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Vážení čtenáři, 
   

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

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

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

Nové knihy  jsou  jinak pravidelně vystavovány v čítárně 
Odborné  knihovny MF, 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:  

Harmonizace  daňových  systémů  zemí  EU,    Mezinárodní 
ekonomie II, Abeceda účetních znalosti pro každého,  Prognóza 
finančních  trhů:  psychologie  úspěšného  investování,  Veřejné 
finance, fiskální nerovnováha a finanční krize, Daňová kontrola 
v širších  souvislostech,  Historie  evropské  měnové  integrace, 
Veřejné  finance:  úvod  do  problematiky,    Zákon  proti  praní 
špinavých peněz a proti financování terorismu, Finanční trhy a 
investování,        Fiskální  politika,    Peněžní  ekonomie  (finanční 
trhy) a  Základy finančního práva. 

Ze  zahraničí  jsme   nakoupili  či  získali  např.:  
Doppelbesteuerung  und  EU‐recht,  European  Union  law, 
EMU@10: successes and challenges   after  10 years of Economic 
and  Monetary  Union,  The  theory  of  taxation  and  public 
economics,  Economic  policy  and  performance  in  industrial 
democracies, Credit union regulation and supervision technical 
quide, Model regulations for credit unions, Financial services in 
Europe a nové publikace  mezinárodních organizací.  

 
Z  produkce  Ministerstva  financí  upozorňujeme na 

pravidelný  materiál  Makroekonomická  predikce  České 
republiky: leden 2009,   v anglické  verzi  pak   Macroeconomic    
forecast – Czech Republic.  Elektronická prezentace je na adrese  
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre.html 
 
  Přejeme Vám, abyste v našich Informacích nalezli to, co 
potřebujete. 

     
  Mgr. A. Sahánková 

                 VO 303 
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UPOZORNĚNÍ 
 
Úplné znění zákonů  (ÚZ) 
 
Připravili  jsme  pro Vás    přehled   Úplných  znění 
zákonů,  které  knihovna    zařadila  do  fondu 
v posledních třech měsících. 
 
23560/694 
Spotřební  daně.  Ekologické  daně.  Daň  z plynů, 
daň  z pevných  paliv,  daň  z elektřiny  podle  stavu 
k 20.10.2008 
 
24330/699 
Zákoník práce podle stavu k 1.1.2009 
 
24330/700 
Daně z příjmů 2009 podle  stavu k 1.1.2009. Zákon  
o  daních  z příjmů  a  zákon  o  rezervách,  přehled 
smluv  o  zamezení  dvojího  zdanění,  vyhlášky, 
pokyny a  sdělení MF, pokyn D‐300 k uplatňování 
daně z příjmů 
 
24330/701 
Sociální  pojištění  2009  podle  stavu  k 12.1.2009. 
Pojistné  na  sociální  zabezpečení,  nemocenské 
pojištění,  důchodové  pojištění,  penzijní 
připojištění,  organizace  a  provádění  sociálního 
zabezpečení 
 
24330/702 
Sociální zabezpečení 2009 podle stavu k 12.1.2009. 
Státní  sociální  podpora,  sociální  péče,  sociální 
služby,  pomoc  v hmotné  nouzi,  životní  a 
existenční  minimum,  působnost  v jednotlivých 
orgánech 
 
24330/707 
Účetnictví podnikatelů.     Audit podle stavu  
k 12.1.  2009.  Zákony,  prováděcí  vyhlášky, 
standardy. 
 
24330/709 
Vzorový  účtový  rozvrh,  rozvaha  a  výsledovka 
2009.  Syntetické  účty  ke  směrné  účtové  osnově, 
provázanost  účtové  osnovy  s rozvahou  a 
výsledovkou 
 
24330/711 
Zákon o oceňování majetku. Vyhláška o oceňování 
majetku, další předpisy podle stavu k 12.1.2009 
 
 

24330/712 
Daň  silniční.  Daň  z nemovitostí.  Daň  dědická, 
darovací, z převodu nemovitostí 2009 
 
    
                                                                                                                         
Z historie Ministerstva financí 
 
Na intranetových stránkách Odborné knihovny MF 
je v části Historie MF  
http://knihovna.mfcr.cz/historiemf.php    
zpřístupněna další publikace: 
 
„Vzpomínky  z  prvních  dob  Ministerstva 
financí. Díl I.“ Část revuální. 
http://knihovna.mfcr.cz/Docs/vzpominky_dil2.pdf 
 
 
První díl Vzpomínek z dob Ministerstva  financí po 
roce  1918  je  především    věnován  osamostatnění 
měny  v novém  státě.  I.  světová  válka  rozvrátila 
měnu Rakousko‐Uherské  říše. Po  roce  1918 nastaly 
vážné  obavy,  co  bude  s bankovkami,  válečnými 
půjčkami,  peněžními  vklady  atd.    Měna  a  státní 
dluh byly oblasti,     s kterými neměli  čeští úředníci 
před  rokem 1918 vůbec přijít do styku. Byly pro ně 
ve Vídni zcela uzavřeny.  Chyběly tedy zkušenosti z  
minulosti.  Na  podnět  Dr.  Karla  Engliše    popsal  
Karel Leopold, odborový přednosta, tuto důležitou  
a  náročnou etapu  historie státu.  
 
 
„Seznam  finančního  zaměstnanectva  v obvodu 
Zemského finančního ředitelství v Praze“, který 
vznikl  na  základě  úředních  záznamů  v roce  1922.  
Obsahuje části: 

Finanční  úřady  (Koncepční  úřednictvo,  Účetní 
úřednictvo)  

Finanční  úřady  (Úřednictvo  kancelářské  a 
hospodářského úřadu) 
Technická finanční kontrola, Berní úřednictvo  

Společný  stav  zemské  finanční  pokladny  a 
důchodkového úřadu v Praze, Úřednictvo evidence 
katastru  daně  pozemkové,  Celní  úřednictvo, 
Důchodková kontrola, Pohraniční stráž 

Úředníci  a  zřízenci  potravní  daně,  Kancelářští 
oficianti  a  oficiantky  finančních  úřadů, 
Podúředníci, Zřízenci, Berní vykonavatelé 

Přehled  agendy  zemského  finančního  ředitelství      
v Praze, Abecední seznam jmen  
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Daně 
 
24310I 
kolektiv autorů 
Aktuálně v pojištění a daních 
Praha: Svaz účetních, 2008, 64 s. 
Zodpovězené dotazy týkající se problematiky 
daně z příjmů a ročního zúčtování daně ze 
závislé činnosti. Dotazy na změny v oblasti 
DPH. Náhrada mzdy nebo platu v prvním 
období dočasné pracovní neschopnosti nebo 
karantény podle zákoníku práce od 1. 1. 2009. 
Sociální pojištění od 1. 1. 2009. Roční 
zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za 
rok 2008. Nové přiznání k DPH od 1. 1. 2009. 
 
24313 
Tomáš Zatloukal 
Daňová kontrola v širších souvislostech 
Praha: C.H. Beck, 2008, xiv, 341 s. 
Publikace provází jednotlivými úskalími 
daňové kontroly krok za krokem, počínaje 
přípravou a oznámením o zahájení daňové 
kontroly ze strany správce daně přes jednotlivé 
fáze průběhu samotné kontroly (seznamovací, 
shromažďovací, vyhodnocovací a dokazovací) 
až po ukončení daňové kontroly, jejímž 
výsledkem je zpráva o daňové kontrole a její 
následné projednání s daňovým subjektem. 
Vysvětluje finanční (dodatečné vyměření daně, 
penále), ale i trestněprávní následky daňové 
kontroly a současně uvádí řádné a mimořádné 
opravné prostředky proti rozhodnutí správního 
orgánu ve věci daňové kontroly. Publikace 
obsahuje citace judikatury Nejvyššího 
správního soudu ČR a Ústavního soudu ČR, 
které zásadně doplňují platnou právní úpravu 
daňového práva. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
7400-057-7 
 
23558X 
Jaroslav Kobík, Václav Benda 
Daňová kontrola, novela DPH 
Praha: Svaz účetních, 2008, 80 s. 
První část publikace se věnuje daňové kontrole 
a lhůtám pro vyměření daní (autor J. Kobík). 
Výklad změn zákona o DPH s účinností od      
1. 1. 2009 je obsahem druhé části (autor         
V. Benda). V závěru jsou uveřejněna 
rozhodnutí MF o stanovení místní příslušnosti 
jinak pro členy skupin dle zákona o DPH a 
jinak pro skupiny dle zákona o DPH a 
informace ČNB k zaokrouhlení daně pro účely 

DPH v návaznosti na ukončení platnosti mincí 
v nominální hodnotě 50 haléřů k 31. 8. 2008. 
 
24340     Pouze prezenčně 
Hana Marková 
Daňové zákony : úplná znění platná             
k 1.1.2009 
Praha: Grada, 2009, 215 s. 
V úvodu komentář k hlavním změnám zákona 
o daních z příjmů týkajících se fyzických osob 
a platných pro rok 2008 a 2009. Znění všech 
daňových zákonů a vybraná ustanovení zák.   
č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 
rozpočtů - "ekologické daně". U některých 
zákonů je uveden úvodní stručný komentář ke 
změnám. - 17. vyd. - ISBN: 978-80-247-   
2803-2 
 
24341 
Daňové zákony : v úplném znění k 1.1.2009 
s přehledy změn 
Olomouc: Andragogos agency, 2009, 191 s. 
Úplná znění všech daňových zákonů platná ke 
dni 1. 1. 2009 s přehledem změn v úvodu a 
Přehledem platných smluv ČR o zamezení 
dvojího zdanění v závěru. - ISBN: 978-80-
7263-492-7 
 
24303 
Marcel Pitterling 
Daňově uznatelné výdaje 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 118 s. 
Výklad vybraných témat z oblasti daňové 
uznatelnosti výdajů (nákladů). Úvod obsahuje 
přehled změn ve zdaňování příjmů od 1. 1. 
2008. Publikace je členěna podle okruhů na 
výdaje spojené s pořízením majetku včetně 
finančního leasingu, výdaje spojené                  
s odpisováním majetku, výdaje spojené            
s opravou a technickým zhodnocením majetku 
a také výdaje při prodeji majetku. Další okruhy 
jsou škody, výdaje z příjmů z pronájmu, 
osobní potřeba, paušální výdaje, výdaje 
zaměstnavatele v souvislosti s péčí                   
o zaměstnance a další otázky z této oblasti. -   
2. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7357-393-5 
 
E-9130 
Helmut Loukota, Heinz Jirousek 
Doppelbesteuerung und EU-recht 
Dvojí zdanění a právo EU 
Wien: Institut für Finanzwissenschaft und 
Steuerrecht, 2007, 37 s. 
Publikace se věnuje dvojímu zdanění               
z hlediska práva EU. Zabývá se zejména 
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vztahem mezi čtyřmi základními svobodami 
EU a dvojím zdaněním a právními úpravami 
některých členských států v této oblasti. 
 
24245 
Danuše Nerudová 
Harmonizace daňových systémů zemí 
Evropské unie 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 257 s. : 73 tab. 
Ucelený pohled na harmonizační proces EU a 
jeho jednotlivé fáze včetně analýzy 
harmonizačních opatření. První část knihy se 
věnuje popisu harmonizačního procesu jak      
v oblasti přímého, tak i nepřímého zdanění. 
Jednotlivé kapitoly jsou věnovány 
historickému vývoji, legislativě, novým 
formám podnikání v EU (evropská společnost 
a evropská družstevní společnost), společnému 
konsolidovanému základu daně (CCCTB), 
problematice jednotného modelu smluv           
o zamezení dvojího zdanění mezi členskými 
státy EU (v publikaci je podrobný přehled 
historického vývoje těchto smluv na území 
ČR) a správě daní v EU. Druhou část tvoří 
přehledně strukturovaný rozbor daňových 
soustav všech členských států EU (nově           
i Rumunska a Bulharska). Seznamuje se 
zdaňováním příjmů právnických i fyzických 
osob, se systémy sociálního zabezpečení a se 
systémem DPH. Ve svém druhém vydání se 
publikace podrobně zabývá navrženými 
pravidly pro společný konsolidovaný základ 
daně. - 2. aktualiz. vyd. - Příl. znění nařízení a 
směrnic Rady. - ISBN: 978-80-7357-386-7 
 
24261 
Darren Butterworth, Matthew Moriarty, Mark 
Tilden 
The impact of taxation on financial services 
business location decisions 
Vliv zdanění na rozhodnutí o umístění sídla 
společností podnikajících v oblasti 
finančních služeb 
London: City of London, 2008, 87 s. : tab., 
grafy 
Publikace hodnotí daňový režim Spojeného 
království z hlediska jeho výhodnosti pro firmy 
zabývající se finančními službami a jeho 
konkurenceschopnost s daňovými režimy 
některých jiných států. Je zaměřena na hlavní 
město Londýn. - Příl. 
 
