přehledech a navazujících 
cvičeních. - 1. vyd. - Klíč ke cvič. - ISBN: 
978-80-86929-28-6 
 
23618 
[autorský kolektiv pracovníků Lingea] 
Francouzsko-český, česko-francouzský 
velký slovník 
Brno: Lingea, 2007, 1375 s. 
Aktuální slovní zásoba v 92 000 heslech. 
Příklady, idiomy, fráze, termíny z ekonomiky, 
práva, vědy a techniky. Určen širokému 
okruhu uživatelů. - 1. vyd. - Zkratky -- 
výslovnost -- přehl. nepravidelných sloves. - 
ISBN: 978-80-87062-05-0 
 
23615 
Zora Kidlesová, Janka Priesolová 
Le français dans l'économie 
Praha: Ekopress, 2007, 310 s. 
Učebnice určená studentům ekonomických 
oborů a pracovníkům v hospodářské sféře. 
První část podává výklad podnikové 
problematiky, část druhá je věnována obchodní 
korespondenci. Cvičení zahrnují odbornou 
terminologii, překlad z francouzštiny do 
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češtiny a naopak a vzory obchodních dopisů. - 
1. vyd. - Klíč ke cvičením -- francouzsko-
český slov. - ISBN: 978-80-86929-08-8 
 
23545 
[sestavili Josef Bürger, Radek Blaheta] 
Fraus praktický ekonomický slovník : 
anglicko-český, česko-anglický 
Plzeň: Fraus, 2007, 432 s. 
32 000 hesel a slovních spojení. Aktuální 
terminologie a frazeologie ekonomických 
oborů včetně výslovnosti. V příloze: obchodní 
e-maily, telefonování, prezentace, životopis, 
průvodní dopis, pohovor, čísla, peníze atd. -    
1. vyd. - Příl. - ISBN: 978-80-7238-637-6 
 
23759 
Maria Teresa Baracetti 
Italština za 24 dnů : intenzivní kurz pro 
samouky + audio CD 
Brno: Computer Press, 2007, v, 233 s. 
Intenzivní kurz pro samouky. Základní 
gramatika, slovní zásoba. Rozmanité texty 
přibližují obvyklé situace (cestování, hotel, 
restaurace, návštěva lékaře, schůzka s přáteli 
aj.). Jazykové zvláštnosti, místní reálie, 
cvičení. - 1. vyd. - Přehl. nejdůležitější slovní 
zásoby. -- klíč ke cvič. -- na CD nahrávky 
dialogů. - Italienisch in 24 Stunden (Orig.). - 
ISBN: 978-80-251-1775-0 
 
23602 
John Adair 
Jak se správně rozhodovat a řešit problémy 
Brno: Computer Press, 2007, vi, 82 s. : obr. 
Procesy praktického myšlení, které jsou 
základem veškerého účinného rozhodování, 
řešení problémů i tvůrčího myšlení. Výklad     
v kapitolách s názvy: Mysl v akci; Umění 
efektivního rozhodování; Sdílení rozhodování 
s ostatními; Klíčové strategie pro řešení 
problémů; Vymýšlení nápadů; Myslet bez 
omezení; Rozvoj myšlenkových dovedností. 
Testy s nácvikem rozhodování. - 1. vyd. - Příl.: 
řešení úkolu. - Decision making & problem 
solving strategies (Orig.). - ISBN: 978-80-251-
1779-8 
 
23606 
Jan Sokol 
Moc, peníze a právo : esej o společnosti a 
jejích institucích 
Plzeň: Čeněk, 2007, 291 s. 
Filosofický výklad hlavních společenských 
institucí, fungování současné společnosti a 

výklad příčin některých jejích problémů. 
Odborně fundované odpovědi na otázky např. 
kde se bere moc a jak souvisí se svobodou, jak 
vznikly peníze, jak fungují a proč vůbec platí, 
kdy funguje a kdy nefunguje trh, k čemu je 
úrok, co dělají banky a co jsou daně, proč se 
peníze a politická moc navzájem přitahují a 
kde vzniká korupce, co je spravedlnost a           
k čemu má sloužit právo, z čeho právo 
vzniklo? Právo a morálka. Lidská práva. - 
Slovníky. - ISBN: 978-80-7380-066-6 
 
