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Vážení čtenáři, 
   

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

V  přehledu  jsou  představeny  knihy  za  poslední  období,  v případě  tohoto čísla jde 
o měsíce květen až červenec. 

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

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

 
Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Daňové teorie s praktickou aplikací, Do 

poslední pence: československo-britská jednání o majetkoprávních a finančních otázkách 1938-1982, 
Ekonomika v prostoru: svět, střední Evropa, EU, OECD, ČR, Finanční účetnictví a výkaznictví podle 
mezinárodních standardů IFRS, Globální oteplování: realita nebo bublina?, Hospodářská politika 
1900-2007, Jak předsedat Evropské unii?: návrh priorit předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009,  
Mezinárodní měnový fond ve 21. století a Peníze v proměnách moderní doby: tvorba 
československých bankovek v letech 1945-1989. 

Ze zahraničí jsme  nakoupili či získali např.:  Menová  politika: stratégie, inštitúcie a nástroje, 
The evolution of economic institutions: a critical reader, Risk management techniques: their use and 
applicability in the banking sector of the Czech Republic, Developments in collateralized debt 
obligations: new products and insights, Fragmented power: Europe and the global economy, 
Reforming European welfare states: Germany and the United Kingdom compared, Tax compliance 
and tax morale: a theoretical and empirical analysis, nové publikace OECD (např. Going for growth 
2008) a dalších mezinárodních organizací. 
 

Z  produkce  Ministerstva  financí  upozorňujeme na pravidelný materiál Makroekonomická 
predikce České republiky: červenec 2008,   v anglické  verzi  pak   Macroeconomic    forecast – Czech 
Republic.  Elektronická prezentace je na adrese  http://wwwfr/webdir/index.php?opened=623;4.  
V odborné knihovně je pro Vás připraveno další vydání  publikace Fiskální výhled České republiky: 
květen 2008, která na rozdíl od Makroekonomické predikce, pokrývající všechny podstatné oblasti 
makroekonomického vývoje, je zaměřena pouze na hospodaření sektoru vládních institucí. Vychází 2x 
ročně. 

 
 

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

    Mgr. A. Sahánková 
     VO 303 

 
 
 
Bulletin Informace Odborné knihovny MF vydává odd. Finanční a ekonomické informace 
Redakce: Ing. J. Böhmová, I. Janoušková, A. Mazaná, Mgr. A. Sahánková 
Do čísla přispěly: I. Janoušková,  PhDr. L. Tvrdá, Mgr. E. Vaňová 
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UPOZORNĚNÍ 
 
 
Rádi bychom Vás upozornili na mimořádně zajímavou publikaci od autorky Antonie Doležalové: 
Rašín, Engliš a ti druzí: československé státní rozpočty v letech 1918-1938, kterou vydalo 
nakladatelství Oeconomica. Kniha pojednává o fiskální politice v Československu v meziválečném 
období. Je postavena na široce založeném studiu archivních pramenů, dobové literatury a denního 
tisku, a kombinuje historický a ekonomický přístup k tématu. Čtenář zde nalezne nejen výklad 
koncepcí dobové finanční teorie, zařazených do celkového rámce českého ekonomického myšlení, ale 
také klíčových historických momentů na cestě konstituování rozpočtové politiky prvorepublikového 
Československa.  
 
 
Zakoupena byla řada kvalitních francouzských učebnic a slovníků. Více se o nich dozvíte i v tomto 
čísle  Informací Odborné knihovny MF. Některé z nich byly sice vydány před několika lety, ale jsou 
stále aktuální a žádané. 
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Daně 
 
23877 
Pavel Prudký, Milan Lošťák 
100+1 vzorů korespondence s finančními 
úřady 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 239 s. + 
1 CD-ROM 
Vzory korespondence (žádosti, žádosti             
o závazná posouzení, opravné prostředky, 
oznámení, sdělení, návrhy, uplatnění nároků, 
plné moci, prohlášení). Průvodce zákonem      
o správě daní a poplatků. Kalendář základních 
povinností poplatníků. Adresář územních 
finančních orgánů. Znění souvisejících 
předpisů. - 6. aktualiz. vyd. - Příl. na CD-
ROMu obsahuje všechny vzory korespondence 
pro prohlížení, tisk nebo editaci a znění zák.    
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve 
znění k 1. 3. 2008. - ISBN: 978-80-7263-451-4 
 
23805 
OECD 
The Convention on mutual administrative 
assistance in tax matters : twentieth 
anniversary edition 
Smlouva o vzájemné pomoci v daňových 
záležitostech  :     vydání    u     příležitosti 
20. výročí 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2008, 130 s. : tab. 
Publikace vychází u příležitosti 20. výročí 
sjednání Smlouvy o vzájemné pomoci             
v daňových záležitostech mezi státy 
Organizace pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj a Rady Evropy (25.1.1988). Představuje 
multilaterální nástroj mezinárodní spolupráce   
v oblasti výměny informací mezi institucemi 
daňové správy. V současnosti ke smlouvě 
přistoupilo 13 států. Obsahuje text smlouvy     
s komentářem a přehled zemí, ve kterých 
smlouva platí. - ISBN: 978-92-64-04103-5 
 
23973I 
legislation translated by Trade Links 
Czech taxation in 2008. Vol. I 
České daně v roce 2008. Sv. I 
Prague: Trade Links, 2008, 382 s. : tab. 
Přehled legislativy týkající se daní v roce 2008 
v České republice v angličtině. Plné znění 
následujících zákonů: zákon o daních z příjmů 
(č. 586/1992 Sb., s komentářem), zákon             
 
 

 
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
(č. 593/1992 Sb.), zákon o oceňování majetku 
(č. 151/1997 Sb.), zákon o investičních 
pobídkách (č. 72/2000 Sb.). 
 
23973II 
legislation translated by Trade Links 
Czech taxation in 2008. Vol. II 
České daně v roce 2008. Sv. II 
Prague: Trade Links, 2008, 453 s. : tab. 
Přehled legislativy týkající se daní v roce 2008 
v České republice v angličtině. Plná znění 
následujících zákonů: zákon o dani z přidané 
hodnoty (č. 235/2004 Sb.), zákon                      
o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb., 
výňatky), daň ze zemního plynu a některých 
dalších plynů, daň z pevných paliv, daň           
z elektřiny (podle zákona č. 261/2007 Sb.), 
zákon o dani silniční (č. 16/1993 Sb.), zákon    
o dani dědické, darovací a z převodu 
nemovitostí (č. 357/1992 Sb.), zákon o dani     
z nemovitostí (č. 338/1992 Sb.), zákon             
o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.). 
Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty. 
 
23856 
Ladislav Pitner, Václav Benda 
Daň z přidané hodnoty s komentářem : 
podle právního stavu k 1.1.2008 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 431 s. 
Komentované znění zák. č. 235/2004 Sb.,         
o dani z přidané hodnoty. Komentář je doplněn 
vybranými informacemi, stanovisky a 
sděleními MF k uplatňování DPH v roce 2008. 
- 3. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-447-7 
 
23907 
Jan Široký a kol. 
Daňové teorie s praktickou aplikací 
Praha: C.H. Beck, 2008, xvi, 301 s. : obr., tab. 
Základní pojmy, úloha daní v ekonomice. 
Makroekonomické modely působení daní. 
Vývoj daní a daňových teorií. Klasifikace daní. 
Daňové principy a vývoj daňové teorie. 
Daňová incidence. Popis nadměrného 
daňového břemene. Analýza dopadu daní na 
domácnosti. Teorie důchodových, 
majetkových a spotřebních daní. Teorie daní    
k ochraně životního prostředí. Teorie 
fiskálního federalismu. Mezinárodní daňová 
problematika. Daňové úniky a stínová 
ekonomika. Každá kapitola učebnice je 
zakončena shrnutím, klíčovými pojmy, 
otázkami a příklady. V příloze: vývoj 
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základních daňových makroekonomických 
ukazatelů a vývoj sazeb DPH v zemích EU a 
také přehled smluv o zamezení dvojího 
zdanění k 1. 1. 2008. - 2. vyd. - 3 příl. -- 
stručný výklad. slov. pojmů z daň. teorie. - 
ISBN: 978-80-7400-005-8 
 
23866 
Komora daňových poradců ČR ve spolupráci    
s nakladatelstvím ASPI 
Daňové zákony a účetnictví : podle stavu     
k 31.12.2007 s paralelním vyznačením změn 
od 1.1.2008 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 885 s. 
Znění zákonů, sdělení, pokynů a vyhlášek 
vhodných ke kvalifikační zkoušce na daňového 
poradce. Zákony o daních z příjmů, DPH, 
spotřebních daních, dani silniční, dani dědické, 
darovací a z převodu nemovitostí, dani             
z nemovitostí, správě daní a poplatků, 
účetnictví, daňovém poradenství, ekologické 
daně, zákoník práce, České účetní standardy, 
vybrané pokyny a vyhlášky MF. - ISBN: 978-
80-7357-328-7 
 
23719 
Alena Vančurová, Lenka Láchová 
Daňový systém ČR 2008 aneb, Učebnice 
daňového práva 
Praha: VOX, 2008, 319 s. : příkl., tab., 
schémata, grafy 
Daň a její konstrukce. Daňový systém. Správa 
daní. Daň z příjmů právnických a fyzických 
osob. Pojistné sociálního pojištění. Selektivní 
daně ze spotřeby. DPH. Majetkové daně. -       
9. aktualiz. vyd. - Klíč. slova. - ISBN: 978-80-
86324-72-2 
 
23891I 
Ben Terra, Julie Kajus 
A guide to the European VAT directives. 
Volume 1, Introduction to European VAT 
Průvodce evropskými směrnicemi o DPH. 
Svazek 1, Úvod do evropské daně z přidané 
hodnoty 
[S.l.]: International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2008, xxi, 1142 s. 
Systematický přehled důsledků právních 
principů Společenství, které se týkají 
nepřímých daní a souvisejících předpisů a 
pojednání o precedenčním právu soudů 
Společenství v záležitostech nepřímých daní, 
zvláště DPH. Obecná témata - zdroje 
komunitárního daňového práva, právní 
principy a nástroje, soudní opatření, přímý 

účinek a metody výkladu práva Společenství. 
DPH jako rozpočtový fenomén. Evropská DPH 
- důkladný pohled na sazby, výpočty, transakce 
podléhající dani, osvobození od daně, finanční 
závazky, srážky, nemovitý majetek atd. 
Evropská DPH je projednávána na základě 
přepracované směrnice o DPH (2006/112/ES), 
která nahrazuje První a Šestou směrnici           
o DPH. Problematiku DPH objasňují výňatky   
z rozhodnutí Evropského soudního dvora. - 
ISBN: 978-90-8722-026-6 
 
23891II 
Ben Terra, Julie Kajus 
A guide to the European VAT directives. 
Volume 2, Integrated texts of the recast 
VATdirective [updated inclusive Directive 
2007/75/ES] ; Integrated text of the Sixth 
VAT Directive [as applicable until                
1st. January 2007] 
Průvodce evropskými směrnicemi o DPH. 
Svazek 2, Ucelený text přepracované 
směrnice o DPH [aktualizace včetně 
směrnice 2007/75/ES] ; Ucelený text Šesté 
směrnice o DPH [platná před 1. lednem 
2007] 
[S.l.]: International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2008, xlii, 244 s., lxvii, 160 s.: 
tab. 
Publikace obsahuje text směrnice 2006/112/ES 
o společném systému daně z přidané hodnoty 
ve znění směrnice 2007/75/ES a ucelený text 
Šesté směrnice o DPH 77/388/EHS. - Příl. - 
ISBN: 978-90-8722-025-9 
 
23558VII 
kolektiv autorů 
Řešení dotazů z praxe 
Praha: Svaz účetních, 2008, 64 s. 
Odpovědi na dotazy z praxe, které se věnují 
problémům vznikajícím při stavební činnosti, 
zemědělství, výrobě vlastních výrobků např.    
v potravinářství, snižování základního kapitálu, 
prodeji cenných papírů, poskytování úvěrů, 
zjišťování kurzových rozdílů, stanovování 
odpisů dlouhodobého majetku z daňového 
hlediska. V druhé části výklad Koordinačního 
výboru MF a Komory daňových poradců ČR 
týkající se sazby daně při poskytnutí 
stavebních a montážních prací spojených se 
změnou staveb ve smyslu § 48 odst. 1 a § 48a 
odst. 1 zákona o DPH. 
 
 
 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                              
__________________________________________________________________________________________ 

 7

23876 
Jaroslav Kobík 
Správa daní a poplatků s komentářem : 
komplexní pohled na problémy správy daní 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 863 s. 
Znění zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 
poplatků, ve znění pozdějších zákonů, poslední 
uvedená změna zákonem č. 296/2007 Sb. 
Podrobný komentář doplněný judikaturou, 
postřehy z praxe a poznámkami. Nález 
Ústavního soudu č. 130/1996 Sb. Vyhlášky, 
pokyny MF řady D a další související předpisy 
(zákon o územních finančních orgánech,          
o daňovém poradenství, o mezinárodní pomoci 
aj.). - 6. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-
459-0 
 
23896 
OECD 
Study into the role of tax intermediaries 
Úvaha nad úlohou daňových prostředníků 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2008, 88 s. 
Studie zkoumá úlohu daňových prostředníků 
(tj. daňových konzultantů a finančních 
institucí) v oblasti daňového řízení, zaměřuje 
se zejména na záměrnou minimalizaci daňové 
povinnosti poplatníka a šíření agresivního 
daňového plánování. Definuje strategii pro 
posilování vztahů mezi daňovými prostředníky 
a finančními/daňovými orgány. Jak by měla 
vypadat spolupráce mezi finančními úřady, 
daňovými konzultanty a poplatníky. 
Strategické plánování a efektivní řízení rizik 
příjemcem daní. Chování velkých 
korporačních plátců daně. - Příl. - ISBN: 978-
92-64-04179-0 
 
23807 
Benno Torgler 
Tax compliance and tax morale : a 
theoretical and empirical analysis 
Plnění daňové povinnosti a daňová morálka 
: teoretická a empirická analýza 
Cheltenham: Elgar, 2007, x, 307 s. : tab., grafy 
Kniha poskytuje nové pohledy na faktory, 
které ovlivňují utváření a zachování ochoty 
občanů spolupracovat s daňovou legislativou    
v různých společnostech. Za použití průzkumu 
a experimentálních dat zkoumá autor 
behaviorální a institucionální aspekty daňové 
politiky a správy, které byly tak dlouho 
opomíjeny. Autor bere v úvahu důkazy, že 
nejen úsilí o vymáhání, ale také postoje            
k placení daní (daňová morálka), pomáhají 

objasnit vysoký stupeň plnění daňové 
povinnosti. - Příl. - ISBN: 978-1-84542-720-7 
 
23981 
Pavel Klabík 
Zákon o dani z přidané hodnoty : stav         
k 1.1.2008 
Praha: EUROUNION, 2008, 410 s. 
Souhrn základních principů zákona o DPH a 
změn zavedených tímto zákonem. Plný text 
zákona č. 235/2004 Sb., s komentářem. 
Daňový kalendář, prováděcí předpisy, 
informace MF k zákonu. - 4 příl. - ISBN: 978-
80-7317-064-6 
 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
23934 
Roman Hušek 
Ekonometrická analýza 
Praha: Oeconomica, 2007, 367 s. : tab. 
Učebnice přináší přehled o základních 
ekonometrických postupech a metodách, 
používaných při specifikaci, odhadu a 
testování ekonometrických modelů a                
o možnostech jejich využití v různých 
oblastech ekonomické praxe. Neopomíjí ani 
výklad základních teoretických východisek. 
Text je doplněn jednoduchými příklady a 
cvičeními. - 1. vyd. - ISBN:978-80-245-1300-3 
 
23886 
edited by Geoffrey M. Hodgson in association 
with European Association for Evolutionary 
Political Economy 
The evolution of economic institutions : a 
critical reader 
Vývoj ekonomických institucí : antologie 
významných příspěvků 
Cheltenham: Elgar, 2007, xii, 301 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Sborník příspěvků renomovaných odborníků 
představuje řadu pohledů na roli institucí          
v hospodářství. Strukturováno na části             
o makroekonomii, mikroekonomii, trzích a 
hospodářském vývoji. - ISBN: 978-1-84720-
087-7 
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Finance. Bankovnictví. Měnový 
systém 
 
E-9088 
European Central Bank 
Annual report 2007 [European Central 
Bank] 
Výroční zpráva za rok 2007 [Evropská 
centrální banka] 
Frankfurt am Main: European Central Bank, 
c2008, 266 s. : tab., grafy, rámečky, obr. 
Výroční zpráva Evropské centrální banky 
(ECB) za rok 2007. Kapitoly: Hospodářský 
vývoj a monetární politika; Operace a aktivity 
centrální banky; Vstup Kypru a Malty do 
eurozóny; Finanční stabilita a integrace; 
Evropské a mezinárodní vztahy; Odpovědnost, 
vnější komunikace; Institucionální rámec, 
organizace a výroční vyúčtování. Rozsáhlý 
výkladový slovník pojmů. - Příl. 
 
E-9098 
Banking, Finance and Insurance Commission 
CBFA annual report : 2006 
Výroční zpráva CBFA : 2006 
Brussels: Banking, Finance and Insurance 
Commission, [2007], 112 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Výroční zpráva o činnosti Banking, Finance 
and Insurance Commission za rok 2006 - 
dozorčího orgánu belgického finančního 
sektoru. - Pozn. 
 
23797 
Douglas J. Lucas ... [et al.] 
Developments in collateralized debt 
obligations : new products and insights 
Vývoj v zajištěných dluhových obligacích : 
nové produkty a pohledy 
Hoboken: Wiley & Sons, c2007, xvi, 287 s. : 
tab., grafy 
Nejrychleji rostoucí oblastí trhu s fixními 
příjmy je trh kolateralizovaných dluhových 
obligací (CDOs). Podpořeny rozvojem swapů 
úvěrového selhání (credit default swaps - CDS) 
u všech typů indexů dluhopisů korporací, 
dluhopisů nově vznikajících trhů, obchodních 
půjček a strukturovaných produktů, jsou nové 
produkty na tento trh zaváděny s neuvěřitelnou 
rychlostí. Účelem knihy je poskytnout čtenáři 
aktuální informace k udržení kroku s tímto 
dynamickým trhem a jeho rozmanitými  

 
 
nástroji. - ISBN: 978-0-470-13554-9 
 
E-9067 
Ian Babetskii, Luboš Komárek, Zlatuše 
Komárková 
Financial integration of stock markets 
among new EU member states and the euro 
area 
Finanční integrace akciových trhů mezi 
novými členskými zeměmi EU a eurozónou 
Prague: Czech National Bank, December 2007, 
27 s. : tab., grafy, vzorce 
Studie srovnává stupeň integrace finančních 
trhů čtyř nových členských států EU (ČR, 
Maďarska, Polska a SR) s integrací u členů 
eurozóny s ohledem na uplatňování společné 
měnové politiky EU. Analýzy údajů na národní 
úrovni (burzovní indexy jednotlivých států) a 
na sektorové úrovni (ukazatele z bankovnictví, 
chemického průmyslu, telekomunikací a 
energetiky) potvrzují míru integrace akciových 
trhů. - Příl. 
 
E-9110 
Banque de France 
Financial stability review : April 2007. No. 
10, Special issue hedge funds 
Přehled o finanční stabilitě : duben 2007.    
Č. 10, Zvláštní číslo o hedžových fondech 
Paris: Banque de France, 2007, 199 s. : tab., 
grafy 
Monotematické číslo obsahuje soubor článků 
odborníků a ekonomů z finančních institucí, 
orgánů dozoru, centrálních bank i akademické 
obce s tematikou hedžových fondů. Dohled a 
regulace hedžových fondů, přenos úvěrového 
rizika a finanční stabilita, hedžové fondy a 
alternativní investiční strategie, úloha 
centrálních bank v odhadování potenciálních 
rizik spojených s činností fondů, systémové 
riziko, riziko tržní manipulace. Doplněno 
obsáhlou bibliografií. 
 