 
 
 

24345 
Pavel Prudký, Milan Lošťák 
Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob za rok 2008 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 287 s. 
Metodická pomůcka ke správnému vyplnění 
tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob za rok 2008. Popis a vysvětlení 
jednotlivých částí tiskopisu. Upozornění na 
všechny změny zákona pro rok 2008. 
Nejtypičtější příklady. Aktuální stav smluv       
o zamezení dvojího zdanění uzavřených s ČR. 
- 16 aktualiz. a dopl. vyd. - 3 příl. - ISBN: 978-
80-7263-487-3 
 
24124 
OECD Committee on Fiscal Affairs, IBFD 
OECD model tax convention on income and 
on capital and Key tax features of member 
countries 2008 : condensed version 2008 
Vzorová smlouva OECD o zamezení dvojího 
zdanění příjmů a kapitálu a Hlavní daňové 
charakteristiky členských států z roku 2008 
: zkrácená verze 2008 
Amsterdam: International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2008, 765 s. : tab., schémata. 
Publikace je rozdělena do dvou částí, část A 
obsahuje komentované znění Vzorové smlouvy 
o zamezení dvojího zdanění příjmů a kapitálu 
ke dni 17.7.2008. Část B přináší stručný 
přehled systému daní z příjmů právnických a 
fyzických osob i zdanění kapitálových příjmů 
v jednotlivých členských státech OECD           
s přihlédnutím k mezinárodním aspektům 
problematiky. - 17th ed. - Pozn., příl. - ISBN: 
978-90-8722-041-9 
 
E-9186 
[Olga Holubová] 
Přehled změn v zákoně o DPH souvisejících 
s novelou č. 302/2008 Sb. 
Praha: Dashöfer, 2008, 36 s. 
Shrnutí nejdůležitějších novelizovaných 
ustanovení zák. č. 235/2004 Sb., o dani             
z přidané hodnoty, v souvislosti s jeho novelou 
č. 302/2008 Sb., s účinností od 1. ledna 2009. 
Přehledná tabulka obsahuje v levém sloupci 
právní úpravu s účinností do konce roku 2008 
a pravý sloupec obsahuje vysvětlení, příp. 
citace novelizovaných ustanovení. - ISBN: 
978-80-86397-22-6 
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24343 
Petr Pelech 
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé 
činnosti a funkčních požitků za rok 2008 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 239 s. : 
tab. 
Podrobný výklad k provedení ročního 
zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za 
rok 2008 s novým způsobem výpočtu daně       
z tzv. superhrubé mzdy. Výkladová část a 
příklady jsou doplněny zodpovězenými dotazy 
z odborných seminářů. Publikace obsahuje        
i tabulky daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti a funkčních požitků pro roční 
období 2008 a vybraná ustanovení zákona        
o daních z příjmů. - 13. dopl. a aktualiz. vyd. - 
ISBN: 978-80-7263-489-7 
 
24346 
Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti a funkčních požitků 2009 
Olomouc: Andragogos agency, 2009, 95 s. : 
tab. 
Přehled nezdanitelných částí základu daně, 
přehled slev na dani, daňové zvýhodnění na 
dítě, vybraná ustanovení zák. č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů. Tabulky pro výpočet 
měsíčních záloh, srážkové daně a stanovení 
hrubého příjmu z čistého příjmu u dohod         
o provedení práce, tabulka pro výpočet 
celoroční daňové povinnosti. - ISBN: 978-80-
7263-493-4 
 
24095a 
[edited by] Alan J. Auerbach, James R. Hines 
Jr., Joel Slemrod 
Taxing corporate income in the 21st century 
Zdanění příjmů korporací ve 21. století 
Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 
xiii, 408 s. : tab., grafy, vzorce 
Kniha představuje nejnovější výzkumy 
předních amerických a britských ekonomů na 
téma daňového zatížení právnických osob. 
Hledá odpovědi na otázky, zda může být stát    
s vysokými korporačními daněmi 
konkurenceschopný na poli globálního 
hospodářství, jak daně ovlivňují podnikovou 
dividendovou politiku, hodnotu akcií a daňové 
úniky. Informuje, jak se do budoucí daňové 
politiky USA promítá Sarbanesův-Oxleyův 
zákon a další regulační opatření americké 
Securities and Exchange Commission. - Pozn. 
-- Referáty z konference konané na 
Michiganské univerzitě, Stephen M. Ross 

School of Business, ve dnech 5. - 6. května 
2005. - ISBN: 978-0-521-87022-1 
 
24220 
Milan Skála 
Technické zhodnocení a opravy 
Ostrava: Sagit, 2008, 351 s. 
Komplexní pohled na problematiku 
technického zhodnocení a oprav v zákoně        
o daních z příjmů, v účetnictví a v zákoně        
o dani z přidané hodnoty. Autor podrobně 
rozebírá a komentuje všechny související 
okruhy: rozlišování oprav od technického 
zhodnocení, posuzování součástí majetku se 
zaměřením na zvláštní úpravu součástí stavby 
v zákoně o daních z příjmů, dopady 
technického zhodnocení a oprav prováděných 
nájemcem či podnájemcem na cizím majetku a 
sazby daně a úprava nároku na odpočet daně    
u technického zhodnocení na dani z přidané 
hodnoty. Výklad uzavírá přehled anotací 
nejdůležitějších judikátů. Publikace vychází     
z právního stavu ke dni 31. 8. 2008. -              
5. aktualiz. vyd. - Příl. - ISBN: 978-80-7208-
707-5 
 
24357 
Petr David 
Teorie daňové incidence s praktickou 
aplikací 
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 
2007, 111 s. : 28 grafů, 17 tab. 
Daňová incidence je chápána jako přesun či 
rozdělení daňového břemene. Publikace se 
zaměřila na skupiny výrobků, na něž byla        
v České republice uvalena spotřební daň, ale 
především na změny přelomu let 2003 a 2004. 
Ke sledování byly vybrány tyto komodity       
(u nichž došlo v tomto období ke změně sazby 
spotřební daně): benzin Natural 95, motorová 
nafta, líh a cigarety. Na základě analýzy 
daňové incidence u produktů zdaňovaných 
spotřebními daněmi je možné formulovat 
návrhy na úpravu daňové politiky v České 
republice. - 1. vyd. - 7 příl. - ISBN: 978-80-
7204-522-8 
 
24233 
H. Straková a Z. Kuneš 
Zákon o DPH s komentářem a příklady : ve 
znění účinném od 1.1.2009 
Praha: Bilance, 2008, 348 s. 
V publikaci jsou uvedena jednotlivá 
ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty      
s komentářem a praktickými příklady. 
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Jednotlivé změny v zákoně č. 235/2004 Sb.,     
o DPH, platné od 1. 1. 2009 jsou postupně 
vysvětleny na příkladech z praxe v návaznosti 
na směrnici Rady 2006/112/ES a zákon           
o DPH. Součástí publikace jsou informace 
Ministerstva financí, které se týkají 
uplatňování DPH. - 1. vyd. - 4 příl. - ISBN: 
978-8086371-51-1 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
24304 
Karel Riegel 
Ekonomická psychologie 
Praha: Grada, 2007, 247 s. : 22 obr. 
Autor mapuje vznik a vývoj ekonomické 
psychologie, hledá její kořeny, a to v dílech a   
v názorech představitelů hlavních 
ekonomických škol. Vykládá teoretické 
základy spojení psychologie s ekonomií, 
objevuje "psychologické v ekonomickém", 
rozebírá hlavní ekonomické pojmy z hlediska 
psychologie a speciální problémy ekonomické 
psychologie (tzn. daně, dary, nakupování, 
spoření i alternativní ekonomie i ekonomiky). - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-247-1185-0 
 
24226 
Eva Cihelková ... [et al.] 
Mezinárodní ekonomie. II 
Praha: C.H. Beck, 2008, xx, 258 s. : obr. 
Učebnice obsahuje teoretickou analýzu 
vybraných problémů soudobé globální 
ekonomiky. Postupně seznamuje                      
s analytickými nástroji, přístupy a modely        
k porozumění takových otázek, jako je 
globalizace, multilateralismus a regionalismus, 
ekonomický růst ve světové ekonomice, 
světové trhy zboží, kapitálu a práce, 
mezinárodní měnový trh, měnový kurz a 
platební bilance, agregátní poptávka v otevřené 
ekonomice v různých situacích kapitálové 
mobility v systému pevného a flexibilního 
měnového kurzu, Evropská měnová unie, 
mechanismus měnových kurzů ( ERM ) a 
problémy společné měny eura. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-7400-064-6 
 
 
 
 
 
 

24266 
Louis Kaplow 
The theory of taxation and public economics 
Teorie zdanění a veřejná ekonomie 
Princeton: Princeton University Press, 2008, 
xx, 472 s. : vzorce, graf. 
Kniha harvardského profesora práv a 
ekonomie detailně analyzuje oblast zdanění, 
vazby mezi různými fiskálními nástroji, 
optimální zdanění příjmů, vládní výdaje a 
transfery, distribuční efekty a sociální péči. 
Zvažuje zdanění příjmu versus zdanění 
spotřeby, daň z kapitálových příjmů, 
distribuční dopady a optimální redistribuci 
veřejných financí, zdanění rodin, welfarismus. 
- Pozn. - ISBN: 978-0-691-13077-4 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový 
systém 
 
24204 
Robert Holman ... [et al.] 
Americká finanční krize : hrozba pro 
světovou ekonomiku? 
Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2008, 87 s. : 20 obr. 
Seminář "Americká recese - hrozba pro 
světovou ekonomiku?" se konal v dubnu 2008. 
V první části texty přednesených příspěvků: 
Finanční turbulence a role centrální banky     
(R. Holman); Zpomalení americké ekonomiky 
je přirozené (K. Janáček); Finanční krize je 
hrozbou pro svět (J. Šindel). Ve druhé části 
znění přednášky výkonného ředitele Institutu 
pro mezinárodní finance Ch. Dallaryho "Banky 
se musí vrátit zpět k základům". Ve třetí části 
sborníku jsou otištěny další zajímavé 
doplňkové texty: Pár slov k americké finanční 
krizi (V. Klaus); Koruna nás chrání, 
nezahazujme ji (S. Janáčková); Americká 
finanční krize - selhání státních regulací        
(P. Mach); Hospodářské cykly jsou přirozené 
(D. Marek); Hypoteční krize jako záminka pro 
paternalismus (L. Kovanda); Tragický odkaz 
"léčby" hypoteční krize (T. Munzi). - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-86547-65-7 
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E-9203 
Brian Branch, David Grace, WOCCU 
Credit union regulation and supervision : 
technical guide 
Regulace a dozor nad úvěrovými družstvy : 
technický průvodce 
[Madison]: World Council of Credit Unions, 
c2008, 15 s. : fot., boxy 
Publikace se zabývá regulací a dozorem nad 
úvěrovými družstvy. Definuje pojem úvěrové 
družstvo, věnuje se vytvoření bezpečné 
legislativy a vysvětluje, v čem se liší od 
legislativy používané v bankovním sektoru. 
Dále se zabývá stanovením základních zásad 
regulace a důsledky Basilejské dohody II pro 
úvěrová družstva. Na závěr popisuje různé 
typy dozoru nad úvěrovými družstvy. 
 