E-9049 
Junghun Cho 
Multiple advisors with reputation 
Více poradců s renomé 
Prague: CERGE-EI, December 2006, 43 s. : 
vzorce 
Studie zkoumá reputaci a předpoklady 
rozhodovatele o typech poradců                        
v dvoufázovém modelu, kde komunikace před 
zahájením je bez nákladů (tzv. cheap talk) a 
kde rozhodovatel obdrží návrhy od dvou 
poradců. Je prokázáno, že přítomnost dalšího 
poradce ovlivňuje zprávu vyslanou poradcem. 
- ISBN: 80-7343-111-4 
 
23502 
kolektiv autorů pod vedením Barbory 
Osvaldové a Jana Halady 
Praktická encyklopedie žurnalistiky a 
marketingové komunikace 
Praha: Libri, 2007, 263 s. : fot. 
Výklad hesel z oblasti tisku, rozhlasu, televize, 
internetu a hesel na tyto oblasti navazujících tj. 
agenturní zpravodajství, žurnalistická 
fotografie, knižní trh, polygrafická sféra            
i reklama. Součástí je i text Listiny základních 
práv a svobod a Etický kodex novináře. –         
3. rozšíř. vyd. - Obraz. příl. - ISBN: 978-80-
7277-266-7 
 
23595 
Daniela Pauknerová a kolektiv 
Psychologie pro ekonomy a manažery 
Praha: Grada, 2007, 226 s. : tab., obr. 
Úvod do psychologie, psychologie práce a 
organizace. Základní pojmy. Člověk                 
v pracovním prostředí a v pracovním procesu. 
Mezilidské vztahy na pracovišti. - 2. přeprac. a 
aktualiz. vyd. - ISBN: 80-247-1706-9 
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23507 
Vojtěch Černý 
Řeč těla : [neverbální komunikace pro 
obchodníky i pro běžný život] 
Brno: Computer Press, 2007, x, 254 s. : fot., 
obr. + 1 DVD 
Sociální komunikace. Základní pravidla pro 
studium neverbální komunikace. Průvodce řečí 
těla: postoje a držení těla, výrazy obličeje, 
komunikace dotykem, mimoslovní složky        
v hlase, oční kontakt. Chování na obchodní 
schůzce. Neverbální komunikace a partnerské 
vztahy. Výběrový pohovor. Komunikace          
s nadřízeným. Neverbální komunikace a flirt. 
V každé kapitole je řada testů. Příloha na DVD 
obsahuje videonahrávky různého chování. -     
1. vyd. - ISBN: 978-80-251-1658-6 
 
23610 
Jirsa, Havlíček 
Slovník justičního slangu : (malá tajemství 
soudních síní) 
[Praha]: Havlíček Brain Team, 2007, 111 s. : 
obr. 
Vtipně sestavený výkladový slovník 
slangových výrazů ze soudních síní. - 1. vyd. - 
ISBN: 78-80-87109-00-7 
 
23757 
Jiří Brynda 
Španělsko-český právnický a ekonomický 
slovník 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 703 s. 
Slovník shromažďuje 50 000 výrazů a slovních 
spojení a 115 000 českých ekvivalentů. 
Obsahuje základní právnickou terminologii, 
pojmy z mezinárodního obchodu, 
bankovnictví, pojišťovnictví, účetnictví, 
dopravy, marketingu, reklamy, všeobecnou 
slovní zásobu a ustálené výrazy používané       
v současné politice a žurnalistice. - ISBN: 978-
80-7201-669-3 
 