E-9091 
National Bank of Belgium 
Financial stability review 2008 
Přehled o finanční stabilitě v roce 2008 
Brussels: National Bank of Belgium, June 
2008, 172 s. : tab., grafy, rámečky 
Přehled o finanční stabilitě v Belgii v roce 
2008. Finanční infrastruktura, bankovní sektor, 
pojišťovny. Statistická příloha. Tematické 
články. - Příl. 
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23976 
Miroslav Singer ... [et al.] 
Inflace : krátkodobý výkyv, nebo 
střednědobá hrozba? 
Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2008, 111 s. : grafy, tab. 
Texty ze stejnojmenného semináře z února 
2008, který se zabýval cenovým skokem v ČR 
i jinde ve světě na přelomu roku 2007/2008. 
Názvy příspěvků a jejich autoři: Letošní 
inflační šok očima ČNB (M. Singer); Je mírná 
inflace hrozbou? (V. Kotlán); Vzestup inflace 
a význam autonomní měnové politiky           
(E. Zamrazilová); Cenový skok - situace, 
příčiny, léčba (P. Mach). Druhá část sborníku 
přináší zajímavé doplňkové texty: Monetární 
přístup k inflaci (M. Mandel); Cenový skok je 
dočasný (M. Hampl, V. Tomšík); Deset let 
inflačního cílování v ČR (R. Holman); Zásadní 
teoretická debata o inflaci (L. Kovanda); 
Nesnesitelná lehkost inflace (T. Munzi); 
Lidské zdroje a inflace (V. Kolman). - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-86547-04-6 
 
23872 
Mark Shipman 
Komodity : jak investovat a vydělat 
Brno: Computer Press, 2007, x, 133 s. : obr. 
Správná investiční rozhodnutí. Samořízené 
investování. Psychologie úspěšného 
dlouhodobého obchodování. Financování 
investic. Jak vypadá investiční boom. 
Doporučené investiční strategie. Kdy 
investovat a kdy vystoupit. Komodity. 
Komoditní trhy. Komodita jako investiční 
volba. - 1. vyd. - Příl. -- slov. finančních 
pojmů. - The next big investment boom 
(Orig.). - ISBN: 978-80-251-1866-5 
 
E-9134 
Vláda Slovenskej republiky, Národná banka 
Slovenska 
Komunikačná stratégia o zavedení eura        
v Slovenskej republike 
[Bratislava]: [s.n.], [200-?], 26 s. : diagr., tab. 
Základní rámec zavedení eura v SR. 
Organizace a financování komunikační 
kampaně, její cíle a principy. Nástroje a 
distribuční kanály. Načasování kampaně. 
Partneři a propagátoři kampaně. Specifické 
strategie pro různé cílové skupiny. Akční plán 
rozdělený na rok 2007, první pololetí 2008 a 
náčrt do roku 2009. - Příl.: sezn. institucí 
zastoupených v Prac. výboru pro komunikaci. 
 

E-9000 
Anca Pruteanu-Podpiera, Laurent Weill, 
Franziska Schobert 
Market power and efficiency in the Czech 
banking sector 
Tržní síla a efektivita českého bankovního 
sektoru 
Prague: Czech National Bank, December 2007, 
20 s. : tab., grafy, vzorce 
Studie zkoumá dopad konkurenčního prostředí 
bank v České republice na bankovní sektor, 
zejména na jeho efektivitu. Nejprve stanovuje 
míru a vývoj bankovní konkurence v letech 
1994-2005 pomocí indexu cen půjček, 
následně pak zjišťuje vztah a kauzalitu mezi 
konkurencí a efektivitou. Obecná očekávání, 
že soutěž bank přináší snižování neefektivních 
nákladů a cen investic, a to zejména                 
v tranzitivních zemích, kde jsou banky 
hlavním zdrojem vnějšího financování 
podniků, se neprokázal. Je konstatován 
negativní vztah mezi efektivitou a konkurencí 
v bankovnictví. 
 
23903 
Jana Kotlebová, Otto Sobek 
Menová politika : stratégie, inštitúcie a 
nástroje 
Bratislava: Iura edition, 2007, 317 s. : obr., tab. 
Učebnice přináší komplexní pohled na 
problematiku měnové politiky a centrálního 
bankovnictví. Z obsahu: vývoj peněžních 
teorií, podstata peněz v moderní společnosti; 
Strategie měnové politiky, její základní 
mechanismy a jejich modifikace; Přímé a 
nepřímé nástroje; Institucionální zastřešení 
měnové politiky - od postavení centrální banky 
v ekonomice až po její různé podoby ve světě 
(Evropská centrální banka, Národní banka 
Slovenska); Měnová a devizová politika; 
Centrální banka a platební systém; Dohled nad 
finančním trhem; Měnová a rozpočtová 
politika; Měnová analýza. Učebnice vychází    
z evropských a slovenských reálií. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-8078-092-0 
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23880 
edited by Luiz de Mello 
Monetary policies and inflation targeting in 
emerging economies 
Monetární politiky a cílování inflace             
v rozvíjejících se ekonomikách 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2008, 174 s. : tab., grafy, 
vzorce 
Publikace přináší příspěvky z konference         
o měnové politice rozvíjejících se trhů              
s inflačním cílováním, kterou pořádala OECD 
v únoru 2007. Jsou uvedeny případové studie 
úlohy cílování inflace v procesu 
makroekonomické politiky Brazílie, Chile, 
Kolumbie, Mexika, ČR, Indonésie, Jihoafrické 
republiky a Turecka. - ISBN: 978-92-64-
04462-3 
 
E-9133 
Ministerstvo financií SR, Národná banka 
Slovenska 
Národný plán zavedenia eura v Slovenskej 
republike : aktualizácia apríl 2008 
[Bratislava]: Národná banka Slovenska, 2008, 
80 s. : tab. 
Národní plán zavedení eura definuje základní 
zásady, časový harmonogram a institucionální 
zabezpečení zavedení eura v SR. Popisuje řadu 
úkolů v jednotlivých oblastech včetně 
zodpovědnosti, časové náročnosti, kontrolních 
termínů a termínů splnění daných úkolů. - 
Slov. pojmů. - ISBN: 978-80-8043-124-2 
 
23865 
Jiří Šouša, Jaroslav Šůla 
Peníze v proměnách moderní doby : tvorba 
československých bankovek v letech 1945-
1989 
Praha a Pelhřimov, Nová tiskárna Pelhřimov, 
2006, 369 s. : obr. 
Publikace sleduje tvorbu československých 
papírových platidel - bankovek po měnové 
reformě v roce 1945 až do společenské změny 
v listopadu 1989. Autoři čerpali z archivních 
dokumentů uložených v ČNB a v Národním 
archivu v Praze. Sledují vývojovou linku a 
nejrůznější skutečnosti vážného                         
i tragikomického charakteru kolem návrhů          
i tvorby realizovaných i nerealizovaných 
bankovek v dané době. - 1. vyd. - Příl.: 
chronolog. tab. -- znění předpisů. - ISBN: 80-
86559-60-2 
 
 

23863 
Donald J. Trump, Robert T. Kiyosaki 
Proč chceme, abyste byli bohatí : dva muži - 
jedno poselství 
Praha: Pragma, 2007, 335 s. : fot. 
Američtí úspěšní podnikatelé a investoři 
Trump a Kiyosaki společně napsali publikaci, 
ve které radí, jak se stát aktivním investorem a 
rozšířit své prostředky. V nedostatečném 
finančním vzdělávání a nekvalifikovaném 
spravování peněz vidí postupné chudnutí 
střední třídy, která nemůže spoléhat na 
zabezpečení ze strany  státu.  
- ISBN: 978-80-7349-051-5 
 
23909 
Ludvík Turek 
První kroky na burze 
Brno: Computer Press, 2008, 154 s. : obr., 
fotogr. 
Publikace je určena všem zájemcům, kteří se 
chtějí orientovat při obchodování na 
akciových, finančních a komoditních trzích. 
Měla by je naučit otestovat své obchodní 
strategie, vypracovat obchodní plán, spravovat 
své peníze a ovládat vlastní psychologii při 
obchodování. Z obsahu: co lze obchodovat 
(akcie, komodity, e-mini futures, ETF, 
FOREX, opce), jak vstupovat do trhu, kvalitní 
obchodní zázemí (broker, burzovní data, 
technické vybavení, analytický software), 
obchodní styl (investování, poziční 
obchodování, swing obchodování, daytrading, 
scalping), investiční analýzy, technická 
analýza, technické indikátory, obchodní plán, 
řízení peněz a rizika, psychologie, obchodní 
systémy. - 1. vyd. - Slov. pojmů. - ISBN: 978-
80-251-1915-0 
 
E-9117 
Jan Hanousek, Evžen Kočenda, Ali M. Kutan 
The reaction of asset prices to 
macroeconomic announcements in new EU 
markets : evidence from the intraday data 
Reakce ceny majetku na makroekonomické 
zprávy na trzích nových členských států EU 
: důkazy na základě vysokofrekvenčních dat 
Prague: CERGE-EI, March 2008, 28 s. : tab., 
vzorce 
Studie analyzuje dopad makroekonomických 
zpráv na výnosy a volatilitu na třech 
nejlikvidnějších akciových trzích v nových 
členských zemích EU: České republice, 
Maďarsku a Polsku. Používá vysokofrekvenční 
data zachycující chování akciových indexů      
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v pětiminutových časových intervalech. 
Zkoumá míru vlivu zahraničních 
makroekonomických oznámení na vývoj 
lokálních středoevropských akciových indexů 
a dopadu vůči předchozímu očekávání trhu. 
Dochází k výsledku, že nové evropské akciové 
trhy reagují na makroekonomické zprávy 
podobně jako vyspělé trhy, což umožňuje 
jejich integraci do světové ekonomiky. - Příl. - 
ISBN: 978-80-7343-149-5 
 
23628 
International Monetary Fund 
Regional economic outlook : Europe. Nov 
07, Strengthening financial systems 
Regionální hospodářský výhled : Evropa. 
Listopad 2007, Posilování finančních 
systémů 
Washington: International Monetary Fund, 
2007, xi, 61 s. : tab., grafy, rámečky 
Toto číslo periodické publikace Mezinárodního 
měnového fondu se zaměřuje na dopady 
nedávných turbulencí na finančních trzích a na 
predikci reforem potřebných pro udržitelný 
růst v Evropě. Analytická část publikace 
přináší možnosti k posílení finančních systémů 
v evropských vyspělých i rozvíjejících se 
ekonomikách. - ISBN: 978-1-58906-674-8 
 
23718 
Zdenek Sid Blaha (editor) 
Risk management techniques : their use and 
applicability in the banking sector of the 
Czech Republic 
Techniky řízení rizika : jejich využití a 
použitelnost v bankovním sektoru České 
republiky 
Prague: Karolinum, 2008, 283 s. : tab., grafy, 
vzorce 
Přední světové banky a finanční entity se 
pouštějí do metod řízení, které jim mohou 
pomoci sledovat stupeň tržního a úvěrového 
rizika. Metoda, která je analyticky 
zvládnutelná, je technika "Value at Risk" 
(VaR), pro vypočítávání a kontrolu tržního 
rizika. Tato metodologie je založená na 
procesu hodnocení rizika, standardně používá 
statistické postupy běžné v jiných technických 
oblastech. Autoři příspěvků ve svém 
výzkumném projektu zkoumají zacházení        
s mírou rizika a použití moderních nástrojů 
řízení rizika ve finančním a bankovním sektoru 
v České republice. V knize jsou analyzovány a 
vysvětleny přístupy k tržnímu i úvěrovému 
riziku a různé nástroje řízení a měření rizika 

jako atribuční analýza či metodologie potřebné 
k výpočtu kapitálové přiměřenosti pro riziko 
úrokových sazeb. - Příl. - ISBN: 978-80-246-
1483-0 
 
E-9069 
Roman Horváth 
The time-varying policy neutral rate in real 
time: a predictor for future inflation? 
V čase proměnná politicky neutrální míra    
v reálném čase: předznamenání budoucí 
inflace? 
Prague: Czech National Bank, December 2007, 
26 s. : tab., grafy, vzorce 
Studie zkoumá politicky neutrální 
(rovnovážnou) úrokovou míru s daty v reálném 
čase v České republice (období 2001-2006) na 
základě odhadů různých specifikací Taylorova 
pravidla měnové politiky. K vyhodnocení 
kolísání politicky neutrální sazby v čase autor 
aplikuje strukturální model s časově 
proměnlivými parametry s endogenními 
regresory. Tato sazba v čase klesá na úroveň 
srovnatelnou se zeměmi eurozóny. Schopnost 
předpovědi stupně a změn budoucí inflace. - 
Příl. 
 
E-9109 
Česká národní banka 
Výroční zpráva [České národní banky] 2007 
Praha: Česká národní banka, [2008], 82 s. : 
tab., grafy, fot. + 1 CD 
Úvodní slovo guvernéra. Řízení a organizace. 
Cíle a úkoly ČNB a jejich plnění                      
v jednotlivých oblastech. Spolupráce                
s veřejností. Zaměstnanci. Hospodaření banky 
v roce 2007. Poskytování informací podle zák. 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu            
k informacím. - [nové vyd.] - Též v anglické 
verzi sign. E-9131 -- na CD elektronická verze 
výroč. zprávy. 
 
23809 
International Monetary Fund, Monetary and 
Financial Systems Department 
Working together : improving regulatory 
cooperation and information exchange 
Pracovat společně : zdokonalení spolupráce 
v oblasti regulace a výměny informací 
Washington: International Monetary Fund, 
2007, xxxiii, 281 s. : tab., grafy, rámečky 
Sborník příspěvků z mezinárodní konference 
MMF o přeshraniční spolupráci a výměně 
informací konané v roce 2004. Hlavními 
tématy jsou: zdokonalení spolupráce mezi 
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národními regulačními orgány a orgány 
dohledu nad bankovním, pojišťovacím a 
finančním trhem; úloha jednotek pro 
vyšetřování finanční kriminality (financial 
intelligence units FIUs) v boji proti praní 
peněz a financování terorismu; regulace 
mezinárodních offshore finančních center 
(IOFCs international offshore financial 
centres). - Příl. - ISBN: 978-1-58906-487-4 
 
E-9107 
Česká národní banka 
Zpráva o finanční stabilitě : [2007] 
Praha: Česká národní banka, [2008], 113 s. :    
7 boxů, grafy, tab. 
Úvodní shrnutí vývoje české ekonomiky v roce 
2007 z hlediska finanční stability. Reálná 
ekonomika: makroekonomické prostředí, 
nefinanční podniky, domácnosti. Trhy aktiv a 
finanční infrastruktura: vývoj na finančních 
trzích, na trhu nemovitostí, finanční 
infrastruktura. Finanční sektor: vývoj ve 
finančním sektoru a hodnocení jeho odolnosti. 
Ve druhé části zprávy tematické články: Role 
ratingu při hodnocení stability finančního 
sektoru; Skóring jako indikátor finanční 
stability; Konkurence a efektivnost v českém 
bankovním sektoru; Operační riziko a jeho 
dopady do finanční stability. - Slov. pojmů -- 
přehl. vybraných indikátorů fin. stability -- 
kopie elektronic. dodaného dokumentu -- též      
v anglické verzi (sign. E-9108). - ISBN: 978-
80-87225-02-8 
 
E-9104 
Česká národní banka 
Zpráva o inflaci / II 2008 
Praha: Česká národní banka, [2008], 76 s. : 
tab., grafy 
Úvodní shrnutí inflace v prvním čtvrtletí 2008. 
Současný ekonomický vývoj: vnější prostředí, 
měnové podmínky, poptávka a nabídka, trh 
práce, platební bilance, měnový vývoj, dovozní 
ceny a ceny výrobců, inflace. 
Makroekonomická prognóza a její 
předpoklady. Záznamy z jednání bankovní 
rady ČNB. V příloze "Společná dohoda vlády 
ČR a ČNB" a "Aktualizovaná strategie řešení 
kurzových dopadů devizových příjmů státu". 
Zpráva obsahuje informace dostupné k 25. 
dubnu 2008. - 20 tab. příl. -- též v anglické 
verzi sign. E-9105. 
 

Hospodářská situace a politika. 
Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
E-9136 
[Oldřich Vlasák ... et al.] 
Budoucnost kohezní politiky 
Praha: CEVRO Institut, 2008, 115 s. : tab., 
grafy 
Sborník ze semináře, který se konal v květnu 
2008 na půdě Senátu Parlamentu ČR. V úvodu 
rozhovor s O. Vlasákem, poslancem 
Evropského parlamentu, o smyslu, cíli a 
obsahu kohezní politiky a posílení role krajů a 
regionů při rozhodování o evropských fondech. 
Vstupní přednášky a záznam panelové diskuse 
k tomuto tématu (diskutující uvedení               
v autorech). Závěrečné shrnutí. - 1. vyd. - Příl. 
-- fotopříl. -- internet. odkazy. - ISBN: 978-80-
87125-03-8 
 
23887 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Chile : OECD economic surveys 2007 
Chile : hospodářské přehledy OECD 2007 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, November 2007, 182 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Chile - hodnocení a 
doporučení. Podpora dlouhodobého růstu. 
Otázky veřejných služeb ve zdravotnictví, 
vzdělávání a bydlení, zlepšení podnikatelského 
prostředí a využití práce, podpory účasti 
pracovní síly na trhu práce, především žen a 
mládeže. - Příl. - ISBN: 978-92-64-04006-9 
 
23890 
Angus Maddison 
Chinese economic performance in the long 
run : 960-2030 AD 
Čínská hospodářská výkonnost                     
v dlouhodobém pohledu : 960-2030 n.l. 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007, 195 s. : tab., grafy, 
mapy 
Publikace přináší podrobnou analýzu rozvoje 
čínského hospodářství v uplynulém tisíciletí a 
výhled na další čtvrtstoletí. Autor 
charakterizuje šest ekonomických transformací 
v analyzovaném období: 1. intenzivní               
i extenzivní růst v době dynastie Sung 960-
1280 n.l.; 2. změna v období let 1700-1820;    
3. změna v období vnitřních konfliktů z let 
1840-1950; 4. změna v maoistickém období 
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1950-1978; 5. transformace v období 
pragmatického reformismu z let 1978-2003;   
6. období růstu 2003-2030, ve kterém se Čína   
z hlediska HDP stane do roku 2015 světovou 
ekonomikou číslo jedna a v roce 2030 bude 
produkovat téměř čtvrtinu světového HDP. 
Doplněno obsáhlou statistickou tabulkovou 
přílohou. - 2nd ed., revised and updated - Příl. 
- ISBN: 978-92-64-03762-5 
 
23883 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Denmark : OECD economic surveys 2008 
Dánsko : hospodářské přehledy OECD 2008 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, February 2008, 196 s. : tab., 
grafy, vzorce, rámečky 
Hospodářská situace Dánska - hodnocení a 
doporučení. Klíčové problémy. Otázky fiskální 
strategie, podpory zaměstnanosti, daňové 
reformy, odpracované doby, zdraví, penzijních 
úspor a zdanění kapitálu. - Příl. - ISBN: 978-
92-64-04289-6 
 
23895 
Council of Economic Advisers 
Economic report of the President : 
transmitted to the Congress February 2007 
together with the annual report of the 
Council of Economic Advisers 
Hospodářská zpráva prezidenta : 
předložená Kongresu v únoru 2007 společně 
s výroční zprávou Rady hospodářských 
poradců 
Washington: U.S. Government Printing Office, 
2007, iii, 358 s. : tab., grafy, rámečky 
Výroční zpráva předložená prezidentem USA 
G.W. Bushem. Hlavními tématy jsou: vývoj 
hospodářství USA v roce 2006, důležité 
hospodářské problémy a jejich řešení. Růst 
produktivity, prorůstová daňová politika, 
výdaje na zdravotnictví a rozpočet, pojištění 
pro případ živelních katastrof, doprava, 
měnový trh a směnný kurz, mezinárodní 
obchod a investování, imigrace. Doplněno 
statistickými údaji v tabulkové příloze. - Příl. - 
ISBN: 978-0-16-077918-3 
 
 
 
 
 
 
 

23862 
René Wokoun ... [et al.] 
Ekonomika v prostoru : svět, střední 
Evropa, EU, OECD, ČR 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 189 s. 
Publikace podává komplexní pohled na územní 
rozložení ekonomiky na úrovních svět, střední 
Evropa, EU, OECD, ČR. Mimo jiné popisuje 
rozložení obyvatelstva, HDP, zahraniční 
obchod, rozvojové osy a póly ve vybraných 
zemích OECD, zkušenosti vybraných zemí      
s ovlivněním prostorového rozvoje a to nejen  
v zemích jako je Francie, Irsko, Itálie, 
Německo, Polsko, Rakousko, Švédsko, 
Švýcarsko, Slovinsko, Velká Británie nebo 
Norsko, ale zaměřuje se také na Rusko a 
Mongolsko. V části věnované České republice 
se zaměřuje na důsledky vstupu ČR do EU na 
prostorovou ekonomiku, rozvojový potenciál 
jednotlivých krajů ČR a analýzy specifických 
podmínek jejich rozvoje. - ISBN: 978-80-
7201-698-3 
 