E-9173 
Olga Aslanidi 
Dollarization in transition economies : new 
evidence from Georgia 
Dolarizace transformujících se ekonomik : 
nové důkazy z Gruzie 
Prague: CERGE-EI, September 2008, 31 s. : 
tab., vzorce, grafy 
Studie předkládá za použití modelu peněz          
v užitkové funkci nové důkazy o dolarizaci      
v Gruzii v letech 1996-2007. Americký dolar 
je výrazným substitutem domácí měny lari a 
má také významné zastoupení v poskytování 
domácí likvidity. Současná dolarizace v Gruzii 
je přetrvávající a větší, než modely částečných 
efektů (zahraniční a domácí inflace, směnné 
kurzy a úrokové sazby vkladů v domácí i 
zahraniční měně) naznačují. - Pozn. - ISBN: 
978-80-7343-166-2 
 
E-9214I 
Odbor 35 Legislativa finančního trhu, 
Ministerstvo financí 
Věcný záměr zákona o dohledu nad 
finančním trhem 
Praha: Ministerstvo financí ČR, [2008], 43 s. 
Zpráva se skládá z těchto částí: Závěrečná 
zpráva o hodnocení dopadů regulace (viz 
samostatná příloha), návrh věcného řešení, 
způsob promítnutí věcného řešení do právního 
řádu, soulad navrhovaného řešení s ústavním 
pořádkem, s mezinárodními smlouvami a          
s právem ES. Každá část obsahuje odůvodnění 
jednotlivých bodů. Základním cílem zákona     
o dohledu nad finančním trhem je jednotná 
právní úprava postupů ČNB při výkonu 

dohledu nad finančním trhem. - Vytištěno         
z internet. stránek MF. 
 
E-9214II 
Ministerstvo financí ČR 
Dopadová studie k věcnému záměru zákona 
o dohledu nad finančním trhem : příloha 
materiálu č. 1 
Praha: Ministerstvo financí ČR, 2008, 39 s. : 
tab. 
Hlavním účelem zákona je sjednotit postup 
ČNB při výkonu dohledu pro všechny 
segmenty finančního trhu. Dopadová studie 
popisuje důvod předložení, úpravu struktury 
zákona, dotčené subjekty, nucenou správu, 
uveřejňování, vedení seznamů/registrů. - Příl. -
- vytištěno z internet. stránek MF. 
 
24265 
edited by Martin van Empel 
Financial services in Europe : an 
introductory overview 
Finanční služby v Evropě : úvodní přehled 
Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 
International, 2008, xiii, 239 s. : schémata, 
grafy 
Sborník přednášek z postraguálního kurzu        
o evropském obchodním právu se věnuje 
tématům: finanční systém a instituce, finanční 
nástroje; harmonizace a liberalizace finančních 
služeb v EU; globalizované kapitálové trhy a 
jejich problémy; mezinárodní finanční právo 
(IFL) v Evropě; regulace primárních a 
sekundárních trhů, MiFID a další evropské 
směrnice; swapy; financování, úvěry, cenné 
papíry a jejich obchodování; letters of credit, 
typy a formy finančního zajištění; vývoj 
maloobchodních finančních nástrojů; 
přeshraniční platby v rámci EU a jejich 
regulace; retail bankovnictví; směrnice            
o platebních službách. - Pozn. - ISBN: 978-90-
411-2701-3 
 
24318 
Josef Jílek 
Finanční trhy a investování 
Praha: Grada, 2009, 648 s. : tab., obr., příklady 
Kniha je přehledem stávajícího stavu 
finančního trhu ve světě i v České republice. 
Autor v ní shrnuje rozsáhlé každodenní 
praktické zkušenosti a upozorňuje na slabiny 
moderního finančního trhu. V první části autor 
objasňuje finanční systém jako celek. Zaměřil 
se na rozvahový přístup, sektorové rozvahy, 
kategorie finančního trhu, finanční rizika, 
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hnací síly vývoje finančního trhu, iracionalitu 
nebo efektivnost finančního trhu, cenné papíry, 
regulaci a dohled nad finančním trhem, 
jednotnou licenci, finanční konglomeráty a na 
mezinárodní finanční dohled. Ve druhé části se 
věnuje rozhodující kategorii finančního trhu, 
kterou je dluhový trh. Objasňuje úvěrové 
riziko, pragmatické pojetí výnosové křivky a 
výpočet reálné hodnoty, výnosnosti do 
splatnosti a durace dluhového nástroje. Dále 
popisuje jednotlivé dluhové nástroje (půjčka, 
úvěr, vklad, dluhopis, směnka a šek, 
strukturovaný nástroj, leasing, faktoring a 
forfaiting), problematiku zadlužení 
domácností, podniků a veřejných institucí a 
zdanění dluhových nástrojů a daňovou 
uznatelnost placených úroků. Kniha je 
základem pro finanční a investiční 
rozhodování osob a společností. Předností 
knihy je praktický pohled na jednotlivé části 
finančního trhu. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-
1653-4 
 
24283 
Oldřich Dědek 
Historie evropské měnové integrace : od 
národních měn k euru 
Praha: C.H. Beck, 2008, xix, 250 s. : obr., tab., 
boxy 
Kniha mapuje cestu, kterou evropská měnová 
integrace absolvovala od počátečních 
poválečných pokusů o kurzovou stabilitu         
k okamžiku zavedení společné měny. 
Problematika měnové integrace je přitom 
zasazena do širších souvislostí evropské 
ekonomické integrace a v mnoha směrech je 
posuzována též z pohledu praktické měnové 
politiky. Práce je členěna do tří kapitol. První 
kapitola zaznamenává události od ustavení 
brettonwoodského uspořádání pevných, avšak 
přizpůsobitelných kurzů, a končí okamžikem 
vytvoření Evropského měnového systému. 
Druhá kapitola se zaměřuje na popis a 
fungování EMS v jeho jednotlivých 
vývojových fázích a končí podrobným 
rozborem jeho hluboké krize v letech 1992-
1993. Závěrečná kapitola mapuje události od 
nově oživeného zájmu o měnovou integraci na 
konci 80. let a končí úspěšným završením 
tohoto procesu zavedením společné měny euro. 
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-076-8 
 
 
 
 

24260 
London Economics 
The importance of wholesale financial 
services to the EU economy 2008 
Důležitost velkoobchodních finančních 
služeb pro hospodářství EU 2008 
London: City of London, 2008, 106 s. : tab., 
grafy 
Zpráva ukazuje důležitost velkoobchodních 
finančních služeb v rámci EU pro růst jejího 
hospodářství. Zabývá se nedávným vývojem 
tohoto sektoru v období, které následovalo po 
snížení úvěrové schopnosti bank. 
 
24271 
Larry Williams 
Kompletní průvodce obchodováním 
komodit. [1] 
Praha: Centrum finančního vzdělávání, 2008, 
277 s. : grafy 
Kniha obsahuje autorovy nadčasové myšlenky, 
které dosvědčují, že obchodování není             
o nejnovějších indikátorech či obchodních 
platformách, ale o solidních základech             
v orientaci chování trhů a samotné ceny a 
především o systematickém přístupu, 
vyrovnané psychice obchodníka a důvěře         
v sama sebe. Některé pasáže - zejména první 
kapitola popisující stav technologických 
možností, poradenských servisů a brokerských 
služeb - se vztahují k původnímu datu vydání 
knihy (rok 1988) a nejsou již aktuální. Kniha 
přesto může rozšířit obzory začínajícím            
i pokročilejším obchodníkům. Z obsahu 
kapitol: kde hledat pomoc, vytváření systému, 
klouzavé průměry pod drobnohledem, proč 
obchodníci prodělávají, odvrácená strana - 
podvody a pasti, futures na akciové indexy, 
ziskové patterny, umění předpovědi, jak ve 
světě komodit měřit akumulaci a distribuci. - 
The definitive guide to futures trading (Orig.). 
- ISBN: 978-80-903874-2-3 
 
E-9175 
František Brázdik, Juraj Antal 
Macroeconomic stability : transition 
towards the nominal exchange rate stability 
Makroekonomická stabilizace : přechod ke 
stabilizaci nominálního směnného kurzu 
Prague: CERGE-EI, October 2008, 48 s. : tab., 
vzorce, grafy 
Autoři studie modelovým způsobem zkoumají 
malou otevřenou ekonomiku, kde monetární 
autorita ohlásí změnu monetárního režimu.      
K otázce, nakolik ohlášená změna ovlivní 
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makroekonomickou stabilitu. Je analyzován 
vliv volby měnového režimu v období 
přechodu pomocí reprezentativních případů. - 
Pozn., příl. - ISBN: 978-80-7343-168-6 
 
E-9202 
Monnie Biety, Karen Cak Neiderkohr, 
WOCCU 
Model regulations for credit unions 
Vzorové předpisy pro úvěrová družstva 
[Madison]: World Council of Credit Unions, 
2008, 59 s. + 1 CD-ROM 
Ve většině zemí neexistuje speciální legislativa 
pro úvěrová družstva. Publikace obsahuje 
vzorové předpisy vytvořené na základě 
zkušeností z mnoha zemí, které by měly sloužit 
k zavedení kvalitních úvěrových standardů. 
Zabývá se i ochranou zákazníků. - Příl. 
 
24361 
Oldřich Rejnuš 
Peněžní ekonomie : (finanční trhy) 
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 
2008, 351 s. : obr., tab. 
Funkce finančního trhu se zaměřením na jeho 
systémové uspořádání a teoretické a praktické 
aspekty významu finančních investic. Výklad  
v kapitolách: Podstata finančních trhů, jejich 
vymezení a funkce v ekonomice; Finanční 
instituce, jejich produkty a služby; Úrokové 
sazby a jejich význam v ekonomice; Klíčové 
faktory fungování finančního trhu; Základní 
druhy finančních investičních instrumentů; 
"Klasické" investiční cenné papíry; 
Termínované derivátové instrumenty; Cenné 
papíry fondů kolektivního investování; 
Strukturované investiční instrumenty; Soudobý 
vývoj světového finančního systému a jeho 
perspektivy. - 4. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-
214-3703-6 
 
24251 
Keith Redhead 
Personal finance and investments : 
behavioural finance perspective 
Osobní finance a investice : behaviorální 
finanční perspektiva 
Abingdon: Routledge, 2008, xxvi, 909 s. : tab., 
grafy, schémata, boxy, vzorce 
Publikace se zabývá osobními financemi a 
investicemi. Jednotlivé kapitoly se věnují např. 
psychologii osobního investičního 
rozhodování, úroky a investicemi na peněžním 
trhu, životním pojištěním a investicemi            
s pojištěním souvisejícími, důležitostí a 

významem institucionálních investorů, 
teoriemi kapitálového trhu, hodnocením 
manažerů fondů nebo strukturovanými 
produkty. - ISBN: 978-0-415-42862-0 
 
24215 
Tony Plummer 
Prognóza finančních trhů : psychologie 
úspěšného investování 
Brno: Computer Press, 2008, xvi, 373 s. : obr. 
Základem získání majetku na finančních trzích 
je schopnost porozumět chování trhu               
v logických pojmech, schopnost uvědomovat si 
emocionální aspekt působení trhu a schopnost 
objektivně se rozhodovat o budoucím postupu. 
Publikace se detailně zabývá každou z těchto 
tří dimenzí úspěšného obchodování. Umožňuje 
investorovi pochopit dynamiku finančních 
trhů, pochopit s tím spojené osobní 
kompetence a zásadní rámec pro objektivní 
systém rozhodování. Přináší výklad pojmů 
např.: přístupy k předpovídání chování davu, 
dynamika býčího-medvědího cyklu, spirála a 
zlatý řez, fenomén cyklu, ekonomické cykly, 
předvídání na základě cyklů, cenové vzory na 
finančních trzích, princip Elliottových vln, 
psychologie strachu a úspěchu, mechanismus 
úspěchu aj. - 1. vyd. - Forecasting financial 
markets (Orig.). - ISBN: 978-80-251-1997-6 
 
E-9172 
František Kopřiva 
Source of information-driven trading on the 
Prague Stock Exchange 
Zdroje obchodování na základě neveřejných 
informací na Burze cenných papírů Praha 
Prague: CERGE-EI, September 2008, 39 s. : 
tab., vzorce, grafy 
Studie analyzuje specifické chování tvůrců 
trhu na českém kapitálovém trhu a vliv tohoto 
chování na obchodování na základě 
neveřejných informací prostřednictvím BCPP. 
Autorem vytvořená metodologie umožňuje 
detekci nestandardního chování jednotlivých 
tvůrců trhu. - Pozn. - ISBN: 978-80-7343-   
165-5 
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24278 
Marie Rezková 
Zákon proti praní špinavých peněz a proti 
financování terorismu (zákon č. 253/2008 
Sb.) : komentář s příklady a předpisy 
související 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 248 s. 
Poslání zákona a pravomoc MF. Komentované 
znění zák. č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu včetně 
souvisejících předpisů. Komentované znění 
zák. č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, včetně souvisejících 
předpisů. Právní stav publikace je ke dni          
1. 9. 2008. - ISBN: 978-80-7201-733-1 
 