23561I 
[Karel Bendl et al.] 
Události třetího tisíciletí. I. svazek, Česká 
republika 2006 
[Domažlice]: Nakladatelství a knižní 
velkoobchod J.K., 2007, 271 s. 
Stěžejní události roku 2006 vybrané ze zpráv 
denního servisu ČTK. Stručné informace         
z politické oblasti, oblasti společenského dění, 
ekonomiky, vědy, kultury, medicíny atd. - Příl. 

na CD obsahuje digitální rejstřík a text dvou 
svazků knihy (Česká republika a Svět 2006). - 
ISBN: 80-86164-07-1 
 
23561II 
[Karel Bendl et al.] 
Události třetího tisíciletí. II. svazek, Svět 
2006 
[Domažlice]: Nakladatelství a knižní 
velkoobchod J.K., 2007, 286 s. + 1 CD 
Chronologický záznam všech stěžejních 
světových událostí roku 2006 vybraných ze 
zpráv denního servisu ČTK. Stručné informace 
z oblasti společenského dění, ekonomiky, 
vědy, kultury, medicíny atd. - Digitální rejstřík 
a text na CD v prvních svazku (sign. 23561I). - 
ISBN: 80-86164-07-1 
 
23550 
James Borg 
Umění přesvědčivé komunikace : jak 
ovlivňovat názory, postoje a činy druhých 
Praha: Grada, 2007, 177 s. 
Pravidla, rady a příklady, jak postupně výrazně 
zlepšit své přesvědčovací schopnosti, jak          
v každé situaci najít správná slova, jak rozumět 
řeči těla ostatních, působit svou neverbální 
komunikací a úspěšně vyjednávat s různými 
typy lidí. Z obsahu kapitol: empatie a 
upřímnost, naslouchání, řeč těla, paměť, 
psycholingvistika, telefonní telepatie, 
psychologie vyjednávání, spektrum osobností. 
- 1. vyd. - Příl. - Persuasion - the Art of 
Influencing People (Orig.). - ISBN: 978-80-
247-1971-9 
 
E-9037 
Andreas Ortmann ... [et al.] 
Valuing a risky prospect less than its worst 
outcome : uncertainty effect or task 
ambiguity? 
Nižší ohodnocení rizikové šance než jejího 
nejhoršího výsledku : efekt nejistoty nebo 
nejasnost zadání? 
Prague: CERGE-EI, July 2007, 10 s. : tab. 
Studie je příspěvkem k psychologií využívané 
technice verbálně popisovaných úloh, které se 
používají při výzkumu pravděpodobnostního či 
logického uvažování. Reakce na studii, jež 
dokládá systematické porušování axiomu 
internality u loterií (lidé přiřazují loteriím 
hodnotu, která je nižší než nejhorší výsledek 
loterie) vlivem nejistoty. Autoři se přiklánějí    
k závěru, že výsledek studie byl ovlivněn 
nejasnostmi v pokynech pro účastníky 
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zmiňovaného experimentu. - ISBN: 978-80-
7343-133-4 
 
23599 
Jaromír Janoušek 
Verbální komunikace a lidská psychika 
Praha: Grada, 2007, 169 s. : 3 tab., 4 obr. 
Psychologická problematika komunikace. 
Vnitřní vazby mezi verbální komunikací a 
lidskou psychikou včetně jejich projevů           
v chování, činnosti a vztazích mezi lidmi. -      
1. vyd. - ISBN: 978-80-247-1594-0 
 
23500 
Lumír Klimeš 
Výběr z jazykových koutků 
Plzeň: Fraus, 2007, 128 s. 
Popularizační publikace o českém jazyce. 
Výběr z jazykových koutků publikovaných od 
roku 1966 do roku 1991 v denním tisku. První 
část se věnuje otázkám jazykové správnosti 
(výslovnost, pravopis, tvarosloví, problematika 
cizích a přejatých slov, hovorová a úřední 
čeština atd.). Druhá část přináší fejetony          
o zajímavostech češtiny. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-7238-535-5 
 