23884 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Germany : OECD economic surveys 2008 
Německo : hospodářské přehledy OECD 
2008 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, April 2008, 185 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Německa - hodnocení a 
doporučení. Klíčové problémy. Otázky udržení 
vyššího hospodářského růstu, zachování 
dřívějších úspěchů ve fiskální politice a 
zefektivnění daňového systému, zlepšení 
pracovního trhu, zlepšení vzdělávání, výhod 
silnější konkurence v síťovém průmyslu a 
udržitelnějšího financování zdravotní péče. - 
Příl. - ISBN: 978-92-64-04348-0 
 
23806 
OECD 
Going for growth 2008 
Cesta růstu 2008 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2008, 149 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Vlády zemí OECD se snaží provést 
strukturální reformy k posílení hospodářského 
růstu. Cesta růstu 2008 bilancuje pokrok          
v zavádění politických reforem a identifikuje 
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pět politických priorit ke zvýšení růstu pro 
každou členskou zemi OECD. Toto vydání 
obsahuje témata: proč se liší pracovní hodiny  
v jednotlivých zemích OECD, jaké jsou 
možnosti zlepšení výkonu primárního a 
sekundárního školství v zemích OECD, jak 
zvýšit investice do vyššího vzdělání, jak 
geografické faktory ovlivňují HDP na jednoho 
obyvatele, jaký dopad má domácí regulace na 
mezinárodní obchod ve službách. Publikace 
dále poskytuje srovnávací ukazatele, které 
umožňují zemím vidět jejich ekonomický 
výkon a strukturální politiku v porovnání         
s ostatními. - Příl. - ISBN: 978-92-64-04284-1 
 
23864 
Zdeněk Tomeš a kol. 
Hospodářská politika : 1900-2007 
Praha: C.H. Beck, 2008, xiv, 262 s. : tab., obr. 
Učebnice se zabývá vývojem hospodářské 
politiky v období od počátku 20. století po 
současnost, a to v nejvýznamnějších zemích 
světa. Snahou autorů bylo pokusit se zachytit 
proces tvorby a implementace hospodářské 
politiky v jejím historickém vývoji. Působení 
hospodářské politiky zasadili do konkrétních 
reálií dané země. Hlavními tématy, která se 
prolínají jednotlivými zeměmi v řadě časových 
okamžiků, jsou především míra státních 
intervencí do hospodářství, intenzita 
přerozdělování a podoba sociální a strukturální 
politiky. Analyzovány jsou světové trendy, 
hospodářská politika USA, Velké Británie, 
Německa, Francie, Švédska, Japonska a 
závěrečná kapitola zachycuje situaci                
v Československu a České republice. - 1. vyd. 
- ISBN: 978-80-7400-002-7 
 
23881 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Ireland : OECD economic surveys 2008 
Irsko : hospodářské přehledy OECD 2008 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, April 2008, 132 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Irska - hodnocení a 
doporučení. Klíčové problémy. Otázky 
bytového trhu, finanční stability, přizpůsobení 
vládních výdajů nižšímu růstu příjmů, 
penzijního systému a integrace migrantů na 
základě zkušeností zemí OECD. - Příl. - ISBN: 
978-92-64-04311-4 
 
 

23885 
OECD 
Japan : OECD economic surveys 2008 
Japonsko : hospodářské přehledy OECD 
2008 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, April 2008, 189 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Japonska - hodnocení a 
doporučení. Klíčové úkoly pro udržení 
hospodářské expanze. Otázky nové monetární 
politiky k ukončení deflace, dosažení pokroku 
fiskální konsolidace pomocí vládních výdajů, 
reformy daňového systému k podpoře fiskální 
udržitelnosti a hospodářského růstu, zajištění 
produktivity sektoru služeb a reformy 
pracovního trhu k vyrovnání se s rostoucím 
dualismem a stárnutím populace. - Příl. - 
ISBN: 978-92-64-04306-0 
 
E-9135 
Európska centrálna banka 
Konvergenčná správa [Európska centrálna 
banka] : máj 2008 
Frankfurt am Main: European Central Bank, 
2008, 133 s. : 14 tab., 6 grafy 
Konvergenční zpráva hodnotí deset členských 
států EU, které se zavázaly přijmout měnu euro 
- Bulharsko, ČR, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, 
Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a 
Švédsko. V této zprávě se podrobněji posuzuje 
Slovensko v souvislosti s jeho záměrem 
přijmout euro k 1. 1. 2009. Zpráva má 
následující strukturu: analytický rámec, stav 
hospodářské konvergence, shrnutí hlavních 
výsledků hodnocení, podrobné hodnocení 
jednotlivých zemí (především SR), hodnocení 
kompatibility národní legislativy Slovenska se 
Smlouvou o EU. - Výkl. slov. pojmů. 
 
E-9086 
Chancellery of the Prime Minister 
Lisbon strategy - National Reform 
Programme 2005-2008 : Belgium. More 
growth, more jobs... 
Lisabonská strategie - Národní program 
reforem 2005-2008 : Belgie. Větší růst, více 
pracovních míst... 
Brussels: Chancellery of the Prime Minister, 
2007, 80 s. : tab. + 1 CD-ROM 
Zpráva belgické vlády o stavu hospodářských 
reforem v zemi a hodnocení postupu v rámci 
Lisabonského procesu v roce 2006. Důraz na 
udržitelný ekonomický růst, 
makroekonomickou stabilitu, opatření na trhu 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                              
__________________________________________________________________________________________ 

 15

práce, sociální soudržnost. Příspěvky               
z evropských strukturálních fondů. - Příl. 
 
23986 
Ministerstvo financí České republiky, odbor 
Finanční politika 
Makroekonomická predikce České 
republiky : červenec 2008 
[Praha]: Ministerstvo financí ČR, 2008, 54 s. : 
tab., grafy 
Komentáře k východiskům predikce, 
ekonomickému cyklu, k predikci vývoje 
makroekonomických indikátorů a                     
k monitoringu predikcí ostatních institucí. 
Tabulky a grafy zachycují tyto ukazatele: 
ekonomický výkon, ceny zboží a služeb, trh 
práce, vztahy k zahraničí, demografii, úrokové 
sazby, vládní sektor, světovou ekonomiku a 
mezinárodní srovnání. Uzávěrka datových 
zdrojů byla k 1. 7. 2008. - Též v angl. znění 
sign. 23987. 
 
23882 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Netherlands : OECD economic surveys 2008 
Nizozemsko : hospodářské přehledy OECD 
2008 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, January 2008, 294 s. : tab., 
grafy, vzorce, rámečky 
Hospodářská situace Nizozemska - hodnocení 
a doporučení. Klíčové problémy. Otázky 
zajištění fiskální udržitelnosti, účasti na 
pracovním trhu, zvýšení pracovních hodin a 
sladění práce a rodiny, ekonomických výhod 
přistěhovalectví. - Příl. - ISBN: 978-92-64-
04076-2 
 
23969 
Milan Zelený 
Neučte se z vlastních chyb ... : pohlednice      
z druhého břehu 
Praha: OTTOVO nakladatelství, 2007, 368 s. : 
fot. 
Soubor článků a esejů exilového ekonoma 
hodnotí polistopadový politický i ekonomický 
vývoj Československa i samostatné České 
republiky. Autor v nich reaguje na vlastní 
zkušenosti a dění v prvních dvou letech po 
roce 1989, tedy po změně politických poměrů 
v Československu. Později i na dopady a 
důsledky rozhodování o dalším vývoji země. 
Předkládá v nich upozorňující výzvy k nápravě 
chybných kroků tehdejších vládních činitelů. 

Vyjadřuje názor i na další témata: fenomén 
Slušovice, rozdělení Československa, přechod 
na tržní hospodářství v zemích východního 
bloku, hospodářská obnova Československa, 
československá privatizace, léčba šokem, 
kritika vlády V. Klause, Baťův odkaz, možnost 
spolupráce s Čínou apod. - ISBN: 978-80-
7360-636-7 
 
23714 
Antonie Doležalová 
Politické stranictví a ekonomický zájem : 
příspěvek ke studiu mechanismů 
prosazování hospodářských programů a 
ekonomických zájmů politických stran 
Praha: Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2008, 97 s. : 3 tab., 1 graf 
Studie zkoumá hospodářské programy 
koaličních politických stran prvorepublikového 
Československa a jejich prosazování                
v koaličních vládách (programová prohlášení 
vládní koalice, rozhodování o hospodářské 
politice, koaliční jednání a strategie). 
 
23800 
Jochen Clasen 
Reforming European welfare states : 
Germany and the United Kingdom 
compared 
Reformování evropských sociálních států : 
porovnání Německa a Velké Británie 
New York: Oxford University Press, 2005, xii, 
249 s. : tab., grafy 
Mnoho evropských zemí se v posledních letech 
zaměřilo na reformu sociálního státu. Kniha 
porovnává vývoj britské a německé sociální 
politiky od počátku 80. let 20. stol. - dva 
typické modely evropských sociálních států. 
Soustřeďuje se na tři klíčové oblasti sociální 
politiky: podporu v nezaměstnanosti, programy 
veřejných penzí a rodinnou politiku. - Příl. - 
ISBN: 978-0-19-923201-7 
 
23917 
René Wokoun ... [et al.] 
Regionální rozvoj : (východiska 
regionálního rozvoje, regionální politika, 
teorie, strategie a programování) 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 475 s. 
Popis základních východisek regionálního 
rozvoje: prostorový rozvoj, regionální politika, 
strategické regionální plánování, vztah 
regionálního rozvoje k vybraným vědním 
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oborům, státní politiky (hospodářská fiskální, 
průmyslová, inovací, výzkumu a vývoje) a 
regionální rozvoj, teorie regionálního rozvoje. 
Typologie a význam regionů, role klastrů, 
migrace, urbanizace a suburbanizace, 
průmyslové zóny a brownfields, difuze inovací 
- aktuální témata. Politika hospodářské a 
sociální soudržnosti EU: význam, principy, 
legislativa, programování a financování           
v období 2002-2006, finanční perspektivy a 
struktura programových dokumentů pro období 
2007-2013. Formování české regionální 
politiky, strategie 2007-2013 a finanční rámec 
v obdobích 2004-2006 a 2007-2013. Strategie 
a programování regionálního rozvoje. - ISBN: 
978-80-7201-699-0 
 
23804 
edited by André Sapir 
Fragmented power : Europe and the global 
economy 
Roztříštěná síla : Evropa a globální 
hospodářství 
Brussels: Bruegel, 2007, xii, 331 s. : tab., grafy 
Evropská unie je největší světová hospodářská 
entita s půlmiliardou lidí a hrubým domácím 
produktem nepatrně větším než USA. Je 
největším vývozcem, největším 
poskytovatelem pomoci, největším zdrojem 
zahraničních investic a magnetem pro 
přistěhovalce. Síly rozhodování jsou však často 
roztříštěné a neúčinné. Kniha zkoumá hlavní 
oblasti evropské zahraniční hospodářské 
politiky: obchod, rozvoj, soutěžní politiku, 
finanční trhy, monetární politiku, migraci a 
energetickou a environmentální politiku. - 
ISBN: 978-9-078910-04-6 
 
23968 
Anna Kadeřábková a kol. 
Růst, stabilita a konkurenceschopnost. IV, 
Česká republika v globalizované a znalostní 
ekonomice 
Praha: LINDE nakladatelství s.r.o., 2008, ix, 
389 s. : tab., obr. 
Publikace je čtvrtou částí řady Růst, stabilita a 
konkurenceschopnost. V úvodu jsou uvedeny 
souhrnné výsledky analýzy. Důraz je kladen 
zejména na hodnocení ekonomické výkonnosti 
v procesu globalizace, včetně metodických 
specifik analytických přístupů v mezinárodním 
a sektorovém srovnání. Názvy částí: 
Mezinárodní a sektorové srovnání ekonomické 
výkonnosti; Efekty globalizace ekonomických 
toků; Inovační výkonnost podnikového 

sektoru; Sektorová a podniková inovační 
výkonnost; Regionální konkurenceschopnost a 
inovační výkonnost. - ISBN: 978-80-86131-
79-5 
 
23799 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Switzerland : OECD economic surveys 2007 
Švýcarsko : hospodářské přehledy OECD 
2007 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, November 2007, 162 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Švýcarska - hodnocení a 
doporučení. Výkon makroekonomiky a hlavní 
problémy. Význam obrovského přebytku 
běžného účtu. Přetrvávající nedostatky              
v regulaci trhu zboží a služeb. Jak přispívá 
imigrace k prosperitě. - Příl. 
 
E-9114 
Michal Mravec 
Understanding the lack of competition in 
natural gas markets : the impact of storage 
ownership and upstream competition 
Pochopení nedostatku konkurence na trzích 
zemního plynu : působení vlastnictví 
zásobníků a upstreamové konkurence 
Prague: CERGE-EI, September 2007, 40 s. : 
tab., vzorce 
Studie zkoumá dopad vlastnictví zásobníků 
zemního plynu a struktury upstreamové těžby 
na domácí trh v České republice. Rozšířením 
standardních modelů hospodářské soutěže a la 
Cournot s několika úrovněmi soutěže se autor 
snaží porozumět současnému a možnému 
budoucímu vývoji, přičemž se zaměřuje 
zejména na situaci, kdy se domácí 
liberalizovaný trh potýká s nedostatkem 
domácí produkce, omezenou konkurencí 
zahraničních těžebních společností a vysoce 
koncentrovanou a propojenou kontrolou nad 
zásobníky plynu. Analýza cenových strategií 
upstreamového výrobce. - ISBN: 978-80-7343-
141-9 
 
23928 
Václav Klusoň 
Úvahy post-transformační 
Praha: Karolinum, 2007, 332 s. 
Sborník shrnuje nejdůležitější autorovy práce  
z období let 1991 - 2007, které přibližují jeho 
pohled na transformační proces                        
v Československu a ČR. První dvě kapitoly 
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jsou orientovány na již realizovanou 
ekonomickou transformaci a ostatní naznačují 
- z různých pohledů - možné cesty do 
budoucnosti. Názvy kapitol: O jedné 
zapomenuté variantě privatizace; 
Transformace z pohledu sociálního 
inženýrství; Kam směřujeme ...?; Občanská 
společnost a neziskové organizace;                  
O ekonomické odpovědnosti; Ordo-
liberalismus a hospodářská politika; Návraty 
Dr. Bernarda Mandevilla aneb Počestní 
darebové v ekonomické transformaci. Autor 
upozorňuje, že nestačí vysoká odborná 
kvalifikace reformátorů, ale je potřeba 
rehabilitovat morálku ve společnosti, nastolit 
politickou kulturu a přijmout politickou a 
občanskou odpovědnost za úspěch všech 
nadcházejících reforem. - 1. vyd. - Příl. - 
ISBN: 978-80-246-1430-4 
 
23801 
[editor Daniel Franklin] 
The world in 2008 
Svět v roce 2008 
London: Economist, c2007, 154 s. : grafy, obr., 
fot. 
Články o očekávaných událostech v roce 2008 
a současně předpovědi některých 
ekonomických tendencí v geografických 
oblastech (Evropa, Velká Británie, USA, 
Amerika, Čína, Asie, Střední východ a Afrika) 
a obecně v oblasti financí, podnikání a vědy. - 
ISBN: 978-0-86218-207-6 
 
23900 
Eva Klvačová, Jiří Malý, Karel Mráček 
Základy evropské konkurenceschopnosti 
Praha: Professional Publishing, 2007, 118 s. : 
tab. 
Autoři publikace kladou v souvislosti                
s konkurenceschopností národních států a 
světových regionů četné otázky a hledají na ně 
odpovědi. Názvy kapitol: Velký dostih 
konkurenceschopnosti zemí a světových 
regionů (E. Klvačová); Konkurenceschopnost 
EU a jejích členských zemí v mezinárodním 
srovnání (J. Malý); Národní plán zavedení eura 
v ČR: zatím bez termínu (E. Klvačová); 
Klíčové problémy utváření a realizace 
evropských politik v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací (K. Mráček); Faktory ovlivňující 
postavení ČR v žebříčcích inovační výkonnosti 
(J. Malý). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-86946-54-2 
 
 

23964 
Robert Krč, Karel Marek, Michal Petr 
Zákon o veřejných zakázkách a koncesní 
zákon s komentářem 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 701 s. 
Obsah a vysvětlení základních principů 
zákona. Znění zák. č. 137/2006 Sb.,                 
o veřejných zakázkách, s komentářem. Znění 
zák. č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách 
a koncesním řízení, s komentářem. Přehled 
souvisejících právních předpisů. Komentář 
obsahuje také 538 odkazů na aktuální 
judikaturu Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže, Nejvyššího správního soudu, 
Krajského soudu v Brně, Vrchního soudu        
v Olomouci a Evropského soudního dvora. -    
2. podstat. přeprac. a dopl. vyd. - Internet. 
odkazy. - ISBN: 978-80-7201-711-9 
 

Informatika. Počítače 
 
23911 
Petr Budiš 
Elektronický podpis a jeho aplikace v praxi 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 157 s. : 
grafy, obr. 
Technologické, organizační a právní informace 
o elektronickém podpisu. Současná praxe. 
Základy kryptografie pro bezpečnou 
komunikaci. Certifikáty a certifikační autority. 
Legislativní rámec elektronického podpisu. 
Bezpečný e-mail a web. Potenciální problémy 
spojené s elektronickým podpisem. Vybrané 
klíčové pojmy. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7263-
465-1 
 
23925 
John Walkenbach 
Microsoft Office Excel 2007 : kompletní 
průvodce vzorci a výpočty 
Brno: Computer Press, 2008, 711 s. : obr. +      
1 CD 
Praktická příručka se vyčerpávajícím 
způsobem věnuje různým matematickým a 
finančním výpočtům, tvorbě grafů, 
kontingenčním tabulkám a dalšímu zpracování 
dat pomocí vzorců a funkcí. Obsahuje mnoho 
příkladů, postupů, námětů a poznatků z praxe. 
Všechny příklady v knize jsou graficky 
zpracovány i na CD příloze. - 1. vyd. - 4 příl. -- 
CD obsahuje příklady použité v knize. - 
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Microsoft Office Excel 2007 Formulas (Orig.). 
- ISBN: 978-80-251-1765-1 
 
23936 
Pavel Kočička, Filip Blažek 
Praktická typografie 
Brno: Computer Press, 2007, xiv, 288 s. : obr. 
+ 1 CD-ROM 
Výklad typografických pravidel s pracovním 
návodem zlomových aplikací. Prakticky 
zaměřená příručka dokumentuje na různých 
sázecích nebo zlomových programech 
jednotlivé úkony: tvorba odstavců, historie a 
vlastnosti počítačového písma, hladká sazba, 
technická sazba, typografie na internetu, sazba 
cizích jazyků, čeština, úprava textů, korektura, 
tisk knihy, akcidenční sazba. - 2. vyd. - Příl. 
CD-ROM obsahuje spoustu užitečných 
programů a doplňků pro sazeče. - ISBN: 80-
7226-385-4 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy 
a integrace 
 
E-9111 
Institute of Integration of the Czech Republic 
into the European and World Economy, 
University of economics, Prague 
Institutional conditions for the successful 
integration of the national states into the 
contemporary globalized world economy 
Institucionální podmínky úspěšné integrace 
národních států do současné globalizované 
světové ekonomiky 
Praha: Professional Publishing, 2007, 66 s. : 
grafy, tab., vzorce 
Sborník příspěvků z workshopu pořádaného     
v Praze v září 2007 Institutem integrace ČR do 
evropské a světové ekonomiky. Hlavními 
tématy byly: budování institucionální struktury 
národního hospodářství, úloha silných 
ekonomik v regulaci světových řídicích 
struktur, outsourcing a offshoring - metody 
mezinárodní konkurence, konkurence-
schopnost států ve světovém měřítku, sociální 
dimenze globalizace, vliv institucionálních 
vztahů na integraci Ruska do světové 
ekonomiky, interakce Ruska a Evropské unie v 
oblasti vyššího vzdělání. - ISBN: 978-80-
86946-55-9 
 
 
 

23933 
Jan Karlas a kolektiv autorů 
Jak předsedat Evropské unii? : návrh 
priorit předsednictví ČR v Radě EU v roce 
2009 
Praha:   Ústav  mezinárodních   vztahů,   2008,  
146 s. 
Studie předkládá návrh možných priorit 
českého předsednictví v roce 2009 a posuzuje 
stávající vládní představy o jeho zaměření. 
Jako dvě nejdůležitější východiska pro úvahy   
o prioritách českého předsednictví chápe 
současné unijní cíle a české konsensuální 
zájmy. Názvy jednotlivých příspěvků: Priority 
předsednictví - unijní cíle a české zájmy        
(J. Karlas, P. Kratochvíl); Předsednictví Rady 
EU - funkce, cíle, forma a vliv (J. Karlas); 
Institucionální otázky (M. Braun); Rozšiřování 
(V. Beneš); Vnitřní trh a ekonomické politiky 
(J. Hřích); Společná zahraniční a bezpečnostní 
politika (V. Střítecký); Spravedlnost a vnitřní 
věci (I. Šlosarčík); Koordinační mechanismus 
předsednictví ČR v Radě EU (E. Tomalová); 
Možnosti nízkoprofilového předsednictví       
(P. Drulák). - Pozn. - ISBN: 978-80-86506- 
66-1 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
E-9066 
Nordic Investment Bank 
Annual report 2007 [Nordic Investment 
Bank] 
Výroční zpráva 2007 [Severská investiční 
banka] 
[Helsinki]: Nordic Investment Bank, [2008], 
95 s. : tab., grafy, fot. 
Výroční zpráva NIB za rok 2007 informuje     
o hospodářské aktivitě této bankovní instituce, 
zaměřené na podporu hospodářského rozvoje 
severských zemí. Informace o NIB, půjčky, 
životní prostředí, finanční operace, finanční 
zpráva a organizace NIB. 
 