E-9187 
Česká národní banka 
Zpráva o inflaci/ IV 2008 
Praha: Česká národní banka, [2008], 75 s. : 
tab., grafy 
Úvodní shrnutí o vývoji ve třetím čtvrtletí 
2008. Současný ekonomický vývoj sleduje: 
vnější prostředí, měnové podmínky, poptávku 
a nabídku, trh práce, platební bilanci, měnový 
vývoj, dovozní ceny a ceny výrobců, inflaci. 
Makroekonomická prognóza a její 
předpoklady. Záznamy z jednání bankovní 
rady ČNB. Rozhodnutí bankovní rady               
o zveřejňování prognózované trajektorie 
nominálního měnového kurzu. Zpráva 
obsahuje informace dostupné k 24. říjnu 2008. 
- 17 tab. příl. -- glosář pojmů -- též v anglické 
verzi sign. E-9188. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospodářská situace a politika. 
Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
24255 
Takayuki Sakamoto 
Economic policy and performance in 
industrial democracies : party governments, 
central banks and the fiscal-monetary policy 
mix 
Hospodářská politika a výkonnost                
v průmyslových demokraciích : stranické 
vládní systémy, centrální banky a měnově-
fiskální mix 
London: Routledge, 2008, xx, 333 s. : tab., 
grafy 
Autor analyzuje vzájemnou závislost fiskální a 
monetární politiky a interakci vlád a 
centrálních bank v 18 vyspělých zemích 
Severní Ameriky, západní Evropy, Oceánie a 
Japonska. Dokládá, že nezávislé centrální 
banky ovlivňují hospodářskou politiku nejen 
svojí měnovou politikou, ale výrazný nepřímý 
vliv mají i v politice fiskální. Zkoumá, jak 
volební cykly a politicko-hospodářské faktory 
individuálně ovlivňují hospodářskou politiku a 
výkonnost, i jak globalizace a domácí 
hospodářské změny v posledních desetiletích 
změnily užívaný měnově-fiskální mix. - Pozn. 
- ISBN: 978-0-415-77414-7 
 
24366 
Ivan Okáli a kolektív 
Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2007 : 
(štúdia vypracovaná na požiadanie 
Európskej hospodárskej komisie OSN) 
Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2008,      
74 s. : 30 tab., 21 grafů 
Celkový vývoj hospodářství. Vývoj produkce 
(jednotlivá odvětví). Vnější ekonomické 
vztahy (platební bilance, otevřenost 
ekonomiky, zahraniční obchod, zahraniční 
kapitál). Vývoj na trhu práce. Měnová politika 
a vývoj cenové hladiny. Veřejné finance (státní 
rozpočet a státní a veřejný dluh). Krátkodobý 
výhled vývoje slovenské ekonomiky.      
Přehled vybraných hospodářskopolitických a 
legislativních opatření. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-7144-163-2 
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24367 
Boris Hošoff 
Križovatky hospodárskej politiky USA 
(1980-2005) 
Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2007,   
186 s. : grafy, tab. 
Cílem studie je přiblížit změny charakteru 
hospodářskopolitické strategie USA a jejich 
vliv na stabilizaci a růst ekonomiky Spojených 
států s důrazem na konjunkturu v 90. letech   
20. století. Názvy kapitol: Teoretická 
východiska a hlavní determinanty monetární a 
fiskální politiky; Fiskální a monetární politika 
v praxi; Hlavní črty cyklického vývoje v 90. 
letech; Makroekonomická východiska              
z hospodářského cyklu v 90. letech. - 1. vyd. - 
Příl. - ISBN: 978-80-7144-161-8 
 
24378 
Ministerstvo financí České republiky, odbor 
Finanční politika 
Makroekonomická predikce České 
republiky : leden 2009 
[Praha]: Ministerstvo financí ČR, 2009, 57 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 16. 1. 2009. - Též v angl. znění 
sign. 24379. 
 
24134 
United Nations 
National development strategies : policy 
notes 
Národní rozvojové strategie : poznámky       
k politice 
New York: United Nations, 2008, xxv, 349 s. : 
tab., boxy, schémata 
Publikace je určena pro rozvojové země, 
kterým má pomáhat při vytváření jejich 
národních rozvojových strategií. Je zaměřena 
na makroekonomický vývoj, hospodářský růst, 
finanční politiku a reformu státem vlastněných 
podniků. - ISBN: 978-92-1-104579-6 
 
 
 
 

24243 
Eva Klvačová, Jiří Malý, Karel Mráček 
Různé cesty ke konkurenceschopnosti : EU 
versus USA 
Praha: Professional Publishing, 2008, 236 s. : 
tab., grafy 
Analýza změn institucionálního rámce, k nimž 
dochází v ČR v souvislosti s jejím členstvím    
v EU a v EU samotné v souvislosti                   
s globalizačními a regionalizačními procesy. 
Názvy příspěvků ve sborníku: 
Konkurenceschopnost, nebo přitažlivost? 
Evropský a americký model 
konkurenceschopnosti; Hlavní problém měření 
konkurenceschopnosti: celkové pořadí zemí 
závisí na výběru dílčích kritérií; Lisabonská 
strategie - posílení evropské 
konkurenceschopnosti; Evropská integrace 
zlepšuje mezinárodní ekonomické postavení 
členských zemí EU; Obavy ze vstupu ČR do 
EU založené na chybných předpokladech; 
Čtyři roky po vstupu ČR do EU: pesimistické 
scénáře versus příznivá realita; Národní plán 
zavedení eura v ČR jako zásadní 
institucionální změna; Vliv státní regulace a 
daňového systému na podnikatelské prostředí; 
Možnosti a meze výzkumných a inovačních 
politik při zvyšování konkurenceschopnosti 
ekonomiky EU. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
86946-84-9 
 
24208 
Eva Klvačová 
Vliv proměn institucionálního rámce EU na 
konkurenceschopnost české ekonomiky 
Praha: Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2008, 181 s. : tab., grafy 
Jestliže převzetí stávajícího institucionálního 
rámce EU přineslo české ekonomice růst 
prosperity, pak by jí systematická orientace EU 
na růst konkurenceschopnosti měla přinést 
prospěch ještě větší. Zásadní otázkou ale je, 
kterým směrem se bude posílení 
konkurenceschopnosti v EU ubírat. Studie 
upozorňuje, že EU zaostává ve své 
konkurenceschopnosti především za USA a že 
nebude schopna čelit výzvám globalizace, 
neprovede-li nezbytné reformy. Institucionální 
rámec EU představuje z pohledu nadnárodně 
operujících společností tvrdší, náročnější 
podnikatelské prostředí než jakékoli jiné. - 
ISBN: 80-86729-42-7 
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Informatika. Počítače 
 
24299 
Milena Tvrdíková 
Aplikace moderních informačních 
technologií v řízení firmy : nástroje ke 
zvyšování kvality informačních systémů 
Praha: Grada, 2008, 173 s. : 26 obr., 18 tab. 
Ucelený přehled o možnostech efektivního 
využití informačních a komunikačních 
technologií (ICT) ve firmách a jiných 
organizacích. Kniha seznamuje s možnými 
přístupy k aktualizaci IS a ICT, s klíčovými 
aplikacemi, s informačními systémy pro řízení 
podniků, aplikacemi pro ukládání a analýzu 
dat, se zajišťováním datové kvality a významu 
metadat. Věnuje se i problematice CRM a 
CPM systémů. Kniha dále informuje                 
o možnostech rozvoje podnikání s ICT,           
o e-businessu, o základní klasifikaci a 
očekávaných trendech, a také o bezpečnosti IS, 
o aktuálních hrozbách a o přípravě 
bezpečnostní politiky firmy. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-247-2728-8 
 
24276 
Jack Goldsmith, Tim Wu 
Kdo řídí Internet? : iluze o světě bez hranic 
Praha: Dokořán, 2008, 271 s. : fot. 
V 90. letech 20. století byl považován Internet 
za hnací motor nové globalizace, který 
podkope autoritu a význam klasických států a 
začne narušovat moc jednotlivých státních 
správ. Do poloviny první dekády 21. století 
došlo v této síti k výrazným změnám. Nestalo 
se to, že by Internet sjednotil svět, naopak, 
jazyk Internetu, jeho obsah a normy se 
podřizují místním podmínkám. Ukazuje se, že 
v této oblasti hraje velkou roli zeměpisná 
poloha a možnosti ovlivňování jednotlivých 
států. Státní správy v rámci svého území 
uplatňují své zájmy a potřeby občanů. - 1. vyd. 
- Doslov k čes. vyd. -- pozn. - Who Controls 
the Internet: Illusions of a Borderless World 
(Orig.). - ISBN: 978-80-7363-184-0 (Dokořán) 
 
24352 
Luboslav Lacko 
PHP 5 a MySQL 5 : hotová řešení 
Brno: Computer Press, 2007, 320 s. : obr. +      
1 CD 
Kniha nabízí řešení dílčích i komplexnějších 
úloh, obsahuje rovněž úvod do programování   
v PHP a MySQL - takže je vhodná i pro 

začátečníky. - 1. vyd. - Příl. na CD obsahuje 
všechny zdrojové kódy příkladů popisovaných 
v knize, instalaci PHP, MySQL a Apache či 
SQLite a nástroje pro MySQL jako je 
phpMyAdmin či MySQL GUI Tools. - ISBN: 
978-80-251-1695-1 
 
24308 
Martin Adámek 
Spam : jak nepřivolávat, nepřijímat a 
nerozesílat nevyžádanou poštu 
Praha: Grada, 2008, 166 s. : 23 obr. 
Problém spamu nejen z hlediska informačních 
a komunikačních technologií, ale i z pohledu 
marketingového, psychologického či eticko-
morálního. Z obsahu: obsah a právní úprava 
spamu, databáze e-mailových adres, zásady 
ochrany e-mailové adresy, způsoby 
bezpečného a současně přístupného zápisu 
adres na webu, vnitřní principy fungování 
spamu, nejrozšířenější spamfiltry, zásady 
dodržované při psaní osobních i obchodních 
zpráv. - 1. vyd. - Zdroje a informace. - ISBN: 
978-80-247-2638-0 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy 
a integrace 
 
24135 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
EMU@10: successes and challenges after 10 
years of Economic and Monetary Union 
EMU@10: úspěchy a výzvy po deseti letech 
působení Hospodářské a měnové unie 
Luxembourg: Office for Official Publications 
of the European Communities, 2008, xiv,    
328 s. : tab., grafy, boxy 
Publikace obsahuje Komunikaci Evropské 
komise přijatou 7. května 2008 na základě 
iniciativy komisaře Almunia a analytickou 
zprávu, která je rozdělena do tří částí. První 
část hodnotí prvních deset let činnosti 
Hospodářské a měnové unie, ve druhé části 
jsou popsány výzvy a stanoveny cíle a třetí část 
se zabývá správou a řízením eurozóny. - ISBN: 
978-92-79-08384-6 
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24264 
edited by Ulrich Sedelmeier and Alasdair       
R. Young 
The JCMS annual review of the European 
Union in 2007 
Ročenka JCMS Evropské unie v roce 2007 
Oxford: Blackwell, 2008, 277 s. : tab. 
Tradiční ročenka o hlavních tématech 
politického a hospodářského dění v Evropské 
unii, členských i nově přijatých zemích v roce 
2007. Je publikována ve spolupráci                  
s časopisem Journal of Common Market 
Studies. Podrobněji jsou zkoumány vztahy 
mezi EU a Ruskem, mezi EU a nečlenskými 
státy Evropy a na celosvětové úrovni. Dalšími 
tématy jsou srovnávací regionalismus, 
německé a portugalské předsednictví, 
hospodářský rozvoj eurozóny i členských zemí 
mimo eurozónu, ochrana spotřebitele v EU, 
evropská ústava, rozvoj v oblasti práva, 
spravedlnosti a vnitřních záležitostí EU. - 
Pozn. - ISBN: 978-1-4051-7977-5 
 