23560/676 
Sagit 
Celní předpisy : podle stavu k 1.6.2008 
Ostrava: Sagit, 2008, 128 s. 
Znění celního zák. č. 13/1993 Sb. Přehled jeho 
ustanovení. Prováděcí vyhláška k němu. Zák. 
č. 185/2004 Sb., o celní správě ČR. Zák.         
č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se 
dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží 
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porušujícího některá práva duševního 
vlastnictví a o změně některých dalších 
zákonů. - ISBN: 978-80-7208-689-4 
 
23894 
Deutsche Bank 
Emerging markets currency hadbook 2008 
Měnová příručka rozvíjejících se trhů 2008 
London:  Deutsche  Bank  (London),  2008, 
131 s. : tab., grafy 
Publikace přináší přehled o devizových trzích 
rozvíjejících se ekonomik Asie, Latinské 
Ameriky, Afriky a východní Evropy 
(Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, 
Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, 
Ukrajina, Rusko). Index EMFX. Analýza, proč 
a v čem jsou rozvíjející se devizové trhy 
odlišné od trhů v zemích G10. Úskalí těchto 
trhů. - Příl. 
 
E-9068 
Adam Geršl, Ieva Rubene, Tina Zumer 
Foreign direct investment and productivity 
spillovers : updated evidence from Central 
and Eastern Europe 
Přímé zahraniční investice a vedlejší dopady 
na produktivitu : aktuální údaje ze střední a 
východní Evropy 
Prague: Czech National Bank, December 2007, 
30 s. : tab., grafy, vzorce 
Studie pojednává o přílivu přímých 
zahraničních investic (PZI) do ekonomik zemí 
střední a východní Evropy a zaměřuje se na 
analýzu vedlejších efektů PZI na produktivitu. 
Za použití dat z let 2000-2005 na podnikové 
úrovni ve výrobních odvětvích autoři odhadují 
celkovou produktivitu domácích firem a 
propojují ji s horizontálními a vertikálními 
efekty. Zjišťují, že vertikální efekty jsou vyšší 
a tím také ekonomicky významnější, v mnoha 
případech jsou dopady zahraničního kapitálu 
na místní firmy negativní. - Příl. 
 
23889 
Development Assistance Committee OECD 
Geographical distribution of financial flows 
to developing countries : disbursements, 
commitments, country indicators 2002-2006 
Geografické rozdělení finančních toků 
rozvojovým zemím : výdaje, závazky, 
ukazatele za jednotlivé země z let 2002-2006 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2008, 276 s. : tab., grafy. 
Statistický přehled údajů, kolik a jakou pomoc 
poskytly vyspělé země (členské státy OECD 

prostřednictvím Výboru pro rozvojovou pomoc 
DAC) - jednotlivě i jako celek - uvedeným 
rozvojovým zemím a oblastem v letech 2002 
až 2006. Údaje o čistých a hrubých výdajích na 
pomoc, závazcích, podmínkách a účelu resp. 
sektoru, kam je pomoc směřována.  
- ISBN: 978-92-64-04107-3 
 
23878 
International Monetary Fund 
Global financial stability report : containing 
systemic risk and restoring financial 
soundness. April 2008 
Zpráva o globální finanční stabilitě : 
zvládání rizika a obnovení finančního 
zdraví. Duben 2008 
Washington: International Monetary Fund, 
2008, xvi, 192 s. : tab., grafy, rámečky 
Publikace vydávaná Mezinárodním měnovým 
fondem jako čtvrtletník. Má poskytovat 
hodnocení globálních finančních trhů a 
upozorňovat na financování rozvíjejících se 
trhů v globálním kontextu. Zpráva se zaměřuje 
na současné podmínky na globálních 
finančních trzích, na problémy finanční 
nerovnováhy, zvláště strukturální povahy, 
která by mohla znamenat riziko pro stabilitu 
finančního trhu. Rovněž se zaměřuje na 
aktuální problémy, které se během daného 
čtvrtletí vyskytnou. Slovníček pojmů. 
Statistická příloha. - Příl. - ISBN: 978-1-
58906-720-2 
 
E-9112 
by Daniel S. Hamilton and Joseph P. Quinlan 
Globalization and Europe : prospering in 
the new whirled order 
Globalizace a Evropa : jak prosperovat ve 
víru nového řádu 
Washington: Center for Transatlantic 
Relations, 2008, xii, 184 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Publikace ukazuje, jak hospodářská 
globalizace v současné době ovlivňuje Evropu. 
Autoři mapují změny v oblasti obchodu, 
investic, kapitálu, pracovní mobility a 
demografie, zaměstnanosti a mezd, výzkumu a 
vývoje, technologií a inovací. Objasňují vliv 
globalizace na evropské spotřebitele, 
pracovníky, firmy i vlády. Zvláštní pozornost 
je věnována čínskému hospodářství a jeho 
vlivu na evropské i globální hospodářství. - 
ISBN: 0-9788821-9-9 - ISBN: 978-0-9788821-
9-8 
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23992 
OECD 
International trade by commodity statistics 
2001/2006 : Canada, France, Germany, 
Japan, Switzerland, United Kingdom, 
United States 
Statistika mezinárodního obchodu                
s komoditami 2001-2006 : Kanada, Francie, 
Německo, Japonsko, Švýcarsko, Velká 
Británie, USA 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2008, 558 s. : tab. 
Statistika mezinárodního obchodu                    
s komoditami poskytuje hodnoty importu a 
exportu sedmi členských zemí OECD v letech 
2001 až 2006. Tabulky za jednotlivé země jsou 
uvnitř členěny podle partnerských zemí a 
seskupení a podle jednotlivých komodit. 
 
23967 
Petr Sedláček 
Mezinárodní měnový fond ve 21. století 
Praha: C.H. Beck, 2008, xviii, 234 s. : obr., 
tab., boxy 
Historický vývoj MMF (hlavní politické a 
ekonomické události). Prevence krizí 
(jednotlivé formy krizí, dohled, 
transparentnost, nové směry v posílení 
prevence, technická pomoc). Řešení krizí 
(domácí přizpůsobování - programy MMF, 
financování, zapojení soukromého sektoru). 
MMF a země s nízkým příjmem. MMF jako 
efektivní multilaterální finanční instituce. 
MMF a Česká republika (spolupráce, některé 
aspekty ekonomického vývoje ČR z pohledu 
MMF). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-012-6 
 
23965 
Karel Marek, Lenka Žváčková 
Obchodní podmínky, obchodní zvyklosti a 
vykládací pravidla 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 282 s. 
Z obsahu: druhy obchodněprávních smluv a 
jejich uzavírání, přehled možností úprav 
smluvních vztahů, obchodní podmínky, 
obchodní zvyklosti, vykládací pravidla a jejich 
uplatnění v mezinárodním obchodu, splnění 
závazku, kupní smlouva, smlouva o dílo, 
doložky užívané ve vnitrostátním a 
mezinárodním obchodu. - 1. vyd. - Příl.: 
všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení 
stavby (znění legislativy). - ISBN: 978-80-
7357-333-1 
 
 

E-9065 
Council of Europe Development Bank 
Report of the governor [Council of Europe 
Development Bank]. Financial year 2007 
Zpráva guvernéra [Rozvojová banka Rady 
Evropy]. Finanční rok 2007 
Paris: Council of Europe Development Bank, 
[2008], 96 s. : tab., grafy, obr. 
Rozvojová banka Rady Evropy - CEB (do roku 
1999 Council of Europe Social Development 
Fund) byla ustanovena Výborem ministrů při 
Radě Evropy s cílem řešit problémy uprchlíků. 
Její aktivity jsou založeny na principu 
posilování sociální koheze v Evropě. Pomáhá 
lidem bez domova, obětem přírodních 
katastrof, přistěhovalcům. Pole působnosti se 
během let rozšířilo na oblasti vzdělávání, 
zdravotnictví, sociálního bydlení, profesního 
školení, zlepšování životních podmínek           
v některých městských územích a 
modernizování venkova, ochrany životního 
prostředí a záchrany historického a kulturního 
dědictví. Přehled členských zemí, účasti 
představitelů jednotlivých zemí v orgánech 
banky, aktivity banky v roce 2007, finanční 
výkazy a výsledky. 
 
E-9090 
The World Bank Group 
Summary proceedings : 2007 annual 
meetings of the Boards of Governors 
Souhrnný sborník : výroční setkání Rad 
guvernérů 2007 
Washington: World Bank, [2008], viii, 281 s. : 
tab. 
Sborník ze zasedání Rad guvernérů Skupiny 
Světové banky (IBRD, IFC, IDA, MIGA, 
ICSID), které se konalo 21. - 22. října 2007 ve 
Washingtonu. 
 
E-9113 
Daniel S. Hamilton and Joseph P. Quinlan 
The transatlantic economy 2008 : annual 
survey of jobs, trade and investment 
between the United States and Europe 
Transatlantické hospodářství 2008 : 
každoroční přehled pracovních míst, 
obchodu a investic mezi USA a Evropou 
Washington: Center for Transatlantic 
Relations, 2008, xii, 121 s. : tab., grafy 
Přehled s informacemi potvrzujícími růst 
hospodářské integrace mezi evropskými státy a 
USA. Ilustrováno na statistických údajích         
z oblasti transatlantických investic, exportu a 
importu, obchodních zisků, toků portfolia, 
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zaměstnávání a financování výzkumu a vývoje 
na úrovni jednotlivých států USA a 
jednotlivých států evropských. Zahrnuje 
zhruba období 2003-2007. - ISBN: 0-9788821-
7-2 - ISBN: 978-0-9788821-7-4 
 
E-9097 
Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques 
Vers une croissance pro-pauvres : guide 
pratique pour l'analyse préalable de 
l'impact sur la pauvreté 
K růstu ve prospěch chudých : praktický 
průvodce pro předběžnou analýzu dopadu 
na chudobu 
Paris: Organisation de cooperation et de 
développement économiques, 2007, 92 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Publikaci vytvořil Výbor pro rozvojovou 
pomoc - síť pro snižování chudoby (DAC 
Network on Poverty Reduction) jako pomocný 
nástroj pro efektivní plánování a řízení 
programů ke snižování chudoby ve světě. AIP 
- odhad dopadů na chudobu. Harmonizace 
dárcovské praxe. Doplněno ilustračními 
příklady. - Příl. 
 
23560/669 
Sagit 
Zahraniční obchod : podle stavu k 19. 5. 
2008 
Ostrava: Sagit, 2008, 224 s. 
Zák. č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích 
se zahraničím. Zák. č. 38/1994 Sb.,                  
o zahraničním obchodu s vojenským 
materiálem ... Zák. č. 71/1994 Sb., o prodeji a 
vývozu předmětů kulturní hodnoty. Zák.          
č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování 
vývozu se státní podporou ... Zák. č. 19/1997 
Sb., o některých opatřeních souvisejících se 
zákazem chemických zbraní ... Zák. č. 63/2000 
Sb., o ochraně před dovozem subvencovaných 
výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb.,         
o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších 
předpisů, a zák. č. 13/1993 Sb., celního 
zákona. Zák. č. 101/2001 Sb., o navrácení 
nezákonně vyvezených kulturních statků. Zák. 
č. 214/2002 Sb., o vývozu některých 
kulturních statků z celního území EU. Zák.      
č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými 
diamanty. Zák. č. 100/2004 Sb., o ochraně 
druhů volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi 
a dalších opatřeních. Zák. č. 594/2004 Sb., 

jímž se provádí režim Evropských společenství 
pro kontrolu vývozu zboží a technologií 
dvojího užití. Zák. č. 228/2005 Sb., o kontrole 
obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR 
omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně 
některých zákonů. Zák. č. 69/2006 Sb.,            
o provádění mezinárodních sankcí. Zák.          
č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které 
by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, 
mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující 
zacházení nebo trestání ... Související vyhlášky 
a nařízení vlády ke všem zákonům. - ISBN: 
978-80-7208-688-7 
 

Podnik a podnikání 
 
23798 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Annual report on the OECD guidelines for 
multinational enterprises : corporate 
responsibility in the financial sector 
Výroční zpráva ke Směrnicím OECD pro 
nadnárodní podniky : odpovědnost podniků 
ve finančním sektoru 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007, 245 s. : tab., grafy 
Doporučení OECD pro mezinárodní 
podnikatelskou sféru, jak jednat v oblastech 
jako je pracovní síla, životní prostředí, ochrana 
spotřebitele a boj proti korupci. Doporučení 
vytvořilo 39 vlád, a protože dodržování 
Směrnic je pro podniky dobrovolné, zavázaly 
se vlády jejich dodržování podporovat. Popis 
aktivit zúčastněných vlád, které mají zajistit 
větší přínos Směrnic pro lepší fungování 
globální ekonomiky. Během sedmi let získaly 
tyto směrnice pozici jednoho z nejdůležitějších 
světových nástrojů v oblasti korporační 
odpovědnosti. Publikace se zaměřuje na 
odpovědnost podniků ve finančním sektoru. - 
2007 ed. - Příl. - ISBN: 978-92-64-03937-7 
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23893 
a copublication of the World Bank and 
International Finance Corporation 
Doing business 2008 : comparing regulation 
in 178 economies 
Podnikání v roce 2008 : porovnání předpisů 
ve 178 ekonomikách 
Washington: World Bank, 2007, 200 s. : tab., 
grafy 
Zpráva zkoumá právní úpravu, která reguluje 
podnikatelské prostředí, aktivity a ochranu 
vlastnických práv ve 178 zemích světa. 
Založení podniku; Udělování povolení; 
Zaměstnávání; Registrace a převádění majetku; 
Dostupnost úvěru; Ochrana investic; Placení 
daní; Obchodování se zahraničím; Prosazování 
práva; Ukončení podnikání. Doplněno 
tabulkami s kvantitativními ukazateli               
o podnikání v jednotlivých zemích. - ISBN: 
978-0-8213-7231-9 
 
23905 
Jaroslav Sedláček 
Finanční analýza podniku 
Brno: Computer Press, 2007, v, 154 s. : obr., 
tab. 
Předmět, cíl a metody finanční analýzy. 
Zpracování absolutních ukazatelů (metody 
horizontální a vertikální analýzy, indexové 
analýzy, analýzy rozdílových ukazatelů a 
analýzy cash flow). Analýza poměrových 
ukazatelů - nejrozšířenější a nejoblíbenější 
metoda finanční analýzy. Analýza soustav 
ukazatelů. Bonitní a bankrotní modely. 
Analytické metody, které umožňují komplexní 
posouzení ekonomické situace podniku 
zejména na bázi nefinančních ukazatelů - 
rating podniku, metoda BSC. Teoretický 
výklad je doplněn praktickými příklady. -       
1. vyd. - Internet. adresy. - ISBN: 978-80-251-
1830-6 
 
23858 
Petr Adamík, Jana Pilátová, Jaroslav Richter 
Likvidace obchodních společností 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 167 s. 
Publikace poskytuje informační přehled kroků 
od rozhodnutí o likvidaci až po návrh na 
výmaz společností z obchodního rejstříku. 
Pohled na likvidaci společnosti z pohledu 
právního. Přehled daňové a účetní 
problematiky. Vzory a podání. - 3. aktualiz. 
vyd. - Slov. zákl. účet. pojmů pro likvidátory. - 
ISBN: 978-80-7263-455-2 
 

23915 
Eva Kislingerová a kol. 
Manažerské finance 
Praha: C.H. Beck, 2007, XL, 745 s. : obr., tab. 
+ 1 CD 
Vysokoškolská učebnice obsahuje tyto 
kapitoly: Manažerské finance a cíle podniku; 
Riziko a čas; Cenné papíry; Hodnota podniku; 
Strategické dlouhodobé investiční 
rozhodování; Strategické finanční 
rozhodování; Životní cyklus podniku a taktické 
financování; Řízení pracovního kapitálu; 
Řízení pohledávek; Řízení zásob; Cash 
management; Krátkodobé financování; Firmy 
v reorganizaci, likvidaci či konkurzu; Řízení 
kurzových rizik; Fúze a akvizice. Na konci 
každé kapitoly jsou připojena klíčová slova a 
uvedeny internetové adresy s odkazy. -           
2. přeprac. a rozšíř. vyd. - Příl. -- internet. 
odkazy -- klíč. slova -- příl. na CD obsahuje 
Power pointové prezentace, příklady, kontrolní 
otázky a kviz. - ISBN: 978-80-7179-903-0 
 
23899II 
OECD 
Measuring globalisation : activities of 
multinationals. Vol. 2, Services, 2000-2004 
Měření globalizace : činnost nadnárodních 
společností. sv. 2, Služby, 2000-2004 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2008, 410 s. : tab. 
Publikace uvádí podrobné statistické údaje      
o hospodářské aktivitě nadnárodních 
společností v zemích OECD v sektoru služeb. 
V období globalizace uvedené údaje 
upozorňují na rostoucí hospodářský význam, 
který mají nadnárodní společnosti                    
v hostitelských zemích. Údaje pokrývají 23 
zemí v období 2000 až 2004. Zkoumanými 
proměnnými v jednotlivých odvětvích jsou: 
počet podniků, počet zaměstnanců, obrat, 
přidaná hodnota, náklady na zaměstnance, 
náklady na výzkum a vývoj, počet 
výzkumných pracovníků, export, import. Podíl 
ekonomik OECD kontrolovaný nadnárodními 
podniky. - ISBN: 978-92-64-04521-7 
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23940 
Monika Grasseová, Radek Dubec, Roman 
Horák 
Procesní řízení ve veřejném sektoru : 
teoretická východiska a praktické příklady 
Brno: Computer Press, 2008, v, 266 s. : tab., 
obr. 
Výklad základních pojmů. Charakteristika a 
porovnání funkčních a procesních přístupů. 
Projekty zavedení procesního přístupu k řízení 
do organizace veřejné správy a jeho využívání. 
Podstata a význam procesního modelování a 
jeho jednotlivé fáze. Monitorování, měření 
výkonnosti organizací s využitím modelu CAF 
a EFQM. Procesní analýza a optimalizace 
procesů. Kniha by měla sloužit jako návod ke 
studiu dané problematiky, případně pro 
přípravu na procesní a organizační audit. Je 
doplněna příklady a případovými studiemi 
(příklady auditů na ministerstvech SR a 
Magistrátu města Ostravy, případová studie      
z resortu MO ČR). - 1. vyd. - 8 příl. -- slov. 
vybraných metod pro podporu rozhodování -- 
slov. zákl. proces. pojmů. - ISBN: 978-80-251-
1987-7 
 
23977 
Tomáš Dvořák 
Společnost s ručením omezeným 
Praha: ASPI Publishing, 2008, xxvi, 428 s. 
Výklad pojmu společnosti s ručením 
omezeným. Založení a vznik společnosti. 
Práva a povinnosti společníků. Organizace 
společnosti. Majetkové otázky. Zrušení a zánik 
společnosti. Koncernové právo. Společnost       
s ručením omezeným advokátů. Právní stav 
uvedený v publikaci je k 1. 4. 2008. -              
3. přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-7357-344-7 
 
23857 
Pavel Běhounek 
Společnost s ručením omezeným : řešení 
účetní a daňové problematiky včetně 
příkladů z praxe 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 303 s. 
Právní úprava s. r. o., založení a vznik. Chod 
společnosti (rozdělování zisku, odměňování, 
převody majetku a poskytování služeb mezi 
spojenými osobami, půjčky poskytované 
společnosti jejími společníky, účetnictví). 
Ukončení účasti společníka, likvidace a zrušení 
společnosti. Vybraná ustanovení obchodního 
zákoníku s poznámkami. Změny účetní a 
daňové   legislativy.  Právní   stav   platný  k 

25. 2. 2008. - 8. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-
7263-452-1 
 
23560/670 
Sagit 
Živnostenský zákon : k 1.7.2008 
Ostrava: Sagit, 2008, 240 s. 
Znění zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání. Zák. č. 570/1991 Sb.,                       
o živnostenských úřadech. Zák. č. 301/1992 
Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární 
komoře ČR. Zák. č. 159/1999 Sb., o některých 
podmínkách podnikání v oblasti cestovního 
ruchu a o změně zák. č. 40/1964 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, a zák. č. 455/1991 Sb.,                       
o živnostenském podnikání, ve znění 
pozdějších předpisů. Zák. č. 72/2000 Sb.,         
o investičních pobídkách. Související vyhlášky 
a nařízení vlády. Zák. č. 47/2002 Sb.,                
o podpoře malého a středního podnikání a        
o změně zák. č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy ČR, ve znění pozdějších předpisů. Zák. 
č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace 
v členských státech EU. Zák. č. 247/2006 Sb., 
o omezení provozu zastaváren a některých 
jiných provozoven v noční době. - ISBN: 978-
80-7208-681-8 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
23694 
by the Economic Policy Committee and 
Directorate-General for Economic and 
Financial affairs 
Pension schemes and projection models in 
EU-25 member states 
Penzijní programy a projekční modely ve 25 
členských státech EU 
Brussels: European Commission, November 
2007, 378 s. : tab., grafy, schémata, vzorce 
Studie zkoumá penzijní programy a projekční 
modely používané pro plánování výdajů 
spojených se stárnutním obyvatelstva               
v jednotlivých státech EU v roce 2005. 
Zohledněny jsou reformní snahy v dané oblasti 
i s dlouhodobými účinky. Důraz kladen na 
systémy veřejných penzí, privátní a 
zaměstnanecké penze jsou zmiňovány pouze 
okrajově. V druhé části pak charakteristika 
penzijních systémů a modelování výdajů 
spojených se stárnutím obyvatelstva dle 
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národních modelů jednotlivých států a jejich 
srovnání. - Příl. - ISBN: 978-92-79-04693-3 
 
23932 
Magdalena Kotýnková 
Sociální ochrana chudých v České republice 
Praha:  Oeconomica,  2007, 132  s. :  28 tab., 
15 grafů 
Úvodní kapitola je věnována otázkám 
chudoby, vývoji konceptů chudoby a 
problematice jejího měření (v Evropě                      
i v USA). Další část se věnuje koncepci 
záchranné sociální sítě vytvořené v prvé 
polovině 90. let v Československu. Poslední 
kapitola vysvětluje změny v systému sociální 
ochrany v evropských zemích v 90. letech a 
objasnění mechanismů, které od roku 2007 
umožňují v ČR poskytovat sociální dávky        
v diferencované výši. - 1. vyd. - 7 příl. - ISBN: 
978-80-245-1302-7 

 

Pozemky a nemovitosti. Bytové 
hospodářství 
 
23990 
Housing, housing finance, and monetary 
policy : a symposium sponsored by The 
Federal Reserve Bank of Kansas City 
Bydlení, financování bydlení a měnová 
politika : sympozium sponzorované 
Federální rezervní bankou v Kansas City 
[S.l.]: Federal Reserve Bank of Kansas City, 
c2008, xxviii, 507 s. : tab., grafy, vzorce 
Sborník příspěvků účastníků sympozia            
v americkém Jackson Hole z řad ekonomů       
z obchodní a akademické sféry a představitelů 
centrálních bank z celého světa. Cílem 
sympozia v roce 2007 byl trh s byty a 
financování bydlení v USA a v dalších zemích 
a změny, ke kterým v dané oblasti v poslední 
době dochází. Referáty s tematikou: změny ve 
financování bydlení, cenový boom, bydlení a 
hospodářský cyklus, subprime hypotéky, úvěry 
na bydlení, spotřeba a spotřebitelské chování, 
bydlení a měnový transmisní mechanismus, 
bydlení a monetární politika. 
 
 
 
 
 
 

23975 
Milan Horák, Helena Nováková 
Kdo hradí opravy v bytě 
Praha: POLYGON, 2008, 128 s. : tab. 
Výklad práv a povinností pronajímatele a 
nájemce podle novelizovaného znění 
občanského zákoníku po novele provedené 
zák. č. 107/2006 Sb. Předchozí úprava podle 
vyhlášky č. 45/1964 Sb. Drobné opravy v bytě 
a náklady spojené s běžnou údržbou podle 
nařízení vlády č. 258/1995 Sb. - XIV. dopl. a 
aktualiz. vyd. - 7 příl. - ISBN: 978-80-7273-
149-7 

 

Práce. Zaměstnanci. 
Zaměstnavatelé 
 
E-9116 
Marián Dinga 
The impact of territorially concentrated 
FDI on local labor markets : evidence from 
the Czech Republic 
Působení regionálně soustředěných PZI na 
místní trhy práce : důkazy z České 
republiky 
Prague: CERGE-EI, February 2008, 47 s. : 
tab., vzorce 
Studie se zabývá přímými zahraničními 
investicemi (PZI) jako důležitým nástrojem 
pro vytváření pracovních příležitostí a 
zlepšování podmínek na trhu práce v ČR. 
Analyzuje působení rozsáhlého a územně 
koncentrovaného přílivu PZI v oblasti 
automobilového průmyslu na místní trh práce 
na úrovni okresu Kolín. Z výsledků vyplývá, 
že poklesla okresní míra nezaměstnanosti a 
zvýšila se okresní míra zaměstnanosti. - Příl. - 
ISBN: 978-80-7343-148-8 
 
E-9118 
Alena Bičáková, Jiří Slačálek, Michal Slavík 
Labor supply after transition : evidence 
from the Czech Republic 
Nabídka práce po transformaci : na 
příkladu České republiky 
Prague: CERGE-EI, March 2008, 41 s. : tab., 
vzorce 
Studie zkoumá chování nabídky práce v České 
republice třináct let po změně politického 
režimu (data z výběrového šetření 
Mikrocenzus 2002). Odhaduje mzdovou 
citlivost participace na trhu práce na základě 
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dvou odlišně definovaných mezd: hrubé a 
faktické čisté mzdy. Rozdíly mezi odhady pro 
hrubou a pro faktickou čistou mzdu 
interpretuje jako indikátor míry demotivujícího 
vlivu sociálního systému na nabídku práce.     
Z výsledků vyplývá, že nabídka práce              
v zemích s vysokou participací na trhu práce 
reaguje  na  mzdy  obvykle  méně. - ISBN: 
978-80-7343-151-8 
 
23715 
Lenka Filipová 
Lidský kapitál a jeho efektivní využití jako 
zdroj ekonomického růstu v České 
republice 
Praha: Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2008, 95 s. : grafy, tab. 
Problematika tvorby a akumulace lidského 
kapitálu, jeho efektivní využití a faktory, které 
toto ovlivňují. Efektivní využití lidského 
kapitálu jako faktoru ekonomického růstu: 
flexibilní trh práce a školství, celoživotní 
vzdělávání - příklady ze zemí OECD. 
Empirická analýza lidského kapitálu a jeho 
efektivního využití jako zdroje ekonomického 
růstu v ČR. - Tab. a graf. příl. - ISBN: 80-
86729-38-9 
 
23926 
Michael Armstrong, Tina Stephens 
Management a leadership 
Praha: Grada, 2008, 268 s. : obr. 
Praxe řízení (povaha řízení, schopnost vést, 
role manažera, manažerské činnosti, přístupy   
k řízení, uskutečňování věcí, strategické řízení, 
řízení systémů a procesů, samostatný rozvoj). 
Proces, souvislosti, řízení a uskutečňování 
změny. Zdokonalování vztahů se zákazníkem. 
Soustavné zlepšování. Řízení kvality. Výklad 
je doplněn příklady. - 1. vyd. - A Handbook of 
Management and Leadership (Orig.).  
- ISBN: 978-80-247-2177-4 
 
23919 
Ivan Tomší 
Mzdy a mzdové systémy 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 335 s. : tab. 
Mzdy v právním systému ČR a                          
v mezinárodních úmluvách a směrnicích EU. 
Základní všeobecná ustanovení zákoníku práce 
ve vztahu ke mzdám. Mzda podle zákoníku 
práce. Speciální podmínky pro poskytování 
mzdy. Mzda v prováděcím předpisu                 
k zákoníku práce a v dalších předpisech. 

Mzdový systém. Mzdový předpis v podniku. - 
1. vyd. - Příl. - ISBN: 978-80-7357-340-9 
 
23920 
Lenka Svobodová 
Nenechte se šikanovat kolegou : mobbing - 
skrytá hrozba 
Praha: Grada, 2008, 108 s. 
Systematický a cílený zásah do pracovního a 
soukromého života člověka ze strany kolegů - 
mobbing. Jeho znaky a cíle, příčiny vzniku. 
Profil pachatele mobbingu a profil oběti. 
Techniky, reakce, důsledky mobbingu. 
Prevence z pohledu firmy a z pohledu jedince. 
Právní obrana. - 1. vyd. 
 
23904 
Milan Gavlas 
Pracovní právo : 300 otázek a odpovědí 
Brno: Computer Press, 2007, 178 s. 
Odpovědi na nejčastěji pokládané otázky 
týkající se pracovněprávních vztahů podle 
zákoníku práce č. 262/2006 Sb., s účinností od 
1. 1. 2007. Vzory nejčastěji používaných 
dohod. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-251-1872-6 
 
E-9115 
Štěpán Jurajda, Katherine Terrell 
Regional unemployment and human capital 
in transition economies 
Regionální nezaměstnanost a lidský kapitál 
v transformačních ekonomikách 
Prague: CERGE-EI, December 2007, 34 s. : 
grafy, vzorce 
Regionální rozdíly v nezaměstnanosti               
v postkomunistických zemích jsou významné a 
dlouhodobě neklesají. Studie využívá dat         
o regionech v Bulharsku, Maďarsku, České 
republice a Ukrajině ke zkoumání významu 
regionální vzdělanosti pro nezaměstnanost, 
kapitálové toky i pohyb pracovních sil              
s různou úrovní vzdělání. - ISBN: 978-80-
7343-144-0 
 
23943 
Kaye Thorne, Andy Pellant 
Rozvíjíme a motivujeme zaměstnance : 
výběr, trénink a podpora rozvoje nejlepších 
Brno: Computer Press, 2007, vi, 142 s. 
Talent je jen zřídkakdy plně využit. Tato kniha 
je na jedné straně průzkumem toho, co brání 
projevení schopných zaměstnanců ve firmě, a 
na straně druhé je zasvěcením do tajů, jak 
může firma vytvořit klima, v němž budou 
schopní své talenty rozvíjet. Autoři nabízejí 
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praktické postupy, které zahrnují: definici 
talentu, jak podporovat rozvoj zaměstnanců, 
identifikaci motivátorů a pohnutek 
talentovaných lidí, jak zajistit organizaci do 
budoucna, jak vytvořit vhodné prostředí pro 
rozvoj zaměstnanců a vliv stylu vedení na 
udržení schopných zaměstnanců, jak 
vybudovat talent apod. - 1. vyd. - The essential 
guide to managing talent (Orig.). - ISBN: 978-
80-251-1689-0 
 
23854 
Jiří Plamínek 
Řešení problémů a rozhodování : jak 
přinutit problémy, aby pracovaly ve váš 
prospěch 
Praha: Grada, 2008, 144 s. : 41 obr. 
Poznávání problémů, definiční pasti a výběr 
priorit. Problémy v časových, funkčních a 
kauzálních vztazích. Nejúspěšnější techniky 
hledání a hodnocení možných řešení. Styly 
rozhodování a realizace zvolených řešení. 
Přehled nejčastějších chyb při rozhodování. 
Praktické příklady z českého prostředí. -          
1. vyd. - ISBN: 978-80-247-2437-9 
 
E-9087 
Kamil Galuščák, Jan Pavel 
Unemployment and inactivity traps in the 
Czech Republic : incentive effects of policies 
Pasti nezaměstnanosti a nečinnosti v České 
republice : stimulační účinky politik 
Prague: Czech National Bank, December 2007, 
57 s. : tab., grafy, vzorce 
Studie zjišťuje, do jaké míry působil systém 
sociálních dávek jako stimulační faktor pro 
oblast zaměstnanosti a trhu práce v České 
republice v letech 1996-2006. Autoři vyvinuli 
mikrosimulační model (MIMOD), který 
napodobuje působení daní a dávek na úrovni 
domácností, a jeho pomocí zjišťují čistý 
nahrazovací poměr (net replacement rate, 
NRR) - podíl čistého příjmu domácnosti 
osoby, která nemá práci a domácnosti osoby, 
která pracuje. Sledováním nezaměstnanosti      
v jednotlivých typech domácností docházejí ke 
zjištění, že nejvyšší míra je v domácnostech     
s jednou dospělou osobou a dětmi. Dále 
zvažují dopady reformy sociálních dávek         
v roce 2007 a dopady na státní rozpočet. - Příl. 
 
 
 
 
 

23853 
Jiří Plamínek 
Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas 
managementu 
Praha: Grada, 2008, 204 s. : 84 tabulí 
Průvodce teorií vitality - originálním 
systémem, který umožňuje vést firmy a 
instituce k úspěchu. Publikace se zabývá 
postupně řízením celé firmy, vedením 
jednotlivých lidí, ovlivňováním vztahů mezi 
nimi a praktickým zaváděním teorie vitality do 
života firmy. Výklad je uspořádán do podoby 
atlasu s jednotným uspořádáním dvoustran - 
názorná tabule a vysvětlující text. - 3. aktualiz. 
a rozšíř. vyd. - ISBN: 978-80-247-2448-5 
 
23983 
Zdeňka Leiblová 
Zákon o zaměstnanosti s komentářem : 
včetně prováděcích předpisů k 1. 4. 2008 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 295 s. 
Znění zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
s komentářem. Prováděcí předpisy. Vzory 
formulářů používaných při zaměstnávání 
cizinců a dětí, při insolvenci zaměstnavatele a 
vzor závazného formuláře k žádosti o povolení 
zprostředkování zaměstnání. V tomto 4. vydání 
jsou aktualizovány příklady s ohledem na 
změny právních předpisů. - 4. aktualiz. vyd. - 
ISBN: 978-80-7263-460-6 
 
23867     Pouze prezenčně 
Margerita Vysokajová, Bohuslav Kahle, Jiří 
Doležílek 
Zákoník práce : komentář 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 503 s. 
Znění zák. č. 262/2006., zákoníku práce, 
včetně novel provedených v roce 2007. 
Komentář, související ustanovení a odkazy, 
odkazy na právo ES a judikaturu. V příloze 
charakteristiky platových tříd. - 2. aktualiz. 
vyd. - Příl. - ISBN: 978-80-7357327-0 
 
23910 
Miroslav Bělecký 
Zákoník práce o ženách a pro ženy : právní 
úprava od 1. ledna 2008 
Praha: VOX, 2008, 160 s. 
Historie pracovního práva u nás včetně 
postavení žen. Charakteristika úpravy 
pracovněprávních vztahů. Žena jako uchazeč   
o zaměstnání a jako zaměstnanec. Bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci, zvláštní pracovní 
podmínky zaměstnankyň. Antidiskriminační 
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zákon. Přehled právních předpisů. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-86324-71-5 
 

Právo 
 
23560/679 
Sagit 
Trestní předpisy. Přestupky : podle stavu     
k 1.7.2008 
Ostrava: Sagit, 2008, 448 s. 
Zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Přehled 
ustanovení trestního řádu. Zák. č. 141/1961 
Sb., trestní řád. Zák. č. 269/1994 Sb.,                
o Rejstříku trestů. Zák. č. 137/2001 Sb.,           
o zvláštní ochraně svědka a dalších osob           
v souvislosti s trestním řízením a o změně zák. 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. Zák. č. 218/2003 Sb., 
zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Zák.     
č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a 
věcí v trestním řízení a o změně některých 
zákonů. Zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 
Zák. č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 
svobody a o změně některých souvisejících 
zákonů. Zák. č. 129/2008 Sb., o výkonu 
zabezpečovací detence a o změně některých 
dalších zákonů. Zák. č. 293/1993 Sb.,               
o výkonu vazby. Zák. č. 257/2000 Sb.,              
o Probační a mediační službě. Zák. č. 209/1997 
Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem 
trestné činnosti a o změně a doplnění 
některých zákonů. Znění souvisejících nařízení 
vlády a vyhlášek. Přehled rozhodnutí 
prezidenta o amnestiích. - ISBN: 978-80-7208-
691-7 
 
23803 
OECD 
Asian insolvency systems : closing the 
implementation gap 
Asijské systémy platební neschopnosti : 
dohánějí realizační náskok 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, c2007, 280 s. : tab., 
rámečky, schéma 
Publikace poskytuje přehled o změnách           
v oblasti insolvenčního práva v některých 
asijských zemích. Srovnání systémů platební 
neschopnosti Hongkongu, Indonésie, Japonska, 
Nepálu, Thajska, Vietnamu a Číny. Detailní 
pohled na úlohu soudů a prioritu pohledávek  
 
 

dle nového čínského konkurzního zákona 
účinného od června 2007. - ISBN: 978-92-64-
03832-5 
 
23918 
[Jana Bobošíková ... et al.] 
Cui bono restituce. II. 
Praha: Centrum rozvoje a prosperity, 2007, 
241 s. : fotogr. 
Pět právních případů sporných majetkových 
nároků, které dodnes zasahují do poválečného 
uspořádání EU. Potomci aristokratických rodů 
se dožadují u českých soudů zkonfiskovaného 
majetku. Kauza Salm-Reifferscheidt, Des 
Fours-Walderode, Colloredo-Mansfeld, Thun-
Hohenstein a kauza Möse. Sdružení Cui bono? 
detailně zmapovalo tyto restituční spory včetně 
bohaté dokumentace. Spor o smysl českých 
dějin neskončil - závěrečné slovo JUDr. 
Pavlíčka. - 2. dopl. a aktualiz. vyd. - 2 příl. - 
ISBN: 80-254-0884-1 
 
23954 
Iva Šmídová 
Ekonomické souvislosti finančního práva : 
(stručný úvod) 
Ostrava: KEY Publishing, 2007, 119 s. 
Právní regulace. Finanční systém jako součást 
ekonomiky (jednoduchý model ekonomiky, 
peníze, úloha státu ve finančním sektoru, 
klasifikace finančních trhů, základní druhy 
cenných papírů). Instituce finančního trhu 
(centrální banka, obchodní banky). Devizový 
trh. Rozpočtové právo. Veřejné dávky (daně, 
poplatky, cla). - 2. vyd. - 7 příl. - ISBN: 978-
80-87071-23-6 
 
23898 
OECD 
Enforcement of corporate governance in 
Asia : the unfinished agenda 
Vymáhání v oblasti řízení a správy 
společností v Asii : nedokončený program 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007, 120 s. : tab., schémata 
Publikace přináší několik případových studií a 
analýz, jak vypadá vymáhání corporate 
governance v praxi asijských jurisdikcí. 
Hromadné žaloby (class actions) a 
občanskoprávní spor v případu Procomp na 
Tchaj-wanu; teorie a praxe specializovaných 
(obchodních) soudů; spolupráce státních 
zástupců a korejského regulačního orgánu 
Korea Fair Trade Commission (KFTC); 
perspektivy arbitráže a alternativních řešení 
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sporů a případ China Aviation Oil v Singapuru. 
- Příl. - ISBN: 978-92-64-03550-8 
 
23929 
Monika Pauknerová 
Evropské mezinárodní právo soukromé 
Praha: C.H. Beck, 2008, xxvi, 409 s. 
Výklad evropského mezinárodního práva 
soukromého v širším pojetí, které zahrnuje jak 
kolizní právo, tak mezinárodní civilní procesní 
právo. Učebnice podává přehled o předpisech 
tohoto práva a jejich systému. Obecná část 
přináší výklad pojmu, předmětu, pramenů, 
mezinárodních smluv, národního práva 
členských států a vztahu k subjektům                
z nečlenských zemí. Zvláštní část obsahuje 
nařízení Rady (ES), nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) a Římskou úmluvu      
o právu rozhodném pro smluvní závazkové 
vztahy. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-034-8 
 