24300 
Petr Kratochvíl 
Teorie evropské integrace 
Praha: Portál, 2008, 219 s. : 13 tab. 
Učebnice obsahuje výklad teorií evropské 
integrace (od nejstarších teorií z poloviny 20. 
století). Kniha je sestavena z třinácti kapitol, 
které mají v úvodu stručné shrnutí probírané 
látky a na konci kontrolní otázky. Názvy 
kapitol: Teorie evropské integrace; Dějiny 
evropské integrace; Federalismus; Teorie 
komunikace; Funkcionalismus; 
Neofunkcionalismus; Realismus; Marxismus; 
Nový institucionalismus; Politologické 
přístupy - víceúrovňové vládnutí a politické 
sítě; Liberální mezivládní přístup; Sociální 
konstruktivismus; Postmodernismus. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-7367-467-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
E-9170 
European Investment Bank Group 
Annual report 2007 [European Investment 
Bank Group]. Volume I, Activity and 
corporate responsibility report 
Výroční zpráva za rok 2007 [skupina 
Evropské investiční banky]. Svazek I, 
Zpráva o činnosti a společenské 
odpovědnosti 
[Luxembourg]: European Investment Bank 
Group, 2008, 72 s. : tab., grafy, obr. + 1 CD-
ROM 
Výroční zpráva Skupiny EIB se skládá ze tří 
samostatných svazků. Svazek I. obsahuje 
zprávu o činnosti a společenské odpovědnosti 
shrnující činnost skupiny EIB během 
uplynulého roku a představující perspektivy do 
budoucnosti. Kapitoly: Skupina EIB: přehled 
povinně zveřejňovaných údajů a 
konsolidovaná rozvaha ve zkráceném rozsahu; 
Poselství prezidenta; Operační plán banky na 
období let 2008-2010; Činnost Skupiny EIB      
v roce 2007; Správa a řízení; Projekty 
způsobilé pro financování skupinou EIB; 
Adresy. - Příl. CD-ROM obsahuje informace 
ze všech tří svazků a dále elektronickou verzi 
těchto svazků v angličtině, němčině a 
francouzštině. - ISBN: 978-92-861-0717-7 
 
E-9171 
European Investment Bank 
Corporate responsibility report 2006 
[European Investment Bank] 
Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 
2006 [Evropská investiční banka] 
[Luxembourg]: European Investment Bank 
Group, c2007, 119 s. : tab., grafy, obr. 
Zpráva o společenské odpovědnosti EIB za rok 
2006. Shrnuje obchodní činnost, aktivity, nové 
strategie, politiky, odhad vlivu a budoucí cíle 
této finanční instituce. Zdůrazňuje 
hospodářské, sociální a environmentální 
aspekty činnosti a přínos nových strategií a 
pracovních postupů s cílem zajištění 
udržitelnosti. - Na webových stránkách 
http://www.eib.org je k dispozici verze            
v anglickém, francouzském a německém 
jazyce. - ISBN: 978-92-861-0582-1 
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E-9174 
Tomáš Konečný, Jan Mysliveček 
Fair Trade - is it really fair? 
Fair Trade - je opravdu férový? 
Prague: CERGE-EI, September 2008, 53 s. : 
vzorce, schémata 
Certifikační systém Fair Trade ("spravedlivý 
obchod") byl částečnou odpovědí na výrazný 
pokles cen některých zemědělských produktů, 
jenž vedl k nárůstu chudoby mezi farmáři         
v rozvojových zemích. Studie představuje 
teoretický model, který popisuje základní 
vztahy mezi farmáři, spotřebiteli, Fair Trade 
organizací a také obchodníky-prostředníky. 
Zjišťuje, jak minimální výkupní cena ve Fair 
Trade režimu ovlivňuje farmáře bez 
certifikace, zabývá se rolí prostředníků             
i vlivem preferencí spotřebitelů. - Pozn. - 
ISBN: 978-80-7343-167-9 
 
E-9169 
European Investment Bank 
Operations evaluation : overview report 
2006 
Hodnocení projektů : přehledová zpráva 
2006 
Luxembourg: European Investment Bank, 
c2007, 24 s. : obr., grafy 
Zpráva hodnotí, jak Evropská investiční banka 
realizuje své projekty, které zahrnují půjčky ve 
skupině afrických, karibských a tichomořských 
zemí (AKT) v letech 1990-2003, na základě 
Čtvrté konvence z Lomé. - ISBN: 978-92-861-
0587-6 
 
E-9220 
Krešimir Žigić 
Stackelberg leadership with product 
differentiation and endogenous entry : some 
comparative static and limiting results 
Vůdčí postavení dle Stackelberga                  
s produktovou diferenciací a endogenním 
vstupem : některé limitní výsledky 
Prague: CERGE-EI, October 2008, 12 s. : 
vzorce, grafy 
Studie vnáší do standardního modelu trhu         
s vůdcem a produktovou diferenciací prvek 
volného vstupu, který je důvodem 
nestandardního chování v podobě zisku vůdce 
a počtu subjektů vstupujících na trh při změně 
stupně diferenciace produktů. Zisk vůdce na 
trhu se zvětšuje s klesající produktovou 
diferenciací a snižuje se počet firem 
vstupujících na trh. Výsledná struktura trhu se 
blíží monopolistické konkurenci více než ke 

standardnímu monopolistickému výstupu          
s exogenním počtem vstupujících. - Pozn., příl. 
- ISBN: 978-80-7343-169-3 
 
E-9185 
skupina Evropské investiční banky 
Výroční zpráva za rok 2007 [skupina 
Evropské investiční banky]. Svazek I, 
Zpráva o činnosti a společenské 
odpovědnosti 
[Luxembourg]: Skupina Evropské investiční 
banky, 2008, 72 s. : tab., grafy, obr. + 1 CD-
ROM 
Výroční zpráva Skupiny EIB se skládá ze tří 
samostatných svazků. Svazek I. obsahuje 
zprávu o činnosti a společenské odpovědnosti 
shrnující činnost skupiny EIB během 
uplynulého roku a představující perspektivy do 
budoucnosti. Kapitoly: Skupina EIB: přehled 
povinně zveřejňovaných údajů a 
konsolidovaná rozvaha ve zkráceném rozsahu; 
Poselství prezidenta; Operační plán banky na 
období let 2008-2010; Činnost Skupiny EIB v 
roce 2007; Správa a řízení; Projekty způsobilé 
pro financování skupinou EIB; Adresy. - Příl. 
CD-ROM obsahuje informace ze všech tří 
svazků a dále elektronickou verzi těchto 
svazků v angličtině, němčině a francouzštině -- 
též v anglické verzi sign. E-9170. - ISBN: 978-
92-861-0713-9 
 

Podnik a podnikání 
 
24279 
Václav Pikal 
Automobil v podnikání 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 155 s. 
Daňové aspekty při pořízení, pronájmu, prodeji 
a vypůjčení automobilu. Odpisy, opravy a 
technické zhodnocení automobilu. Cestovní 
náhrady. Automobil používaný podnikatelem, 
zaměstnavatelem, manžely a ostatními 
subjekty. Silniční daň. Na závěr je uveden 
znalostní test a přehled vybraných předpisů. - 
3. rozš. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7357-
290-7 
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24294 
Hana Scholleová 
Ekonomické a finanční řízení pro 
neekonomy 
Praha: Grada, 2008, 256 s. 
Srozumitelně a na mnoha řešených a 
diskutovaných ilustrativních příkladech 
vysvětluje publikace základní účetní výkazy, 
způsoby financování podniku, krátkodobé 
finanční řízení (řízení zásob, pohledávek, 
závazků a cash flow), rozhodování                   
o investicích a jejich efektivitě a také finanční 
analýzu a poměrové ukazatele. Kapitoly jsou 
doplněny úvahovými otázkami a testy. -         
1. vyd. - Příl. - ISBN: 978-80-247-2424-9 
 
24363 
Pavel Marinič 
Finanční analýza a finanční plánování ve 
firemní praxi 
Praha: Oeconomica, 2008, 191 s. : 211 tab.,    
17 obr. 
Vysokoškolská skripta obsahují výklad            
v těchto kapitolách: Informační zdroje a 
elementární analýza; Provozní riziko, provozní 
páka, finanční páka, celková páka; Analýza 
zisku; Analýza intenzity využití majetku; 
Analýza finančního rizika; Kauzální analýza; 
Analýza finančního zdraví firmy; Predikce 
finančního rizika; Analýza indikátorů 
kapitálového trhu; Nefinanční ukazatele; 
Systémy na bázi propojení finančních a 
nefinančních ukazatelů; Mezipodnikové 
srovnávání; Vybrané kapitoly finančního 
plánování. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-245-   
1397-3 
 
24356 
Marek Zinecker 
Základy financí podniku 
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 
2008, 193 s. : tab., obr. 
Učebnice podává komplexní pohled na základy 
podnikových financí. Vymezení základních 
pojmů a jejich vztahu k účetnictví. Cíle a úlohy 
podnikových financí. Různé přístupy ke 
klasifikaci zdrojů podnikového financování. 
Faktory ovlivňující finanční strukturu a 
hodnotovou dimenzi podnikového kapitálu. 
Problematika rizika. Ucelený přehled forem 
externího a interního financování. Základní 
otázky spojené s potřebou kapitálu. Kniha je 
doplněna teoretickými i praktickými příklady a 
ekvivalenty termínů v anglickém i německém 
jazyce. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-214-3704-3 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
24312 
Jan Přib 
Kdy do důchodu a za kolik : [právní stav     
k 1.1.2009] 
Praha: Grada, 2009, 124 s. : tab. 
Základní informace o otázkách souvisejících    
s odchodem do důchodu. Základní prvky pro 
výpočet důchodů. Důchodový věk. Starobní 
důchod. Volba vhodného data odchodu do 
starobního důchodu. Souběh nároků na 
důchody. Zvyšování důchodů. Žádost              
o důchod a řízení o přiznání důchodu. 
Povinnosti důchodců a zaměstnavatelů. 
Penzijní připojištění. - 10. aktualiz. vyd. - Tab. 
pro výpočet důchodů -- přehl. předpisů k 1. 11. 
2008. - ISBN: 978-80-247-2805-6 
 
E-9213 
Jan Vlach a kolektiv 
Možnosti sloučení výběru a vymáhání 
pojistného na sociální zabezpečení                 
s výběrem a vymáháním daně z příjmů 
fyzických osob a s výběrem a vymáháním 
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění 
Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních 
věcí, 2008, 80 s. : 6 tab. 
Projekt zkoumal v roce 2006 možnosti splynutí 
výběru a vymáhání sociálního pojistného a 
daně z příjmů fyzických osob, a to v různé 
míře a kvalitě tak, aby došlo ke zvýšení 
efektivnosti výběru a poklesu celkových 
administrativních nákladů jak na straně státu, 
tak i na straně podnikatelské sféry a 
obyvatelstva. Předmětem projektu bylo snížení 
složitosti systému a zvýšení jeho 
srozumitelnosti a predikovatelnosti pro 
všechny subjekty. Po úvodu následuje přehled 
zkušeností ze zahraničí, analýza právních 
norem výběru daní a pojistného v ČR, a 
možnosti integrace vyměřovacích základů a 
základu daně v ČR. - 1. vyd. - Projekt 
výzkumu č. HR 151/06 (smlouva č. GK 
MPSV-01-142/06) -- 2 příl. -- vytištěno            
z int. stránek http://www.vupsv.cz/an264.html. 
- ISBN: 978-80-87007-97-6 
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E-9211 
David Prušvic a kolektiv 
Porovnání výběru pojistného a daní 
Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních 
věcí, 2008, 145 s. : tab., grafy 
Cílem řešení daného projektu byla analýza 
společných rysů a různorodost systémů výběru 
daní z příjmů fyzických osob a výběru 
pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení 
ve vybraných zemích, a to zejména s ohledem 
na náklady výběru a na efektivnost institucí 
spravujících příslušné pojistné či osobní 
důchodovou daň. Studie porovnávala země       
s integrovaným výběrem daní a pojistného 
(Švédsko, Kanada, USA a Estonsko) a země     
s odděleným výběrem (Německo, Polsko, 
Slovensko a Rakousko). Autoři se snažili 
analyzovat efektivnost výběru a vymáhání daní 
a pojistného z hlediska administrativních 
nákladů správců a nákladů poplatníků. 
Výstupy studie nedaly jednoznačnou odpověď 
na otázku výhodnosti jednoho ze dvou 
systémů. - 1. vyd. - Převzato z internetové 
adresy http://www.vupsv.cz/an263.html -- 
projekt výzkumu č. HR 149/06 (smlouva        
č. GK MPSV-01-140/06). - ISBN: 978-80-
87007-99-0 
 
E-9240 
[zpracoval ekonomický odbor Ministerstva 
práce a sociálních věcí] 
Základní ukazatele z oblasti práce a 
sociálního zabezpečení v České republice : 
ve vývojových řadách a grafech 
Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČR, 2008, 59 s. : tab., grafy 
Základní informace o odvětví - tabulky 
základních ukazatelů sociálního zabezpečení a 
struktury výdajů na dávky sociálního 
zabezpečení v procentech. Tabulky a grafy 
týkající se důchodového pojištění, 
nemocenského pojištění, dávek sociální 
podpory, dávek sociální péče pro osoby se 
zdravotním postižením, dávek hmotné nouze, 
příspěvků na péči, sociálních služeb a příjmů 
obyvatel ČR. Vývojové řady v tabulkách jsou 
od poloviny 90. let 20. století do roku 2007. 
Základní informace o trhu práce v ČR. Popis 
Evropského systému jednotných statistik 
sociální ochrany (ESSPROS). -- též 
v anglickém znění sign. E-9226 - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-86878-84-3 
 
 
 

24302 
Jan Přib 
Zákon o nemocenském pojištění - úplné 
znění s výkladem : právní stav k 1.1.2009 
Praha: Grada, 2009, 55 s. 
Přehled členění zákona. Výklad nové právní 
úpravy nemocenského pojištění. Úplné znění 
zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění, ve znění pozdějších zákonů. - 1. vyd. 
- ISBN: 978-80-247-2817-9 
 

Práce. Zaměstnanci. 
Zaměstnavatelé 
 
24344 
Eva Hofmannová 
Cestovní náhrady podle zákoníku práce        
s komentářem a příklady : od 1.1.2009 
Olomouc: Andragogos agency, 2009, 175 s. 
Výklad sedmé části zákoníku práce                 
č. 262/2006 Sb., náhrada výdajů 
poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s 
výkonem práce, ve znění pozdějších zákonů. 
Příklady. Prováděcí předpisy. Vybraná 
související ustanovení. - 3. aktualiz. vyd. - 
ISBN: 978-80-7263-495-8 
 
24317 
Jaroslava Ester Evangelu 
Diagnostické metody v personalistice 
Praha: Grada, 2009, 176 s. : 21 tab., 15 obr. 
Publikace se věnuje diagnostice osobnostních a 
sociálních předpokladů zaměstnanců                
s ohledem na jejich stávající či budoucí 
pracovní pozici. Obsahuje testové metody a 
jejich praktické uplatnění s popisem 
konkrétních sledovaných charakteristik i pozic, 
na které lze uvedenou metodu použít. Z těchto 
charakteristik je možné predikovat další 
profesní vývoj. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-
2607-6 
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24347 
Gianna Possehl, Frank Kittel 
Jak se prosadit a přesvědčit ostatní : 
prosaďte své návrhy, nápady a projekty 
Praha: Grada, 2008, 155 s. 
Praktické tipy a cvičení, jak se úspěšně 
prosadit na poradách, při diskusích, jednáních, 
prezentacích apod. Efektivní komunikační 
techniky. Způsoby, jak zvládnout různé 
obtížné situace, nervozitu a stres. - 
Durchsetzungsstärke (Orig.). - ISBN: 978-80-
247-2677-9 
 
24225 
Bedřich Duchoň, Jana Šafránková 
Management : integrace tvrdých a měkkých 
prvků řízení 
Praha: C.H. Beck, 2008, xii, 378 s. : obr., tab. 
Ucelený pohled na problematiku řízení, na 
integraci procesů a prvků, které vytvářejí 
úspěšné řízení systému a efektivní naplnění 
managementu. Učebnice je rozdělena do šesti 
kapitol: Vývoj managementu; Systém, 
strategie; Rozhodování; Organizační struktura; 
Komunikace, motivace, vedení; Regenerace 
systému. Každá kapitola je ukončena shrnutím 
problematiky a jsou připojeny otázky a 
cvičení. - 1. vyd. - Struč. výklad. slov. - ISBN: 
978-80-7400-003-4 
 
E-9212 
Ivo Baštýř 
Porovnání úrovně, vývoje a postavení 
minimálních mezd a minimálních nákladů 
práce ve státech Evropské unie : analýza 
statistických údajů 
Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních 
věcí, 2007, 64 s. : tab. 
Studie je zaměřena na mezinárodní porovnání 
úrovní a vývoje zákonných (statutárních) 
minimálních mezd (jejich absolutní výše a 
relaci k průměrným výdělkům) a minimálních 
nákladů práce odvozených ze statutárních 
minimálních mezd zvýšením o mimomzdové 
náklady. Analyzuje rovněž úroveň reálné kupní 
síly čistých minimálních mezd a souhrnně se 
hodnotí politika jednotlivých států                     
v nákladovém, motivačním a ochranném 
působení statutárních mzdových minim. 
Informační základ analýz tvoří datové báze 
OECD a Eurostatu za období 2000 až 2007. - 
1. vyd. - Příl. -- vytištěno z internet. stránek 
http://www.vupsv.cz/an248.html. - ISBN: 978-
80-87007-80-8 
 

24275 
Gabriele Schlegel, Claudia Tödtmann 
Profesionální vystupování : suverénně          
v práci i v životě 
Brno: Computer Press, 2008, vi, 138 s. 
Zásady slušného a zdvořilého chování vtipně 
vysvětlené v oddílech: společenská 
konverzace, trapné situace, představení a 
oslovení, telefonování, vánoční a jiné svátky, 
pracovní oběd nebo večeře, kodex oblékání a 
vystupování, jak se chovat k nadřízeným a 
kolegům, jak si poradit v zahraničí. Tipy pro 
každou situaci v profesním životě jsou 
doplněny závěrečným testem. - 1. vyd. - 
Business Behaviour (Orig.). - ISBN: 80-251-
1302-7 
 
24228 
Hans-Michael Klein, Albrecht Kresse 
Psychologie : základ úspěchu v práci 
Praha: Grada, 2008, 185 s. : obr. 
Praktické uplatnění psychologických znalostí   
v každodenním pracovním životě. Úvodní 
kapitola připomíná historii psychologie.           
V ostatních kapitolách se rozebírá psychologie 
osobnosti, úspěchu, komunikace, prodeje, 
vedení lidí a konfliktu. Důležité a praktické 
poznatky psychologie pomohou analyzovat 
obtížné situace a hledat vhodné strategie           
k úspěšnému jednání. - 1. vyd. - Psychologie - 
Vorsprung im Job (Orig.). - ISBN: 978-80-
247-2444-7 
 
E-9227 
Pedro Portugal 
U.S. unemployment duration : has long 
become longer or short become shorter? 
Délka nezaměstnanosti v USA : dlouhé se 
stalo delším nebo krátké kratším? 
Prague: Czech National Bank, December 2007, 
27 s. : tab., vzorce, grafy 
Míra nezaměstnanosti v USA je v posledních 
letech nízká, zatímco průměrná délka 
nezaměstnanosti dosáhla v roce 2004 
historického maxima. Studie analyzuje změny 
v délce nezaměstnanosti v USA, vychází          
z údajů z roků 1988 a 1998. Zkoumá, nakolik 
mohou nové efektivnější nástroje pro hledání 
zaměstnání a využití moderních technologií 
ovlivnit krátkodobou a dlouhodobou 
nezaměstnanost. - Pozn., příl. - Od roku 2008 
jsou studie publikovány pouze elektronicky na 
http://www.cnb.cz/en/research/research_public
ations/cnb_wp/index.html. 
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24349 
Alan Barker 
Umíte přesvědčit? 
Brno: Computer Press, 2007, iv, 110 s. 
Rady, návody a techniky pro zdokonalení 
komunikace v podniku: co je a jak funguje 
komunikace, příčiny špatného průběhu 
rozhovoru, čtyři typy rozhovoru, umění klást 
otázky, schopnost přesvědčovat, vedení 
formálních rozhovorů atd. - 2. vyd. - Improve 
your communication skills (Orig.). - ISBN: 
978-80-251-1600-5 
 
24324 
Jaroslav Jakubka 
Vnitřní předpisy zaměstnavatele 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 183 s. 
Teorie tvorby a podstaty vnitřních předpisů. 
Vzory vnitřních předpisů: organizační, 
pracovní a spisový řád, kolektivní smlouva, 
vnitřní mzdový předpis a další vnitřní předpisy 
a směrnice. - 1. vyd. - Přehl. souvisejících 
předpisů. - ISBN: 978-80-7357-396-6 
 
24314 
Petr Hůrka ... [et al.] 
Zákoník práce a související ustanovení 
občanského zákoníku s podrobným 
komentářem k 1.9.2008 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 943 s. 
Komentované znění zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce ve znění pozdějších zákonů, a 
v souvislostech se zákonem č. 40/1964 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
zákonů. Publikace reaguje na aktuální 
legislativní situaci v pracovním právu a 
praktickým způsobem komentuje ustanovení 
zákoníku práce a ustanovení občanského 
zákoníku, které je třeba po nálezu Ústavního 
soudu používat v pracovním právu. 
Uživatelům přístupným způsobem vykládá 
způsob použití právních norem s metodickým 
postupem, praktickými příklady, judikaturou 
soudů a odkazy na související ustanovení. 
Publikace je zpracována k datu 1. 9. 2008 a 
obsahuje všechny legislativní změny, které 
mají nabýt účinnosti od 1. ledna 2009. - 1. vyd. 
- ISBN: 978-80-7263-481-1 
 
 
 
 
 
 
 

24296 
Zdeněk Souček 
Zvítězíme i v globálním světě 
Praha: Professional Publishing, 2008, 356 s. : 
tab. 
Kniha zobecňuje autorovy zkušenosti do 21 
zásad, kterými by se současní čeští manažeři 
měli řídit. Vyváženost mezi vysokou 
náročností na pracovníky, neúprosností při 
vyžadování vysokých výkonů a snahou 
dosáhnout spokojenost zaměstnanců - to je 
základní myšlenka publikace, která je 
rozdělena do tří částí. První z nich tvoří 
východiska. Druhá formuluje základní principy 
úspěšného managementu nastupující etapy. 
Těžiště knihy je ve třetí části. Zde se formulují 
jednotlivé zásady práce úspěšného manažera a 
nástroje, jak tyto zásady realizovat. Z obsahu: 
Posedlost růstem, kvalitou, ziskem a náklady; 
Čas a zdraví manažera jsou jeho cenným 
kapitálem; Být charismatickou osobností; 
Podpora tvůrčího myšlení; Efektivně 
stimulovat; Intenzivně komunikovat; Vytvořit 
firemní kulturu; Citlivost ke 
spolupracovníkům; Každému podle jeho 
výkonu. Součástí výkladu je i množství 
příkladů k inspiraci. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
86946-73-3 
 

Právo 
 
24284 
Alena Winterová a kolektiv 
Civilní právo procesní : vysokoškolská 
učebnice 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 751 s. 
Obecné výklady soudnictví. Základní principy 
soudnictví a civilního procesu. Subjekty 
civilního procesu. Institut civilního procesního 
práva. Jednotlivé druhy řízení v prvním stupni. 
Opravná řízení. Výkon rozhodnutí. Insolvenční 
řízení. Alternativní řešení sporů. Výklad je 
doplněn o předpisy EU. Právní stav v učebnici 
je ke dni 1. 7. 2008. - 5. aktualiz. vyd. - ISBN: 
978-80-7200-726-3 
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24270 
Jan Kavan, Zdeněk Matějka, Alexandr Ort 
Diplomacie 
Plzeň: Čeněk, 2008, 340 s. : fot. 
První část publikace se zabývá diplomacií jako 
vědou i uměním. Vysvětluje, co je diplomacie, 
její historii a základní dokumenty. Další část 
popisuje činnost ministerstev zahraničních věcí 
v Evropě a ve světě. Diplomacie na nejvyšší 
úrovni, zkušenosti J. Kavana z českého 
předsednictví Valného shromáždění OSN, jsou 
obsahem další části. Zásady mírového soužití 
při řízení světa, historie a činnost Rady 
bezpečnosti a působení diplomata Henryho 
Kissingera jsou popsány v poslední části 
knihy. Výklad autorů je ovlivněn jejich 
poznatky a osobní zkušeností z diplomatické 
činnosti. - ISBN: 978-80-7380-079-6 
 