23961 
Petr Hlavsa 
Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb.,          
s poznámkami a prováděcími předpisy 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 271 s. 
Znění zák. č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) 
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, s poznámkami. Zák. č. 119/2001 Sb., 
kterým se stanoví pravidla pro případy 
souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí,        
s poznámkami. Znění prováděcích předpisů 
(výše odměny správců podniku, odměna a 
náhrada soudního exekutora, centrální 
evidence exekucí, postupy při výkonu 
exekuční a další činnosti, sazebník výše úplaty 
za poskytnutí údajů z centrální evidence 
exekucí a výše náhrady nákladů). Stavovské 
předpisy Exekutorské komory ČR. -                
3. aktualiz. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7201-
704-1 
 
23953 
Marek Fryšták 
Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a 
praxe 
Ostrava: KEY Publishing, 2007, 205 s. 
Definice základních pojmů. Hospodářská 
kriminalita z pohledu hmotněprávního, 
procesněprávního, kriminalistického a 
kriminologického. Vybrané statistické údaje. 
Vzorové otázky k vypracování odborných 

vyjádření a znaleckých posudků v oboru 
ekonomika. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-87071-
18-2 
 
23935 
Josef Kuchta ... [et al.] 
Hospodářská trestná činnost : 
multimediální učební text 
Brno: Masarykova univerzita, 2007, 111 s. : 
schéma 
Základy trestní odpovědnosti a trestání. 
Základní definice hospodářské kriminality, 
společné rysy hospodářských trestných činů, 
úprava v trestním zákoně. Charakteristika 
trestního práva procesního, jeho základní 
zásady, prameny. Hospodářská kriminalita       
z pohledu trestního práva procesního a             
z pohledu kriminalistického. - 1. vyd. - 1 příl. 
na CD. - ISBN: 978-80-210-4256-8 
 
23897 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
International investment law : 
understanding concepts and tracking 
innovations 
Mezinárodní investiční právo : chápání 
pojetí a sledování inovací 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2008, 340 s. : tab., rámečky 
Publikace doplňuje každoroční titul OECD 
International investment perspectives 
(Mezinárodní investiční vyhlídky). Přináší 
analýzu základních ustanovení mezinárodních 
a regionálních investičních smluv a 
problematiky jejich interpretace a aplikace.      
Čtyři části publikace se soustřeďují na definici 
pojmu investor a investování; interpretaci 
"umbrella clause"; přehled protikorupčních, 
pracovněprávních a environmentálních 
klauzulí; interakci mezi investičními a 
servisními ustanoveními ve vybraných 
regionálních obchodních smlouvách (RTAs). - 
Příl. - ISBN: 978-92-64-04202-5 
 
21640/19/08 
Úřad pro úřední tisky Evropské unie 
Kapitola 19. Prostor svobody, bezpečnosti a 
práva : [1995-2004] 
Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských 
společenství, [2008], 264 s. 
Úmluvy, protokoly a akta z let 1995 až 2004 
týkající se zjednodušeného postupu vydávání 
mezi členskými státy, zřízení Europolu, 
ochrany finančních zájmů ES, používání 
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informačních technologií pro celní účely a 
spolupráce mezi celními orgány. 
 
E-9092 
EBRD 
Law in transition : securities markets, legal 
reform in Ukraine. 2008 
Právo v transformaci : trhy s cennými 
papíry, právní reforma na Ukrajině. 2008 
London: European Bank for Reconstruction 
and Development, 2008, 96 s. : tab., grafy 
Sborník článků tematicky rozdělený na dvě 
části. V první části: legislativa trhů s cennými 
papíry v tranzitivních ekonomikách; stanovení 
celosvětových standardů regulace cenných 
papírů prostřednictvím IOSCO; právní 
prostředí pro asset-backed securitisation           
v Rusku; albánský orgán finančního dohledu 
nad nebankovním sektorem (Albanian 
Financial Supervisory Authority AFSA); první 
kazachstánské regionální finanční centrum       
v Almaty; perspektivy rozvoje kapitálového 
trhu v Moldavsku. Ve druhé části věnované 
Ukrajině: změny ukrajinského obchodního 
práva; rozvoj soukromého sektoru a 
financování obchodních nemovitostí; corporate 
governance a změna práva akciových 
společností; školicí systém soudců (Academy 
of Judges). 
 
23962 
Pavel Šturma 
Mezinárodní dohody o ochraně investic a 
řešení sporů 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 334 s. 
Publikace kompletním způsobem zpracovává 
problematiku mezinárodněprávní ochrany 
investic, a to se zvláštním důrazem na úpravu 
řešení sporů. Pozornost je věnována vymezení 
pojmu investice z hlediska ekonomického        
i právního, dále standardům zacházení a 
ochrany investic a pravidlům o ochraně 
investic před vyvlastněním a standardům 
náhrady za vyvlastněný, popř. znárodněný 
majetek. V tomto 2. vydání je práce 
aktualizována a doplněna o informace               
o některých mnohostranných dohodách a 
arbitrážích z ochrany investic. - 2. dopl. vyd. - 
5 příl. - ISBN: 978-80-7201-709-6 
 
 
 
 

23939 
Filip Křepelka 
Mnohojazyčnost Evropské unie a její 
důsledky pro českou právní praxi 
Brno: Masarykova univerzita, 2007, 130 s. 
Poznatky ze souběžného uplatňování a 
vzájemného ovlivňování se mnohojazyčného 
práva EU a práva členských států dokládají ne 
vždy snadné porozumění. Názvy kapitol: 
Český pohled na vztah jazyka a práva - 
jednojazyčné Česko a jeho dílčí ústup od této 
jednojazyčnosti po vstupu do EU; Jazykové 
režimy států a mezinárodního společenství; 
Nejdůležitější aspekty mnohojazyčnosti EU; 
Problémy způsobené mnohojazyčným 
záznamem práva; Zavádění češtiny jako 
nového jazyka EU. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
210-4298-8 
 
23979 
[Monika Vacková, Nataša Reichlová, Lenka 
Broučková] 
Obchodní rejstřík : praktický průvodce 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 280 s. 
Praktický průvodce od podání návrhu na zápis 
obchodní společnosti do obchodního rejstříku, 
přes nejčastější změny zápisu až po výmaz 
společnosti. Vymezení základních pojmů. 
Řízení ve věcech obchodního rejstříku. Návrhy 
podávané na formulářích (obecně a výklad       
k jednotlivým částem formulářů, přeměny 
společnosti, fyzické osoby, výmaz z rejstříku). 
Řízení a zápisy do rejstříku nadací, nadačních 
fondů, společenství vlastníků jednotek a 
obecně prospěšných společností. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-7357-273-0 
 
23560/672 
Sagit 
Obchodní zákoník se změnami k 1.7.2008 : 
redakční uzávěrka 5.5.2008 
Ostrava: Sagit, 2008, 351 s. 
Úplné znění obchodního zákoníku č. 513/1991 
Sb. Související vyhlášky a nařízení. Zák.         
č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti. Zák. 
č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní 
společnosti. Zák. č. 104/2008 Sb., zákon           
o nabídkách převzetí. Zák. č. 125/2008 Sb.,      
o přeměnách obchodních společností a 
družstev. - ISBN: 978-80-7208-684-9 
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23852 
[C. H. Beck] 
Občanský zákoník : právní stav ke dni        
1. ledna 2008 
Praha: C.H. Beck, 2008, 247 s. 
Znění zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů. Související 
zákony a nařízení vlády. - Slov. vybraných 
pojmů. - ISBN: 978-80-7400-015-7 
 
23978 
Tomáš Hulva 
Ochrana majetku 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 375 s. 
Všeobecný základ práva a jeho systému: 
pojmy, právní předpisy a jejich výklad, 
základní zásady. Ochrana majetku normami 
soukromého práva: podle občanského 
zákoníku, katastru nemovitostí, praktické 
informace pro koupi nemovitosti či stavbu 
domu, závazkové právo, soukromoprávní 
prostředky ochrany majetku. Ochrana majetku 
normami veřejného práva: dle předpisů 
správního a trestního práva. Právní stav 
publikace je k datu 1. 1. 2008. - Příl: vzory 
jednostran. práv. úkonů, smluv a podání. - 
ISBN: 978-80-7201-712-6 
 
23912 
Jiří Maštalka 
Osobní údaje, právo a my 
Praha: C.H. Beck, 2008, xiv, 212 s. 
Smysl právní úpravy ochrany osobních údajů a 
její ukotvení v právním řádu. Předpisy na 
ochranu osobních údajů: přijímání těchto 
předpisů, základní principy, legalita a účel 
zpracování, právo na informaci, registrace, 
bezpečnost, další osoby účastnící se na 
zpracování, přenos osobních údajů do 
zahraničí. Další právní předpisy. Důsledky 
porušení povinností při zpracování osobních 
údajů a procesní pravidla s tím spojená. 
Některé zvláštní případy zpracování osobních 
údajů (videotechnika, zákaznické registry, 
vstup do budov, kopírování osobních dokladů 
aj.). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-033-1 
 
23560/675 
Sagit 
Poplatky : podle stavu k 5.5.2008 
Ostrava: Sagit, 2008, 160 s. 
Znění zák. č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích. Zák. č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích. Zák. č. 549/1991 Sb., o soudních 
poplatcích. Související vyhlášky. Vybraná 
ustanovení zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku. Vybraná ustanovení 
zák. č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci. 
Zákony, nařízení vlády a vyhlášky upravující 
ostatní poplatky. Zák. č. 348/2005 Sb.,             
o rozhlasových a televizních poplatcích a        
o změně některých zákonů. Zák. č. 173/2002 
Sb., o poplatcích za udržování patentů a 
dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva. 
Zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
(vybraná ustanovení). Vybraná ustanovení zák. 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a zák. č. 254/2001 
Sb., vodního zákona a zák. č. 13/1997 Sb.,       
o pozemních komunikacích. Vybraná 
ustanovení zák. č. 500/1990 Sb., o působnosti 
orgánů České republiky ve věcech převodů 
vlastnictví státu k některým věcem na jiné 
právnické nebo fyzické osoby. Vybraná 
ustanovení zák. č. 40/1964 Sb., občanského 
zákoníku. - ISBN: 98-80-7208-686-3 
 
23955I 
[editor Karel Schelle] 
Právní a ekonomické problémy současnosti 
: sborník prací. I. 
Ostrava: KEY Publishing, 2007, 194 s. 
Sborník obsahuje tyto příspěvky: Právní 
úprava promlčení a prekluze v právních řádech 
zemí EU (J. Bílý); Některé rysy recentní právní 
teorie v ČR (J. Havránek); K některým 
otázkám interpretace pojmu dobrých mravů 
(H. Plátěnková); Domácí násilí jako sociálně-
patologický jev současnosti a jeho 
trestněprávní aspekty (I. Svoboda); Možnosti 
korupce v rámci konkurzního řízení               
(K. Schelle - I. Schelleová); Soud nebo 
rozhodce? (I. Schelleová); Úvahy nad novým 
zákoníkem práce (I. Píchová); Listina              
o vydědění (K. Hejtmánková); 
Spolunadobudnutý majetok manželov 
(koakvizícia) a formovanie modernej úpravy 
majetkových vzťahov medzi manželmi (1848-
1950); Entstehen der Tschechoslowakischen 
Republik und Rezeption ungarischer 
Verwaltung (K. Schelle); Několik poznámek    
k polsko-československým vztahům v letech 
1939-1945 (L. Vojáček); Änderunger im 
Familienrecht in der zwischenkriegerischen 
Tschechoslowakei (R. Veselá); Kodifikácia 
práva v predmoháčskom Uhorsku (T. Gábriš); 
Postavení chebského soudu a chebský právní 
okruh (V. Knoll). - 1. vyd. - Vyd. ve spolupráci 
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se soukromou vysokou školou Business School 
(B.I.B.S.). - ISBN: 978-80-87071-10-6 
 
23955II 
[editor Karel Schelle] 
Právní a ekonomické problémy současnosti 
: sborník prací. II. 
Ostrava: KEY Publishing, 2007, 171 s. 
Sborník obsahuje tyto příspěvky: Obecně ke 
smluvnímu obchodnímu právu (K. Marek); 
Zájmová samospráva (Z. Koudelka); Firmy     
v právních podmínkách zahraničního obchodu 
(J. Bílý); Vyrovnání jako nefunkční součást 
zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a 
vyrovnání (R. Rais); Bankovní prostředí v ČR 
- aktuální trendy a predikce budoucího vývoje 
(J. Hloušek); Finanční správa za první 
Československé republiky (K. Schelle); Cesta 
k novému českému insolvenčnímu právu       
(I. Schelleová); Kritický fideismus a jeho 
pozitivní vliv na roli manažera                              
(V. K. Vyskočil); Ochrana hospodárskej 
súťaže včera a dnes (A. B. Hintošová); Životní 
pojištění - nejen doplněk státního důchodového 
pojištění (D. Martinovičová); K problematice 
ústavní úpravy zajišťování bezpečnosti ČR   
(V. Man - K. Schelle); Antický mýtus: Oidipus 
a Sfinga (J. Stejskal); Proveditelnost procesu 
restrukturalizace "krajských" nemocnic a jejich 
přechod na holdingovou strukturu řízení       
(L. Drlík, M. Fritz). - 1. vyd. - Vyd. ve 
spolupráci se soukromou vysokou školou 
Business School (B.I.B.S.). - ISBN: 978-80-
87071-25-0 
 
23914 
Jindřiška Munková 
Právo proti nekalé soutěži : komentář 
Praha: C.H. Beck, 2008, xi, 233 s. 
Vlastnímu výkladu jednotlivých ustanovení      
o nekalé soutěži je předřazen všeobecný úvod, 
v němž jsou nastíněny souvislosti s právem na 
ochranu hospodářské soutěže, s trestním a 
pracovním právem, zejména pak                       
s průmyslovými právy a především s úpravou 
spotřebitelského práva. Publikace obsahuje 
text zákonných ustanovení obchodního 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů - hlava 
V. Hospodářská soutěž. Komentář je doplněný 
judikáty a souvisejícími předpisy. - 3. vyd. - 
ISBN: 978-80-7179-543-8 
 
 
 
 

23931 
Petr Tröster a kolektiv 
Právo sociálního zabezpečení 
Praha: C.H. Beck, 2008, xxxvii, 367 s. 
Učebnice vymezuje pojem a předmět práva 
sociálního zabezpečení, pojednává                   
o historickém vývoji tohoto právního odvětví, 
provádí rozbor právní úpravy jednotlivých 
subsystémů - zdravotního, nemocenského, 
úrazového a důchodového pojištění, státní 
sociální podpory, sociální pomoci a 
doplňkových systémů. Zabývá se právními 
skutečnostmi, právními vztahy a otázkami 
financování, organizace a řízení v sociálním 
zabezpečení. Nejsou opomenuty ani evropské a 
mezinárodní aspekty předmětného oboru 
práva. Čtvrté vydání reaguje na rozsáhlé 
legislativní změny. - 4. přeprac. a dopl. vyd. - 
ISBN: 978-80-7400-032-4 
 
23963 
Markéta Surgová 
Předkupní právo 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 127 s. 
Pojem a charakteristika předkupního práva. 
Jeho druhy. Vznik, realizace a zánik 
předkupního práva. Právní následky porušení 
předkupního práva z různých hledisek. - ISBN: 
978-80-7201-715-7 
 
23980 
sestavila Sylva Žondrová 
Přehled judikatury z oblasti sociálního 
zabezpečení 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 515 s. 
Výběr soudních rozhodnutí je systematicky 
rozčleněn do těchto částí: obecná východiska 
práva sociálního zabezpečení, důchodové 
pojištění, zdravotní pojištění, nemocenské 
pojištění, státní sociální podpora, sociální péče, 
odškodňování jednorázovými peněžními 
částkami, procesní aspekty práva sociálního 
zabezpečení. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7357-
315-7 
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23960     Pouze prezenčně 
Zdeněk Červený, Václav Šlauf 
Přestupkové právo : podle právního stavu   
k 1.3.2008 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 343 s. 
Komentář k jednotlivým ustanovením zák. 
ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších zákonů. Výňatky ze zvláštních 
zákonů upravujících problematiku přestupků. - 
15. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7201-713-3 
 
15392XXXXI 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 41, ročník 
2006 - II. díl 
Praha: C.H. Beck, 2008, xix, 637 s. 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí 
všechny přijaté nálezy a usnesení Ústavního 
soudu. Každý nález je opatřen výstižným 
názvem a právní větou umožňující rychlou a 
věcnou orientaci. V tomto díle nálezy č. 76 - 
128 a usnesení č. 5 - 9 z roku 2006. - 1. vyd. - 
Sezn. použit. práv. předpisů. - ISBN: 978-80-
7400-000-3 
 
15392XXXXII 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 42, ročník 
2006 - III. díl 
Praha: C.H. Beck, 2008, xxi, 562 s. + 1 CD 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí 
všechny přijaté nálezy a usnesení Ústavního 
soudu. Každý nález je opatřen výstižným 
názvem a právní větou umožňující rychlou a 
věcnou orientaci. V tomto díle nálezy č. 129 - 
172 a usnesení č. 10 - 11 z roku 2006. - 1. vyd. 
- Sezn. použit. práv. předpisů -- na CD obsah a 
věc. rejstř. všech svazků. - ISBN: 978-80-
7400-000-3 
 
23956 
Ilona Schelleová 
Úvod do insolvenčního práva 
Ostrava: KEY Publishing, 2007, 94 s. 
Krizový management a jeho právní nástroje. 
Charakteristika úpadkového práva. Výchozí 
inspirační zdroje úpravy insolvenčního řízení a 
současná právní úprava. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-87071-54-0 
 
 
 
 

23966 
Petr Havlan 
Veřejné vlastnictví v právu a společnosti 
Praha: C.H. Beck, 2008, xii, 306 s. 
Autor se zabývá pojmem vlastnictví, věnuje 
pozornost veřejným subjektům jako subjektům 
vlastnického práva, vymezuje pojem "veřejné 
vlastnictví", přibližuje vývoj právní úpravy 
veřejného vlastnictví a kriticky analyzuje její 
současný stav. Přichází s koncepty řešení 
zásadních otázek veřejného vlastnictví a 
zdůrazňuje význam tohoto (zvláště pak 
státního) vlastnictví pro společnost 21. století. 
Publikace překračuje rámec práva a hledá 
východiska také ve sféře ekonomických věd, 
filozofie, sociologie aj. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-7179-617-6 
 
23916 
Roman Horáček a kolektiv 
Zákon o ochranných známkách, zákon         
o ochraně označení původu a zeměpisných 
označení, zákon o vymáhání práv                  
z průmyslového vlastnictví : komentář 
Praha: C.H. Beck, 2008, xvi, 525 s. 
Úplný aktualizovaný přehled právních 
předpisů platných v ČR a EU v oblasti 
označování zboží a část upravující přihlašování 
těchto práv podle mezinárodních smluv 
platných v této oblasti včetně příslušných 
pasáží z těchto smluv. Znění zákona                
č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a       
o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a     
o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Znění zákona č. 452/2001 
Sb., o ochraně označení původu a zeměpisném 
označení a o změně zákona o ochraně 
spotřebitele. Znění zákona č. 221/2006 Sb.,     
o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví    
a o změně zákonů na ochranu průmyslového 
vlastnictví. Komentáře k těmto zákonům. 
Znění prováděcích a souvisejících předpisů. 
Mezinárodní a evropské předpisy. - 2. podst. 
dopl. vyd. - 2 příl. - ISBN: 978-80-7400-058-4 
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Statistika. Demografie. Sociologie 
 
23950 
Svatopluk Galočík, Josef Jelínek 
INTRASTAT a DPH v příkladech 
Praha: Grada, 2008, 104 s. 
Výklad všech vazeb a souvislostí pro systém 
statistického sledování pohybu zboží mezi ČR 
a členskými státy Společenství. Příklady          
z praxe. Uplatnění DPH v různých obchodních 
případech a následné vykázání obchodních 
transakcí. Autoři se zabývají všemi 
souvislostmi při dodání zboží, zasílání zboží, 
pořízení zboží do tuzemska včetně 
trojstranného obchodu v rámci členských států. 
- 1. vyd. - 3 příl. - ISBN: 978-80-247-1968-9 
 
23802 
European Commission, Eurostat 
Statistical portrait of the European Union 
2008 : European Year of Intercultural 
Dialogue 
Statistický obraz Evropské unie v roce 2008 
: Evropský rok mezikulturního dialogu 
Luxembourg: Office for Official Publications 
of the European Communities, 2007, 108 s. : 
grafy, tab., mapky 
Publikace vychází u příležitosti Evropského 
roku mezikulturního dialogu 2008. Přináší 
statistické údaje ze sfér týkajících se 
nejrůznějších aspektů multikulturní 
společnosti. Mezikulturní dialog je významný 
z hlediska formování evropské identity a 
občanské příslušnosti, zdůrazňuje přínos 
různých kultur a projevů kulturní rozmanitosti 
ke kulturnímu dědictví a životnímu stylu          
v členských státech Evropské unie. - ISBN: 
978-92-79-06600-9 
 

Účetnictví 
 
23869 
Jaroslava Svobodová a kolektiv autorů 
Abeceda účetnictví 2008 : pro územní 
samosprávné celky, příspěvkové organizace, 
státní fondy a organizační složky státu 
Ostrava: Andragogos agency, 2008, 503 s. : 
tab. 
Metodická pomůcka obsahuje v návaznosti na 
platné právní předpisy informace související     
s účetnictvím a postupy účtování k datu          
1. 1. 2008. Obecné zásady vedení účetnictví a 
sestavení účetní závěrky. Výklad zák.             