24263 
Alina Kaczorowska 
European Union law 
Právo Evropské unie 
London: Routledge, c2009, clxxxv, 964 s. : 
rámečky 
Obsáhlá komplexní učebnice práva EU. 
Zabývá se historií evropské integrace, 
Lisabonskou smlouvou, rozšiřováním EU, 
institucionálním systémem ES a EU, 
legislativním procesem, teorií komunitárního 
práva, vnitřním trhem a celní unií, evropským 
občanstvím, volným pohybem zboží a 
pracovníků, výjimkami ve volném pohybu 
osob, soutěžním právem, fúzemi, duševním 
vlastnictvím a vymahatelností práva. Obsahuje 
také přehled rozsudků Evropského soudního 
dvora. - Pozn. - Jako vydavatel uveden 
Routledge-Cavendish. - ISBN: 978-0-415-
44798-0 
 
24240 
Michal Petr 
Modernizace komunitárního soutěžního 
práva 
Praha: C.H. Beck, 2008, xvi, 204 s. 
Soutěžní právo představuje v rámci 
evropského práva velmi specifické odvětví, 
které je paralelně regulováno jak na úrovni 
komunitární, tak národní. Publikace seznamuje 
se změnami, ke kterým došlo v roce 2004 
především v souvislosti s účinností nařízení 
Rady (ES)     č. 1/2003, o provádění pravidel 
hospodářské soutěže stanovených v článcích 
81 a 82 Smlouvy. Jedná se zejména                  
o decentralizaci aplikace komunitárního 

soutěžního práva (především na úrovni 
členských států EU) a     o posílení role 
národních soudů při jeho prosazování. Součástí 
výkladu je analýza otázek a problémů, které 
tyto změny vyvolaly, a rovněž vyhodnocení, 
jak se tyto změny promítly na úrovni práva 
národního, s důrazem kladeným na situaci v 
České republice. -          1. vyd. - Přehl. 
judikatury. - ISBN: 978-80-7400-077-5 
 
24322 
Petr Hlavsa 
Občanský soudní řád. Soudní řád správní a 
předpisy souvisící : s úvodem k aplikaci 
komunitárního práva a k předběžné otázce 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 647 s. 
Úvodní poznámky k aplikaci komunitárního 
práva a k předběžné otázce. Úplné znění 
zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 
řádu, ve znění pozdějších zákonů                      
s poznámkami. Soudní řád správní (zákon         
č. 150/2002 Sb., v úplném znění                       
s poznámkami). Zákon o rozhodování 
některých kompetenčních sporů č. 131/2002 
Sb., s poznámkami. Předpisy související. -       
5. aktualiz. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7201-
706-5 
 
24222 
Markéta Selucká 
Ochrana spotřebitele v soukromém právu 
Praha: C.H. Beck, 2008, xv, 134 s. 
Odborné pojednání na téma ochrany 
spotřebitele v soukromém právu se zaměřením 
na závazkové právo, resp. spotřebitelské 
závazky, a to jak v režimu občanského, tak        
i v režimu obchodního práva. Jedná se              
o systematický výklad a odbornou analýzu 
kompatibility našeho právního řádu                  
s komunitárním právem, judikaturou ESD a 
judikaturou jiných členských států. - 1. vyd. - 
12 příl. -- judikatura. - ISBN: 978-80-7400-
037-9 
 
24286 
Milan Pokorný, Josef Hochman 
Odpovědnost za škodu v právu občanském a 
pracovním : praktická příručka 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 319 s. 
Právní úprava a zásadní judikatura soudů 
týkající se odpovědnosti za škodu podle 
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občanského práva a odpovědnosti za škodu        
v pracovněprávních vztazích v každodenní 
činnosti. Praktický návod k řešení nároků na 
náhradu v nejvíce se vyskytujících případech 
škod, způsobených fyzickými i právnickými 
osobami. - 3. aktualiz. a dopl. vyd. - ISBN: 
978-80-7201-722-5 
 
24223 
Michal Králík 
Podílové spoluvlastnictví v občanském 
zákoníku 
Praha: C.H. Beck, 2008, xviii, 407 s. 
Výklad občanskoprávní problematiky institutu 
podílového spoluvlastnictví vycházející            
z úpravy obsažené v občanském zákoníku. Do 
výkladu byla zařazena kapitola reflektující        
i teoretické otázky podílového spoluvlastnictví, 
kapitola týkající se žalob vztahujícících se        
k podílovému spoluvlastnictví (hmotněprávní a 
procesněprávní) a kapitola věnovaná přehledu 
některých zahraničních úprav v této oblasti. 
Použitelné judikáty obsahují více než 400 
rozhodnutí. Z obsahu: podílové 
spoluvlastnictví a společné jmění manželů, 
podílové spoluvlastnictví a trestní právo, 
bezdůvodné obohacení, práva a povinnosti 
spoluvlastníků, předkupní právo, ukončení a 
likvidace spoluvlastnického vztahu dohodou 
nebo rozhodnutím soudu. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-7400-040-9 
 
15392XXXXIII 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 43, ročník 
2006 - IV. díl 
Praha: C.H. Beck, 2008, xx, 683 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. 173 až 
233 a usnesení č. 12 - 15 z roku 2006. - 1. vyd. 
- Sezn. použit. práv. předpisů. - ISBN: 978-80-
7400-046-1 
 
24239 
Karel Marek 
Smluvní obchodní právo. Kontrakty 
Brno: Masarykova univerzita, 2008, 477 s. :   
11 schémat 
Obecně ke smluvnímu obchodnímu právu. 
Zadávání veřejných zakázek. Kupní smlouva, 
smlouva o prodeji podniku, o nájmu podniku, 
leasingová smlouva, smlouva o koupi najaté 

věci, smlouva o úvěru, licenční smlouva          
k předmětům průmyslového vlastnictví, 
smlouva o uložení věci, smlouva o skladování, 
smlouva o dílo, smlouva komisionářská, 
smlouva mandátní, smlouva o kontrolní      
činnosti, smlouva k přepravě, smlouva                          
o zprostředkování, o obchodním zastoupení, 
smlouva o tichém společenství, smlouvy 
bankovních služeb. Závazkové vztahy              
v mezinárodním obchodě a srovnání obchodně 
závazkových vztahů v ČR a SR. - 4. aktualiz. a 
rozš. vyd. - ISBN: 978-80-210-4619-1 
 
24242 
Aleš Gerloch ... [et al.] 
Teorie a praxe tvorby práva 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 422 s. 
Publikace podává komplexní výklad 
základních mechanismů a východisek tvorby 
práva z hlediska teoretického i praktického, 
právně-historického i právně-komparativního, 
zabývá se také soudcovskou tvorbou práva.       
Z obsahu první části: právotvorba legislativní, 
soudcovská, autonomní normotvorba, tvorba 
práva ve federaci, mezinárodní smlouvy           
z pohledu tvorby práva, obsahové atributy 
práva, role právních principů, proměny tvorby 
práva ve 20. století, dějiny českého práva do 
vstupu ČR do EU. Druhá část vykládá tvorbu 
práva v ČR se zvláštním zřetelem k členství      
v EU: legislativní tvorba práva v ČR, aplikace 
mezinárodního práva v ČR, nástin legislativní 
tvorby práva v EU s přihlédnutím k roli 
národních parlamentů, asociační dohoda, 
tvorba evropských legislativních aktů                
z pohledu ČR, aplikace práva ES a EU             
v nových členských státech. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-7357-362-1 
 
24235 
Jiří Jelínek a kolektiv     Pouze prezenčně 
Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a 
judikaturou : a předpisy související              
v úplném znění [podle stavu k 1.10.2008] 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 1135 s. 
Komentované znění trestního zákona              
č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších zákonů. 
Komentované znění zák. č. 141/1961 Sb.,         
o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších 
předpisů. Znění souvisících předpisů v úplném 
znění: zákon o soudnictví ve věcech mládeže, 
o Policii ČR, zákon o výkonu vazby, o výkonu 
trestu odnětí svobody, zákon o Probační a 
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mediační službě, advokátní tarif. Všechny 
zákony jsou ve znění právního stavu k 1. 10. 
2008 se zapracováním změn účinných od 1. 1. 
2009. - 26. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-
7201-731-7 
 
24241 
Milan Hulmák 
Uzavírání smluv v civilním právu 
Praha: C.H. Beck, 2008, xiii, 203 s. 
Publikace se zabývá procesem uzavírání smluv 
od podání návrhu na uzavření smlouvy až do 
jejího vzniku. Zamýšlí se nad historickým 
vývojem právní úpravy uzavírání smluv a 
porovnává současnou právní úpravu 
kontraktačního procesu ve vybraných 
evropských státech. Vedle odkazů na literaturu 
cituje řadu rozhodnutí Nejvyššího soudu, 
Ústavního soudu a rozhodnutí Evropského 
soudního dvora a předkládá jejich 
vyčerpávající rozbor. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
7400-062-1 
 
24293 
Marta Škárová a kolektiv 
Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech tří 
stupňů v občanském soudním řízení : ve 
věcech: občanskoprávních, obchodních 
včetně insolvenčního zákona, rodinných, 
pracovních, dědických, exekučních, 
správních 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 1150 s. +      
1 CD 
Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů 
ve všech agendách (včetně exekučního a 
insolvenčního řízení), s výjimkou řízení 
trestního. Jedná se o soudní rozhodnutí, včetně 
rozhodnutí ve věci samé, a o úkony soudů, 
například usnesení, vyrozumění, potvrzení 
apod. Zařazeny jsou i frekventované podstatné 
vzory vypracované Ministerstvem 
spravedlnosti. Vzory jsou řazeny podle 
ustanovení občanského soudního řádu a jsou 
orientačně rozděleny do kapitol a podkapitol 
jak podle stupně soudu, tak podle druhu řízení. 
Právní stav, který vzory reflektují je 1. říjen 
2008. - 3. aktualiz. a dopl. vyd. - Příl. CD        
s elektronickou verzí publ. - ISBN: 978-80-
7201-728-7 
 
 
 
 

24323 
Petr Mrkývka, Ivana Pařízková 
Základy finančního práva 
Brno: Masarykova univerzita, 2008, 252 s. : 
schémata 
Charakteristika finančního práva ČR. Finanční 
právo jako samostatné odvětví práva. Zásady, 
systém a prameny finančního práva. 
Finančněprávní vztahy. Finanční správa. 
Základy finančního práva procesního. Vybrané 
okruhy nefiskální části finančního práva – 
(měnové právo) a fiskální části finančního 
práva (rozpočtové právo). - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-210-4514-9 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
24319     Pouze prezenčně 
Český statistický úřad 
Malý lexikon obcí ČR 2008 
Praha: Český statistický úřad, 2008, 249 s. : 
tab., mapky 
Obce v územní struktuře platné k 1. 1. 2008. 
Údaje vyjadřují stav roku 2007. Po úvodních 
metodických vysvětlivkách následují vybrané 
ukazatele v okresech a v krajích, velikostní 
skupiny obcí podle okresů a krajů, přehled 
městského obyvatelstva podle různých kritérií 
a další údaje uvedené v tabulkách. - Kód 
publikace 1302-08 -- Č.j./Ref. no.: 1379/2008-
74. - ISBN: 978-80-250-1878-1 
 