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se zaměřením na 
územní samosprávné celky, příspěvkové 
organizace, státní fondy a organizační složky 
státu. Výklad vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Nezávazné vzory 
účtového rozvrhu účetních jednotek. České 
účetní standardy. Vybraná ustanovení ze zák. 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a 
ze zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Třídění příjmů 
a výdajů podle rozpočtové skladby. Vedení 
účetnictví. Příklady účtování. - 4. rozšíř. vyd. - 
Příl. - ISBN: 978-80-7263-457-6 
 
23871 
Dana Kovanicová 
Abeceda účetních znalostí pro každého 
[2008] 
Praha: POLYGON, 2008, 413 s. : obr., příkl. + 
1 samostat. příl. 
Základy účetnictví (základní pojmy, metodické 
nástroje, účetní modely, směrná účtová 
osnova). Daňová soustava a finanční trh. 
Harmonizace účetního výkaznictví v rámci EU 
a na celosvětové úrovni. Podvojné účetnictví 
podnikatelů v roce 2008. Vzorový účtový 
rozvrh podniku. - XVIII. aktualiz. vyd. - 
Samostat. příl.: Vzorový účtový rozvrh pro 
podnikatele k 1.1.2008. - ISBN: 978-80-7273-
152-7 
 
23985 
legislation translated by Trade Links 
Accounting legislation in 2008 
Zákony o účetnictví v roce 2008 
Prague: Trade Links, 2008, 402 s. 
Anglické znění zákona o účetnictví                  
(č. 563/1991 Sb.), vyhlášky o podvojném 
účetnictví pro podnikatele (č. 500/2002 Sb.), 
Českých účetních standardů pro podnikatele a 
zákona o auditorech (č. 254/2000 Sb.). 
 
23948 
Dana Dvořáková 
Finanční účetnictví a výkaznictví podle 
mezinárodních standardů IFRS 
Brno:  Computer  Press,  2008,  xii,  329  s. : 
21 tab. 
Výklad Mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví doplněný praktickými příklady, 
který je zaměřen zejména na porozumění 
účetní závěrky sestavené podle IFRS a který se 
týká účetnictví a vykazování podnikatelských 
subjektů. Z obsahu kapitol podle jednotlivých 
probíraných standardů: mezinárodní 
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harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví, 
koncepční rámec, oceňovací přístupy užívané   
v IFRS, rozvaha, dlouhodobá nehmotná aktiva, 
dlouhodobý hmotný majetek určený k užívání 
účetní jednotkou, leasingy, dlouhodobé 
investice, aktiva, zásoby, biologická aktiva, 
finanční nástroje, vlastní kapitál a výkaz změn, 
rezervy, závazky vůči zaměstnancům, daně ze 
zisku, státní dotace, výnosy, výkaz o úplném 
výsledku hospodaření - výsledovka, výkaz 
peněžních toků, komentář k účetním výkazům. 
Publikace zahrnuje veškeré relevantní změny 
standardů, ke kterým došlo od roku 2006 a 
zahrnuje změny platné od 1. 1. 2009. - 2. dopl. 
a aktualiz. vyd. - Příl. -- klíč. slova s angl. 
ekvivalenty. - ISBN: 978-80-251-1950-1 
 
23957 
Jiří Ficbauer, David Ficbauer 
Mezinárodní účetní a daňové standardy 
Ostrava: KEY Publishing, 2007, 146 s. + 1 CD 
Popis účetních systémů, podstata harmonizace 
účetnictví a její vývoj. Charakteristika US 
GAAP a IFRS. Orgány zabývající se tvorbou a 
aktualizací standardů (IASCF, IASB, IFRIC a 
poradní sbor). Seznam a členění IFRS a IAS, 
jejich závaznost a charakteristika základních 
náležitostí. Stručné porovnání IFRS a české 
účetní legislativy. Sbližování daní v EU. -      
1. vyd. - Příl. na CD obsahuje vzory a příklady. 
- ISBN: 978-80-87071-41-0 
 
23861 
Michal Vaněk 
Německé účetní právo v české praxi 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 110 s. : tab. 
Základní požadavky na podklady pro účely 
konsolidace podle německého obchodního 
práva. Povinnosti podnikatelů podle 
německého obchodního práva. Požadavky na 
obsah účetní závěrky. Poznatky z praxe. 
Popisovaná problematika se dotýká účetních 
závěrek sestavovaných obchodními 
společnostmi působícími ve sféře obchodu, 
výroby a poskytování služeb. Odborné termíny 
jsou uvedeny v německém i českém jazyce. - 
2. aktualiz. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7101-
703-4 
 
 
 
 
 

23908 
Jan Jurečka 
Oceňování ochranné známky s případovými 
studiemi 
Praha: Oeconomica, 2007, 121 s. : 6 tab. 
Základní právní úpravy ochranné známky         
v českém právním řádu. Druhy nehmotného 
majetku (majetkových práv) v českém 
zákonodárství. Třídění nehmotného majetku     
v Mezinárodních oceňovacích standardech 
IVS. Vzájemné vztahy mezi základními druhy 
nehmotného majetku při oceňování. Obecné 
zásady pro oceňování nehmotného majetku 
podle Mezinárodních oceňovacích standardů 
IVS. Analýza a prognóza firemního postavení 
pro ocenění ochranné známky. Metody 
oceňování ochranné známky. Oceňování 
nehmotného majetku podle zák. č. 151/1997 
Sb., o oceňování majetku ve vztahu k ochranné 
známce. Úvahy o oceňování ochranné známky 
v nevýnosných podnicích. Čtyři případové 
studie. - 2. přeprac. vyd. - Příl.: maticová 
tabulka vztahů mezi druhy nehmotného 
majetku. - ISBN: 978-80-245-1303-4 
 
23913 
Věra Rubáková 
Praktické účetní případy 2008 : příklady 
účtování na všech účtech 
Praha: Grada, 2008, 163 s. : tab. s příklady 
Účetní příklady seřazené podle jednotlivých 
účtových tříd 1. až 7. Kniha obsahuje i řešené 
příklady ve společnosti s r. o. a v akciové 
společnosti a návrh účtového rozvrhu pro 
podnikatele. - 1. vyd. - Příl. - ISBN: 978-80-
247-2443-0 
 
23558VI 
Simona Pacáková a kolektiv autorů 
Subjekty neziskové a podnikatelé 
Praha: Svaz účetních, 2008, 64 s. : tab. 
Kvalifikované odpovědi na dotazy z praxe. 
První polovina odpovědí v tomto čísle je na 
dotazy z nepodnikatelské sféry - řeší problémy 
v občanských sdruženích, sdruženích bez 
právní subjektivity, příspěvkových 
organizacích či obcích a městech. Další část 
odpovědí je určena pro podnikatele např. 
správné uplatňování DPH, odpisy, vymezení 
okamžiku uskutečnění účetního případu či 
kursové rozdíly. 
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23949 
Jiří Strouhal, Renata Židlická 
Účetnictví 2008 : velká kniha příkladů 
Brno: Computer Press, 2008, xxv, 501 s. +      
1 CD-ROM 
Základy účetnictví, účtování dílčích oblastí, 
účetní závěrka a využití účetních dat pro 
finanční řízení, a to jak z pohledu české právní 
úpravy, tak i z pohledu IFRS. Kniha je určena 
pro všechny, kteří chtějí porozumět 
informacím z účetních výkazů a naučit se je 
analyzovat. V přílohách anglické ekvivalenty 
účetních položek, daňový kalendář na rok 
2008, sazby stravného pro služební cesty, 
účetní rozvrh aj. - 1. vyd. - 6 příl. -- na CD 
vzory formulářů, výkazů, ostatních písemností, 
související legislativa. - ISBN: 978-80-251-
1910-5 
 
23982 
Marta Neplechová 
Účetnictví pro bytová družstva a 
společenství vlastníků jednotek od A do Z 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 363 s. : 
tab. 
Problematika privatizace obecního bytového 
fondu, a to z pohledu účetního a daňového. 
Právní úprava. Doporučení postupů pro 
společenství vlastníků jednotek - právnických 
osob. Účetní závěrka a daňové přiznání. 
Účetnictví správců domů vlastníků. Účetnictví 
pronájmů bytů ve vlastnictví fyzických osob. 
V příloze návrhy účtového rozvrhu, české 
účetní standardy a další předpisy. - 4. aktualiz. 
vyd. - Příl. znění předpisů. - ISBN: 978-80-
7263-458-3 
 
23879 
Věra Rubáková 
Účetnictví pro úplné začátečníky 2008 
Praha: Grada, 2008, 171 s. : tab. 
Význam a funkce účetnictví. Majetek podniku 
a jeho krytí. Rozvaha, její funkce, obsah a 
členění. Účetní dokumentace. Zásady 
účetnictví. Účtová osnova. Základy účtování. 
Účtování zásob. Účtování na finančních 
účtech. Zúčtovací vztahy. Kapitálové účty. 
Náklady, výnosy. Účetní závěrka. Opakování - 
souhrnné případy. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-
247-2442-3 
 
 
 
 

Veřejná správa 
 
23930 
Eva Horzinková, Vladimír Novotný 
Základy organizace veřejné správy v ČR 
Plzeň: Čeněk, 2008, 234 s. 
Výklad základních principů a institucí 
organizace veřejné správy v ČR. Organizační 
vymezení, státní správa, místní státní správa, 
zájmová a ostatní samospráva, postavení 
úředníků veřejné správy, územní samospráva, 
právní předpisy samosprávy, obce, kraje, 
hlavní město Praha. - ISBN: 978-80-7380-  
096-3 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
23921 
Ministerstvo financí České republiky, odbor 
Finanční politika 
Fiskální výhled České republiky : květen 
2008 
[Praha]: Ministerstvo financí ČR, 2008, 50 s. : 
tab., grafy 
Analýza posledního vývoje veřejných financí, 
s důrazem na vysvětlení příznivých výsledků   
v roce 2007 a střednědobého výhledu státního 
rozpočtu a celého sektoru vládních institucí do 
roku 2011. Tématem tohoto vydání je 
problematika rovné daně - shrnutí hlavních 
principů, informace o dosavadních 
zkušenostech s fungováním rovné daně ve 
vybraných, převážně nových členských zemích 
EU. Uzávěrka datových zdrojů: 26. 5. 2008. - 
Tab. příl.: vládní sektor v metodice ESA 95 -- 
též v anglické verzi (sign. 23922). 
 
23859 
Ministerstvo financí 
Návrh státního závěrečného účtu České 
republiky za rok 2007 : pro jednání 
Parlamentu ČR 
Praha: Ministerstvo financí ČR, 2008 (duben), 
11 sv. ve dvou částech 
Složka obsahuje následující části. Část A: 
Vládní návrh usnesení Poslanecké sněmovny   
k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 
2007. Část B: Ekonomický vývoj a veřejné 
rozpočty. Část C: Zpráva o výsledcích 
hospodaření státního rozpočtu. Část D: Zpráva 
o stavu a vývoji státních finančních aktiv a 
státních záruk. Část E: Zpráva o řízení státního 
dluhu. Část F: Zpráva o hospodaření dalších 
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složek veřejných rozpočtů a o fondech 
organizačních složek státu. Část G: Tabulková 
část k návrhu státního závěrečného účtu ČR. 
Část H: Souhrn závěrečných účtů kapitol (ve 
třech sešitech). Část I: Informace o postupu 
privatizace a o stavu a použití prostředků 
vedených na zvláštních účtech (dle zák.          
č. 178/2005 Sb.). - Min. financí ČR čj. 
11/29944/2008 -- materiál je předkládán podle 
§ 30 odst. 5 a 6 zák. č. 218/2000 Sb. 
 
23945 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Public finances in EMU. 2007 
Veřejné finance v EMU. 2007 
Brussels: European Commission, 2007, vii, 
449 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
Výroční zpráva o veřejných financích v EMU - 
současný vývoj a vyhlídky. Rozvíjení 
rozpočtového dohledu. Střednědobé 
rozpočtové plány. Poučení z úspěšné fiskální 
konsolidace. Rozvoj členských států. Zdroje. 
Statistická příloha. - Příl. - ISBN: 978-92-79-
04948-4 
 
23938 
Antonie Doležalová 
Rašín, Engliš a ti druzí : československé 
státní rozpočty v letech 1918-1938 
Praha: Oeconomica, 2007, 422 s. : 59 obr., 
tab., schémata 
Kniha pojednává o fiskální politice                  
v Československu v meziválečném období. Je 
postavena na široce založeném studiu 
archivních pramenů, dobové literatury a 
denního tisku, a kombinuje historický a 
ekonomický přístup k tématu. V první kapitole 
je nastíněn přehled československých 
(českých) dobových pohledů na podobu 
fiskální politiky a její funkce. Kapitola ukazuje 
dosažený stupeň ekonomické teorie, na kterém 
českoslovenští národohospodáři mohli budovat 
své pojetí státního rozpočtu. Druhá kapitola 
nabízí nové odpovědi na otázky po významu 
jednotlivých osobností jako ministrů financí     
z hlediska státních rozpočtů. Vysvětluje, jak se 
vyvíjela v Československu podoba státních 
rozpočtů, jak stát rozšiřoval své úkoly a jaký 
byl mechanismus rozpočtového procesu. Ve 
třetí kapitole je provedena kvantitativní 
analýza úrovně meziválečné československé 
fiskální politiky: jsou zde analyzovány 
jednotlivé faktory, které mohly ovlivnit a také 
ovlivňovaly fiskální proces. Nemalá pozornost 

je věnována důmyslně zastíraným deficitům 
státních rozpočtů - jako hlavní podezřelí          
z podílu na vytváření deficitů jsou prověřovány 
transferové platby, výdaje na obranu republiky 
a státní podniky. - 1. vyd. - Slov. pojmů a 
výrazů -- sezn. osobností. - ISBN: 978-80-245-
1356-0 
 
23951 
Rudolf Sivák a kolektiv 
Verejné financie 
Bratislava: Iura edition, 2007, 311 s. : grafy, 
schémata 
Vysokoškolská učebnice je rozdělená do devíti 
kapitol: Finanční věda, veřejné finance a 
fiskální politika; Vývoj teorie veřejných 
financí; Funkce veřejných financí; Teorie 
veřejné volby; Systém veřejných financí; 
Veřejné příjmy; Veřejné výdaje; Rovnováha 
veřejných financí a veřejný dluh; 
Makroekonomické souvislosti veřejných 
financí. Učebnice zohledňuje nejznámější 
teorie a prezentuje alternativní možnosti a 
přístupy. Kapitoly jsou zakončeny klíčovými 
slovy. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-8078-094-4 
 
 

Zdravotnictví 
 
E-9099 
William C. Hsiao and Peter S. Heller 
What macroeconomists should know about 
health care policy 
Co by měli makroekonomové vědět               
o politice zdravotní péče 
Washington: International Monetary Fund, 
2007, ix, 108 s. : tab., grafy, rámečky 
Publikace si klade za cíl seznámit 
makroekonomy s ekonomikou a hlavními 
problémy zdravotnictví, se kterými jsou 
konfrontovány země rozvinutého                      
i rozvojového světa. Informuje, jakým 
způsobem se dá hodnotit zdravotní politika, 
zdravotnický systém, jeho stupeň rozvoje a 
výkonnost v ekonomice. Která opatření mohou 
zlepšit zdravotní stav, snížit chudobu a zvýšit 
sociální a politickou stabilitu. Zdůraznění rolí 
státu a trhu ve financování zdravotní péče. - 
ISBN: 978-1-58906-618-2 
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E-9089 
World Health Organization 
World health statistics 2008 
Světová zdravotnická statistika 2008 
Geneva: World Health Organization, 2008, 
110 s. : tab., grafy, mapy 
Statistika Světové zdravotnické organizace         
o stavu zdraví a zdravotnictví ve světě v roce 
2008. Ukazatele stavu zdraví obyvatelstva, 
zdravotní péče, zdravotních systémů a faktorů 
spojených s rizikovým prostředím a chováním. 
Obsahuje 70 ukazatelů pro 193 členských států 
WHO. - ISBN: 978-92-4-156359-8 
 

Životní prostředí 
 
23937 
Luboš Motl ... [et al.] 
Globální oteplování : realita nebo bublina? 
Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2008, 221 s. : obr., grafy 
Zásadní otázky o změně klimatu. Texty            
z konference "Globální oteplování - fakta a 
mýty" z listopadu 2007: Nízká citlivost 
klimatu vůči oxidu uhličitému (L. Motl); 
Neplatná skleníková hypotéza (M. Kutílek); 
Podvod s globálním klimatem (G. Gerlich); 
Kolísání klimatu v Čechách za uplynulé 
tisíciletí (J. Svoboda); Manipulace s radiačním 
působením CO2 (L. Kurc, M. Petrisko); 
Klimatická katastrofa nehrozí (J. Morris); 
Ekonomie a politika klimatických změn        
(M. Walker). V další části sborníku znění 
přednášky emeritního profesora Virginské 
univerzity F. Singera, v níž autor argumentuje, 
že současné globální oteplování je přirozený 
jev. Třetí část sborníku soustřeďuje další 
zásadní texty k tématu globálního oteplování. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-86547-99-2 
 
23991 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
OECD environmental outlook to 2030 
Ekologický výhled OECD do roku 2030 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2008, 517 s. : tab., grafy, 
mapy, rámečky 
Analýza je založena na projekcích a odhadech 
ekonomických a environmentálních trendů ve 
světě do roku 2030. Představuje simulace 
politických opatření, která by reagovala na 
klíčové výzvy, včetně jejich potenciálních 

ekonomických, ekologických a sociálních 
dopadů. Kromě zemí OECD zahrnuje také 
země BRIICS (Brazílie, Rusko, Indie, 
Indonésie, Čína, Jihoafrická republika); úvahy, 
jak by mohly lépe spolupracovat při řešení 
globálních i regionálních ekologických 
problémů. Stanovení prioritních kroků             
v odvětvích ovlivňujících životní prostředí - 
energetika, doprava, zemědělství, rybolov. - 
ISBN: 978-92-64-04048-9 
 

Ostatní 
 
23901 
Ivan Bureš a Vlasta A. Lopuchovská 
10 zlatých pravidel překonávání 
nejčastějších komunikačních bariér 
Praha: Management Press, 2007, 170 s. 
Verbální komunikace je nejefektivnějším 
nástrojem vytváření mezilidských vztahů. 
Publikace se věnuje zákonitostem, pravidlům a 
technikám verbální komunikace a jejich 
aplikaci demonstruje na praktických 
příkladech. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7261-
166-9 
 
23959 
M. Bočánková ... [et al.] 
Anglicko-český odborný slovník z oblasti 
ekonomické, obchodní a finanční 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 1102 s. 
Anglická terminologie z oblasti obecné 
ekonomiky, obchodu, měnové a finanční 
politiky, řízení a rozhodování. Slovník též 
obsahuje slovní zásobu z oblasti marketingu, 
cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, 
pojišťovnictví a základní terminologii týkající 
se EU. Součástí je i seznam frekventovaných 
zkratek. - 4. aktualiz. a dopl. vyd. - ISBN: 978-
80-7201-693-8 
 
23946 
kolektiv Anglictina.com 
Angličtina v práci snadno a rychle 
Brno: Computer Press, 2008, 131 s. : fot., obr. 
+ 3 CD, 3 plakáty 
Učebnice pro ty, kteří potřebují angličtinu pro 
komunikaci v tzv. nadnárodní firmě. Kurz se 
skládá z 25 výukových a 5 opakovacích lekcí. 
Lekce obsahuje: rozhovor, gramatické tipy, 
slovíčka, idiomy, frázová slovesa, pracovní 
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výrazy, fráze a cvičení. Kurz se více než na 
gramatiku zaměřuje na slovní zásobu a 
doplňuje jej závěrečný test. - 1. vyd. - Příl. na 
CD obsahuje audio, video prezentace, vzory 
korespondence, e-mailů a SMS zpráv -- na      
3 samostat. plakátech přehledná mapa 
gramatiky, konverzace a obchodní 
korespondence. - ISBN: 978-80-251-1864-1 
 
23971 
[éditorial Michel Arrivé] 
Bescherelle la conjugaison pour tous 
Slovesné tvary pro každého 
Paris: Hatier, 2006, 1 sv. (růz. stránkování) 
Slovesné třídy a časování v přehledných 
tabulkách. - ISBN: 2-218-92262-2 
 
23653a 
[éditorial Évelyne Brossier] 
Bescherelle la grammaire pour tous 
Gramatika pro každého 
Paris: Hatier, 2006, 1 sv. (růz. stránkování) 
Přehledně zpracovaná mluvnice francouzštiny. 
Rozbor slov, frází, textů. Příklady, rejstřík, 
použití. Souhrnné tabulky. Srovnání tradiční a 
moderní francouzštiny. - Příl. - ISBN: 2-218-
92264-9 
 
21555IX     Pouze prezenčně 
Historický ústav AV ČR 
Biografický slovník českých zemí. [IX. sešit], 
C 
Praha: Libri, 2008, XVII s. S. 369-502 
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 
 
23855 
[do francouzštiny přeložili Jana Kozmová, 
Pierre Brouland] 
Business français - fráze 
Praha: Grada, 2008, 176 s. 
Fráze a obraty při všech důležitých situacích    
v zaměstnání. Typické formulace při 
pracovních schůzkách, prezentaci a 
telefonování, v obchodní korespondenci, při 
jednání, na služebních cestách nebo při 
přijímacím pohovoru. - 1. vyd. - Slovníček. - 
ISBN: 978-80-247-2354-9 
 
 
 

23873 
Marija Kaguševa, Julija Mamonova 
Cvičebnice ruštiny : gramatika, konverzace, 
slovní zásoba 
Brno: Computer Press, 2007, 214 s. 
Cvičebnice kapesního formátu se skládá          
z gramatické a lexikální části. Obsahuje výklad 
gramatiky a základní okruhy ruské slovní 
zásoby ve stručných a přehledných infoboxech. 
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-251-1835-1 
 
23972 
Richard Lescure, Emmanuelle Gadet, Pauline 
Vey 
DELF A1 : 150 activités 
Paris: CLE international, 2006, 125 s. + 1 CD, 
samostat. příl. 
Učebnice k přípravě na jazykovou zkoušku 
DELF. Úroveň A1. Od září 2005 se změnila 
struktura zkoušek DELF/DALF. Diplomy 
DELF a DALF jsou sjednoceny podle 
Společného evropského referenčního rámce 
pro jazyky. Jedná se o osvědčení, která jsou 
uznávána českou státní správou a většinou 
francouzsky mluvících zemí. Učebnice 
obsahuje také klíč ke cvičením a audio CD. - 
Samostat. příl.: Transcriptions et corrigés. - 
ISBN: 2-09-035244-2 
 
23664c 
Richard Lescure, Emmanuelle Gadet, Pauline 
Vey 
DELF A2 : 200 activités 
Paris: CLE international, c2006, 175 s. +         
1 CD, samostat. příl. 
Učebnice k přípravě na jazykovou zkoušku 
DELF. Úroveň A2. Od září 2005 se změnila 
struktura zkoušek DELF/DALF. Diplomy 
DELF a DALF jsou sjednoceny podle 
Společného evropského referenčního rámce 
pro jazyky. Jedná se o osvědčení, která jsou 
uznávána českou státní správou a většinou 
francouzsky mluvících zemí. Učebnice 
obsahuje také klíč ke cvičením a audio CD. - 
Samostat. příl.: Transcriptions et corrigés. - 
ISBN: 978-2-09-035245-0 
 
23665c 
Anatole Bloomfield, Anna Mubange Beya 
DELF B1 : 200 activités 
Paris: CLE international, c2006, 159 s. +         
1 CD, samostat. příl. 
Učebnice k přípravě na jazykovou zkoušku 
DELF. Úroveň B1. Od září 2005 se změnila 
struktura zkoušek DELF/DALF. Diplomy 
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DELF a DALF jsou sjednoceny podle 
Společného evropského referenčního rámce 
pro jazyky. Jedná se o osvědčení, která jsou 
uznávána českou státní správou a většinou 
francouzsky mluvících zemí. Učebnice 
obsahuje také klíč ke cvičením a audio CD. - 
Samostat. příl.: Transcriptions et corrigés. - 
ISBN: 978-2-09-035230-6 
 
23923 
Iva Michňová 
Deutsch im Beruf 1 : 50 cvičení s klíčem 
Praha: Grada, 2008, 120 s. 
Příručka obsahuje procvičování gramatiky, 
slovní zásoby a texty. Tematicky se věnuje 
těmto oblastem: kontakty, práce v kanceláři, 
prezentace, hledání práce a mimopracovní 
témata. Obsahuje i slovní zásobu týkající se 
mailů, internetu a počítačů. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-247-2408-9 
 
23875 
Pavel Hradečný, Ladislav Hladký 
Dějiny Albánie 
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, 
716 s. : fot. 
Bohaté a pestré dějiny na území Albánie od 
pravěku až do začátku 21. století. Samostatná 
kapitola je věnována albánské kultuře od 
vyhlášení samostatnosti a česko-albánským 
vztahům v minulosti a přítomnosti. - 1. vyd. - 
Dod.: chronolog. přehl. událostí -- nejvyšší 
představitelé. - ISBN: 978-80-7106-939-3 
 
23927 
Jan Kuklík 
Do poslední pence : československo-britská 
jednání o majetkoprávních a finančních 
otázkách 1938-1982 
Praha: Karolinum, 2007, 472 s. 
Kniha předního českého právního historika       
pojednává o československo-britských 
majetkových a finančních jednáních od 
Mnichova až do 80. let. Všímá si zejména, jak 
byly politické vztahy mezi oběma státy 
ovlivňovány nevyřešenými problémy 
způsobenými pomnichovskou půjčkou, 
válečným úvěrem poskytnutým na činnost 
prozatímního státního zřízení a zejména 
československým znárodněním a dalšími 
majetkoprávními zásahy v letech 1945-1948.   
V závěrečné části kniha analyzuje souvislosti 
mezi uzavřením československo-britské 
náhradové dohody z roku 1982 a navrácením 
československého měnového zlata 

zadržovaného několik desetiletí Tripartitní 
komisí. Celá práce je založena na studiu 
původních pramenů v českých a britských 
archivech. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-246-   
1332-1 
 
23942 
Louise Pile 
E-mailová korespondence v angličtině 
Brno: Computer Press, 2008, 88 s. + 1 CD 
Základní pravidla e-mailové korespondence 
pro mírně pokročilé uživatele angličtiny. 
Každá kapitola obsahuje vzorové e-maily, 
rozsáhlou slovní zásobu, praktická cvičení, 
užitečné rady a závěrečné opakování. - 1. vyd. 
- Příl. na CD obsahuje nahrávky běžných 
telefonátů a vzkazů na záznamník. - ISBN: 
978-80-251-1968-6 
 
23830 
Tomáš Cidlina 
Francouzská výslovnost : [jak pracují 
mluvidla, zvláštnosti ve výslovnosti, cvičení 
s klíčem] 
Brno: Computer Press, 2007, 83 s. : obr. +       
1 DVD 
Nejdůležitější pravidla francouzské 
výslovnosti a nácvik správné artikulace. 
Výklad je doplněn cvičeními a francouzsko-
českým slovníkem. - 1. vyd. - Příl. na DVD 
obsahuje animované scénky ve formátu audio - 
video. - ISBN: 978-80-251-1687-6 
 
23947 
[slovník sestavil Josef Bürger] 
FRAUS velký ekonomický slovník : 
anglicko-český, česko-anglický 
Plzeň: Fraus, 2007, 1312 s. 
Aktuální ekonomická terminologie a 
frazeologie v rozsahu 140 000 hesel a vazeb. 
Středová příloha obsahuje přehledy                   
z hospodářství anglicky mluvících zemí                
i z hospodářství ČR, právní formy smluv a 
další praktické informace. - 1. vyd. - Střed. 
příl. - ISBN: 978-80-7238-639-0 
 
23657c 
Michéle Boulares, Jean-Louis Frérot 
Grammaire progressive du français avec 
400 exercices : niveau avancé 
Paris: CLE international, [2007], 192 s. : tab. 
Učebnice francouzské gramatiky pro 
pokročilé. Ke každému gramatickému jevu 
několik doplňovacích cvičení. - ISBN: 978-2-
09-033862-1 
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23655c 
Maia Grégoire avec la participation de Gracia 
Merlo 
Grammaire progressive du français avec 
400 exercices : niveau débutant 
Paris: CLE international, [2007], 159 s. : tab., 
obr. 
Učebnice francouzské gramatiky pro 
začátečníky. Ke každému gramatickému jevu 
několik doplňovacích cvičení. - ISBN: 978-2-
09-033858-4 
 
23656c 
Maia Grégoire, Odile Thiévenaz 
Grammaire progressive du français avec 
600 exercices : niveau intermédiaire 
Paris: CLE international, [2007], 271 s. : tab. 
Učebnice francouzské gramatiky pro středně 
pokročilé. Ke každému gramatickému jevu 
několik doplňovacích cvičení. - nouvelle 
édition - ISBN: 978-2-09-033848-5 
 
23619a 
[editors Kate Nicholson ... et al.] 
Harrap's dictionnaire juridique : français-
anglais 
Edinburgh: Chambers Harrap Publishers, 2004, 
xi, 301 s. 
Dvojjazyčný slovník z oblasti anglosaského 
práva. Nejdůležitější slovíčka z mnoha 
právnických oblastí (zahrnuje občanské, 
ústavní, smluvní, soudcovské, trestní a rodinné 
právo). Kromě množství slov a výrazů 
obsahuje poznámky o důležitých právních 
termínech a pojmech a přílohu s informacemi   
o právních systémech a význačných případech. 
- ISBN: 0245-60743-9 
 
23952 
Dwight Bolinger 
Jazyk jako nabitá zbraň : užívání a 
zneužívání jazyka v naší době 
Praha: Petr Zima, 2008, 251 s. 
Vědecké pojednání o vlivu jazyka na myšlení a 
jednání lidí. Publikace se zabývá jak rozdíly, 
tak společnými znaky jazyků a jednotlivých 
kultur. Autor podrobně rozebírá souvislosti 
mezi jazykem a myšlením, všímá si sexismu ve 
vztahu k jazyku, moci jazyka, symbolů, 
metafor, pejorativních významů i neverbálních 
vyjadřovacích prostředků. Sémantika, způsoby 
mluvy, porozumění a schopnost každého 
jazyka nabýt takovou formu, jakou jeho 
uživatelé potřebují, jsou obsahem publikace. - 
Language - the loaded weapon the use and 

abuse of language today (Orig.). - ISBN: 978-
80-254-0313-6 
 
23902 
[redakce Lenka Patoková, Dana Lošťáková] 
Knihovna a architektura 2007 : vnitřní 
prostředí 
Praha: Státní technická knihovna, 2007, 98 s. : 
fotogr., obr. 
Sborník příspěvků ze semináře Knihovna a 
architektura. Tématem semináře se staly 
zásady důležitých fyzikálních parametrů při 
budování knihoven. Z obsahu příspěvků: 
možnosti a smysl snižování energetické 
náročnosti budov, vnitřní klima, bio-psycho-
sociální aspekty knihoven, optimální světelné 
řešení pro knihovny, představení některých 
nově budovaných knihoven v ČR a v Berlíně. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-86504-18-6 
 
23654a 
Paul Robert ... [et al.] 
Le nouveau petit Robert : dictionnaire 
alphabétique et analogique de la langue 
française 
Paris: Dictionnaires Le Robert, 2007, XLII, 
2837 s. 
Obsáhlý výkladový slovník francouzského 
jazyka. Důležitá slovní zásoba, definice 
významů, příklady vhodného použití, pravopis, 
slovní spojení, slova podobného a opačného 
významu, podobnosti, etymologie. V příloze 
gramatické jevy, předpony, přídavná jména, 
časování, citáty atd. - nouvelle édition 
millésime 2008 - ISBN: 978-2-84902-321-1 
 
23640c 
Laurence Riehl, Michel Soignet avec la 
collaboration de Marie-Hélene Amiot 
Objectif diplomatie : le français des 
relations européennes et internationales 
A1/A2 
Paris: Hachette, c2006, 192 s. : tab., obr. 
Intenzivní kurz francouzštiny z oblasti 
evropských a mezinárodních vztahů pro 
začátečníky (úroveň A1/A2). Učebnice je 
ideální pro diplomaty, úředníky a všechny 
pracovníky, kteří pracují v mezinárodních 
organizacích. - ISBN: 2-01-155449-7 
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23660c 
Gilles Breton ... [et al.] 
Réussir le Delf : niveau A1 du Carde 
européen commun de référence 
[S.l.]: Didier, c2005, 96 s. + 1 CD 
Nový Delf a Dalf jsou výsledkem reformy 
uvádějící tyto zkoušky v soulad se Společným 
evropským referenčním rámcem pro jazyky 
(SERR), jenž byl vypracován odborníky          
z oddělení jazykové politiky Rady Evropy. 
Jednotlivá osvědčení jsou vydávána formou 
šesti vzájemně nezávislých diplomů. Úroveň 
A1 odpovídá základním znalostem a 
dovednostem. Učebnice rozvíjí 4 dovednosti, 
představuje všeobecně každou zkoušku a cíle, 
poskytuje metodické rady jak správně pracovat 
se cvičeními, obsahuje přípravná cvičení a 
modelová cvičení s klíčem, dále příklady 
kompletní zkoušky s hodnocením. Audio CD 
nabízí zvukové nahrávky pro porozumění 
mluvenému slovu. - ISBN: 2-278-05751-0 
 
23652a 
[direction éditoriale Marianne Durand, 
directeur général] 
Le Robert pour tous : [dictionnaire de la 
langue française] 
Paris: Dictionnaires Le Robert, 2006, xvii, 
1277 s. 
Obsáhlý výkladový slovník francouzského 
jazyka. Důležitá slovní zásoba, definice 
významů, příklady vhodného použití, pravopis, 
slovní spojení, slova podobného a opačného 
významu, podobnosti, etymologie. V příloze 
obtížné gramatické jevy, výslovnost, časování 
atd. - Příl.-- Podnázev na deskách. - ISBN:      
2-85036-569-6 
 
23716 
Pavel Sedláček 
Symboly republiky 
Praha: Úřad vlády České republiky, 2008, 41 s. 
: obr., fot. 
Popis a historie oficiální státní symboliky ČR: 
velký a malý státní znak, státní barvy, státní 
vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní 
pečeť a státní hymna. - dotisk 1. vyd. - Vydáno 
ve spolupráci s Národním archivem, Národním 
muzeem, Archivem Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR a Kanceláře prezidenta 
republiky. - ISBN: 978-80-87041-29-1 
 
 
 
 

23941 
Susan Lowe 
Telefonování v angličtině : profesionálně a 
přesvědčivě 
Brno: Computer Press, 2008, 80 s. + 1 CD 
Cílem příručky je naučit mírně pokročilé 
uživatele nejdůležitějším dovednostem 
spojeným s telefonováním. Každá kapitola 
obsahuje rozsáhlou slovní zásobu, praktická 
cvičení, tipy pro efektivní ústní projev             
v angličtině a závěrečné opakování. - 1. vyd. - 
Příl. na CD obsahuje vzorové ukázky. - ISBN: 
978-80-251-1997-6 
 
23906 
Aleš Klégr 
Tezaurus jazyka českého : slovník českých 
slov a frází souznačných, blízkých a 
příbuzných 
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007, 
1189 s. 
Ucelený tematický slovník českého jazyka, ve 
kterém jsou slovní jednotky řazeny podle 
významu. Smyslem tezauru je nabídnout co 
nejvíce výrazových možností, které čeština 
poskytuje. Hesla jsou řazena kontrastně. -        
1. vyd. - ISBN: 978-80-7106-920-1 
 
E-9119 
Michal Franta, Martin Guzi 
Unequal access to higher education in the 
Czech Republic : the role of spatial 
distribution of universities 
Nerovný přístup k vysokoškolskému 
vzdělání v České republice : úloha 
geografického rozložení univerzit 
Prague: CERGE-EI, March 2008, 56 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Studie se zaměřuje na zkoumání nerovností 
šancí na vysokoškolské vzdělání zapříčiněných 
existencí či neexistencí místní univerzity jako 
faktoru pro výrazné geografické rozdíly           
v úrovni vzdělanosti a lidského kapitálu           
v České republice. Modeluje středoškolákovo 
rozhodnutí, zda se na vysokou školu hlásí, a 
také rozhodnutí univerzity o jeho přijetí. 
Výsledky ukazují, že spíše oblasti s velkým 
podílem vysokoškolsky vzdělané populace 
mají pozitivní vliv na rozhodnutí o přihlášení 
se na univerzitu, než samotná blízkost 
univerzit. - Příl. - ISBN: 978-80-7343-150-1 
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23974 
Václav Klaus ... [et al.] 
Únor 1948 : šedesát let poté 
Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2008, 190 s. 
Sborník připomíná šedesáté výročí 
protidemokratického převratu                            
v Československu v únoru 1948. V první části 
jsou uveřejněny texty politiků, pamětníků a 
historiků, které přibližují politické, 
ekonomické i mezinárodní souvislosti. Druhá 
část přináší unikátní dokumentární přílohu, 
která mapuje jednotlivé únorové dny. Jsou zde 
uveřejněny dopisy politiků Beneše, Gottwalda, 
velvyslance ČSR u OSN Papánka, text 
společné deklarace vlád Británie, Francie a 
USA k této události aj. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-86547-01-5 
 
23874     Pouze prezenčně 
James Hughes 
Velká obrazová všeobecná encyklopedie : 
[nejdůležitější informace shrnuté v jednom 
svazku] 
Praha: Svojtka & Co., 2007, 792 s. : obr., fot. 
Kapitoly jsou abecedně řazené podle 
jednotlivých oborů: Země a vesmír, život na 
zemi, lidé, světové dějiny, věda a technika, 
umění a kultura, svět. Každá kapitola je 
zakončena slovníčkem a rejstříkem 
význačných osobností včetně doplňujících 
údajů. Součástí encyklopedie jsou barevné 
fotografie, ilustrace a přehledné tabulky. - 
aktualiz. dotisk 1. vyd. - Tab. - Desk Reference 
Encyclopedia (Orig.). - ISBN: 978-80-7352-
823-2 
 
23659a 
Claire Miquel 
Vocabulaire progressif du français avec 250 
exercices : [niveau avancé] 
Paris: CLE international, [2006], 191 s. : obr. 
Učebnice francouzské slovní zásoby pro 
pokročilé. Vysvětlení slovíček pomocí 
obrázků, v kontextu frází, vyprávění a dialogů. 
Doplňovací cvičení. - ISBN: 209-033876-8 - 
ISBN: 978-209-033876-8 
 
23658a 
Claire Leroy-Miquel, Anne Goliot-Lété 
Vocabulaire progressif du français avec 250 
exercices : [niveau intermédiaire] 
Paris: CLE international, [2007], 190 s. : obr. 
Učebnice francouzské slovní zásoby pro 
středně pokročilé. Vysvětlení slovíček pomocí 

obrázků, v kontextu frází, vyprávění a dialogů. 
Doplňovací cvičení. - ISBN: 978-2-09-
033872-0 
 
23984 
Eliška Novotná 
Základy sociologie 
Praha: Grada, 2008, 191 s. : schémata, tab. 
Úvod do sociologie. Výklad pojmů sociální 
integrace, sociální řád, sociální jednání. 
Teoretické poznatky doplňují praktické 
příklady a kontrolní otázky. - 1. vyd. - 
Cvičebnice. - ISBN: 978-80-247-2396-9 
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