24320 
Český statistický úřad, odbor regionálních 
analýz a informačních služeb 
Numeri Pragenses : statistická ročenka 
hlavního města Prahy 2008 
Praha: Český statistický úřad, 2008, 442 s. : 40 
tab., 18 grafů, schémata 
Základní charakteristika. Území, podnebí a 
životní prostředí. Obyvatelstvo. 
Makroekonomické ukazatele, vývoz, finance, 
výzkum a vývoj, informační společnost. Trh 
práce. Organizační struktura národního 
hospodářství. Zemědělství a lesnictví. Průmysl, 
energetika, stavebnictví. Cestovní ruch, 
doprava. Vzdělávání, kultura a sport, 
zdravotnictví a sociální zabezpečení. 
Kriminalita, dopravní nehody a požáry. Volby. 
Vybrané ukazatele. Srovnání velkých měst. 
Územní srovnání. - Kód publ. 13-1101-08 --   
Č. j./Ref. no.: 1360/2008-7105 -- názvy kapitol 
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a grafů též v anglickém jazyce. - ISBN: 978-
80-250-1768-5 
 
24244     Pouze prezenčně 
zpracoval Odbor veřejných databází [Český 
statistický úřad] 
Okresy České republiky v roce 2007 
Praha: Český statistický úřad, 2008, 174 s. : 
tab., mapky 
Základní charakteristiky okresů a číselné údaje 
v těchto oddílech: Obyvatelstvo; Trh práce; 
Služby; Vybrané ukazatele za životní 
prostředí; Stavební povolení a bytová 
výstavba; Vybrané ukazatele z oblasti 
průmyslu, stavebnictví a zemědělství; 
Organizační struktura národního hospodářství; 
Kriminalita a požáry; Doprava. Údaje jsou       
k datu 31. 12. 2007. - [nové vyd.] - Kód 
publikace 1303-08 -- č.j./ Ref. no. :1203/2008-
74. - ISBN: 978-80-250-1842-2 
 
24355 
Ivo Možný 
Rodina a společnost 
Praha: Sociologické nakladatelství, 2008,     
323 s. : grafy 
Učebnice ke studiu sociologie rodiny a 
příbuzných předmětů. V její první části autor 
podává přehled o vývoji teoretického 
uvažování o rodině od jeho počátků v 19. 
století, přes velké teorie z poloviny minulého 
století až po nové, často převratné vidění 
rodiny a jejího postavení na konci moderního 
věku. V druhé, rozsáhlejší části přináší 
systematický přehled o stavu poznání takových 
jevů, jako jsou fungování rodiny v systému 
majetkové a sociální nerovnosti, mechanismy 
vzájemného výběru partnerů, změny v povaze 
rodičovství a dětství ve vyspělých 
společnostech, vliv všeobecné zaměstnanosti 
žen na rodinné chování obou partnerů. Autor 
nastiňuje probíhající diskusi o transformaci 
rodiny ve věku individualizace a o soudobých 
sociologických teoriích intimity, sexuálního 
chování a párových vztahů. V poslední 
kapitole přináší ucelený přehled o stavu české 
rodiny a o jejích dynamických přeměnách po 
změně politického a ekonomického systému 
naší společnosti. - 2. vyd. - Slov. - ISBN: 978-
80-86429-87-8 
 
 
 
 
 

24291 
Steve Bruce 
Sociologie : průvodce pro každého 
Praha: Dokořán, 2008, 124 s. 
Populárně-naučný výklad základních ideových 
principů a teoretických systémů sociologie 
coby společenské vědy. Sociologii lze popsat 
jako obor, zkoumající sociální struktury a 
sociální instituce. Autor prostřednictvím 
interpretace výsledků sociologického bádání 
dokumentuje předpoklady, z nichž vychází: 
skutečnost zosobňuje sociální konstrukt a 
lidské chování má skryté sociální příčiny. -      
1. vyd. - Sociology: a very short introduction 
(Orig.). - ISBN: 978-80-7363-158-1 
 
24246 
Český statistický úřad 
Statistická ročenka České republiky 2008 
Praha: Scientia, 2008, 795 s. : tab., grafy, 
kartogramy 
Souborný statistický přehled ze všech odvětví 
národního hospodářství. Důležité údaje jsou 
doplněny mezinárodním srovnáním zemí EU 
27 a porovnáním jednotlivých krajů a oblastí 
ČR. Názvy jednotlivých oddílů: Vybrané 
ukazatele národního hospodářství; Území a 
podnebí; Životní prostředí; Obyvatelstvo; 
Národní účty; Finance; Měna a platební 
bilance; Ceny; Příjmy, výdaje a spotřeba 
obyvatelstva; Trh práce; Zaměstnanost, 
nezaměstnanost, mzdy a náklady práce            
v národním hospodářství; Pracovní síly, 
zaměstnaní a nezaměstnaní; Zahraniční 
obchod; Organizační struktura národního 
hospodářství; Věda a technologie, informační 
společnost; Zemědělství; Lesnictví; Průmysl a 
energetika; Stavebnictví; Obchod, ubytování a 
stravování, cestovní ruch; Doprava a spoje; 
Tržní služby; Vzdělávání; Kultura a sport; 
Zdravotnictví; Sociální zabezpečení; 
Soudnictví, kriminalita, nehody; Mezinárodní 
srovnání; Vybrané ukazatele oblastí a krajů. - 
1. vyd. - Přehl. plat. stat. klasifikací a 
číselníků. - ISBN: 978-80-250-1735-7 
 
24305 
Iva Pecáková 
Statistika v terénních průzkumech 
Praha: Professional Publishing, 2008, 231 s. : 
tab., obr. 
Kniha objasňuje postupy pořizování a 
především vyhodnocování dat ve výzkumech 
trhu a veřejného mínění z pohledu statistika.    
K jejímu využití potřebuje čtenář základy 
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teorie pravděpodobnosti, matematické 
statistiky a maticové symboliky. Praktická 
analýza údajů z terénních průzkumů je 
nemyslitelná bez využití výpočetních systémů. 
Názvy kapitol: Pořizování dat; Rozsah výběru 
a kritéria jeho volby; Statistické zpracování 
primárních dat; Zobecňování z výběru na 
populaci; Srovnání dvou nebo více populací; 
Ověřování a modelování závislostí                   
v kontingenčních tabulkách; Možnosti užití 
metod vícerozměrné statistiky. - 1. vyd. - Tab. 
příl. - ISBN: 978-80-86946-74-0 
 

Účetnictví 
 
23558IX 
kolektiv autorů 
Otázky v účetnictví a daních 
Praha: Svaz účetních, 2008, 64 s. 
Odborná stanoviska k dotazům např.: 
uplatňování správné sazby DPH u staveb a 
jejich rekonstrukcí, účetní postupy při 
přecenění dluhových cenných papírů reálnou 
hodnotou, ukončení vedení účetnictví              
u fyzických osob, majetek pořízený na splátky, 
definice zásob, inventarizační rozdíly v daňové 
evidenci aj. Ve druhé části je řešena 
problematika cestovních náhrad (nejčastější 
chyby a omyly, ke kterým v praxi dochází). 
 
E-9215 
Komora auditorů ČR 
Přehled novel IFRS účinných od roku 2009 
Praha: Komora auditorů České republiky, 
2008, 40 s. 
Od ledna 2009 vstupují v platnost poměrně 
rozsáhlé změny v Mezinárodních standardech 
účetního výkaznictví (IFRS), které ovlivní 
různé oblasti výkaznictví účetních jednotek a 
skupin podniků. Publikace zachycuje přehled 
veškerých změn a jejich příčin, komentuje 
zásadní změny, jako je např. vznik nových 
standardů a interpretací, zásadní novelizace a 
doplnění existujících standardů a přináší           
i komentář k pravidelné roční revizi veškerých 
standardů. - ISBN: 978-80-86679-12-9 
 
 
 
 
 
 
 

24329 
Antonín Valder 
Účetnictví pro podnikatele v zemědělství 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 392 s. +            
1 samostat. příl. 
Výklad účetnictví pro podnikatele vycházející 
ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění jeho novely č. 348/2007 Sb., s účinností 
od roku 2008, a to včetně souvislostí a vazeb 
na obchodní právo, daňové předpisy a další 
zákonné normy. Kniha rozebírá postupy 
účtování hospodářských operací, systémy účtů 
a přístupy k oceňování v účetnictví se zřetelem 
na podnikání v zemědělství, ale i mimo ně. -   
1. vyd. - Vlož. příl. se zněním Účtové osnovy. 
- ISBN: 978-80-7353-388-1 
 
24348 
Jana Skálová, Pěva Čouková 
Účetní a daňové dopady transakcí                 
v kapitálové společnosti 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 309 s. : 
schémata, tab. 
Provázanost obchodního práva s účetnictvím a 
daněmi u kapitálových společností, které jsou 
nejrozšířenější právní formou pro podnikání       
v ČR. První část výkladu vysvětluje průnik 
obchodního zákoníku do účetních předpisů a 
návazně do zákona o daních z příjmů 
(problematika podílů a cenných papírů, 
založení společnosti, pohyby základního 
kapitálu, výplaty podílu a zisku). Druhá část je 
věnována účetnímu zobrazení přeměn 
obchodních společností (účetní povinnosti při 
fúzích či rozdělení společnosti, změna právní 
formy společnosti atd.). Závěr se věnuje 
podnikovým kombinacím podle 
Mezinárodních účetních standardů. Kniha 
vychází z právního stavu ke dni 30. 9. 2008. - 
1. vyd. - 3 příl. - ISBN: 978-80-7357-397-3 
 
24362 
Viola Šebestíková 
Účetní operace kapitálových společností : 
daňové a právní souvislosti 
Praha: Grada, 2009, 294 s. : 71 schémat 
Výklad účetních operací kapitálových 
společností přímo či nepřímo souvisejících se 
změnami vlastního kapitálu. Teoretické 
poznatky a komplexní účetní případy jsou 
pojaty v širších právních a daňových 
souvislostech. Kniha obsahuje užitečné 
informace o formách vkladů, o okolnostech 
změn vlastního kapitálu nebo o otázkách 
spojených s držbou cenných papírů a jejich 
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oceňováním. - 2. aktualiz. vyd. - Příl.: Použitý 
účtový rozvrh. - ISBN: 978-80-247-2760-8 
 
24307 
Ivana Pilařová, Jana Pilátová 
Účetní závěrka, základ daně a finanční 
analýza podnikatelských subjektů roku 
2008 
Praha: VOX, 2008, 184 s. : tab. 
Publikace je rozdělena do tří částí: účetní 
závěrka, základ daně a finanční analýza.         
V první kapitole seznamuje s účtováním 
výsledků inventarizace, odpisů, rezerv, 
dohadných položek, splatné a odložené daňové 
povinnosti. Následují základní informace          
o obsahu účetní závěrky včetně novinek 
platných od roku 2008. Druhá kapitola je 
věnována základu daně, především 
podrobnému rozboru položek, které základ 
daně zvyšují a které ho snižují, a to ve vazbě 
na jednotlivé řádky daňového přiznání daně          
z příjmů právnických osob, i řešení aktuálních 
daňových problémů roku 2008 (finanční 
náklady, daňové novinky roku 2008                  
u opravných položek k pohledávkám, 
dodaňování závazků apod.). Pozornost je 
věnována       i odčitatelným položkám od 
základu daně. Závěrečná kapitola je věnována 
finanční analýze, seznamuje s ukazateli 
platební schopnosti, rentability, finanční 
stability, aktivity a s ukazateli na bázi cash 
flow. - 2. aktualiz. vyd. - Příl.: Položky účet. 
výkazů ve vazbě na účtový rozvrh. - ISBN: 
978-80-86324-74-6 
 
24316 
Miloslav Janhuba 
Základy teorie účetnictví 
Praha: Oeconomica, 2007, 195 s. 
Výklad jednotlivých oblastí teorie finančního 
účetnictví: předmět účetnictví, účtování, účetní 
záznamy, účetní soustavy - druhy účetnictví, 
teorie podvojného účetnictví, teorie účtů a 
soustav účtů, teorie bilancí (klasické a novější 
bilanční názorové školy, bilanční analýza), 
účetní formy, z historie účetnictví. - 2. uprav. 
vyd. - ISBN: 978-80-245-1268-6 
 
 
 
 
 
 
 

Veřejná správa 
 
24298I 
Řízení obcí. I., Strategické plánování 
rozvoje obcí, marketing v řízení obcí, 
finanční řízení obcí, projektové řízení obcí, 
legislativa ČR a EU v podmínkách obce 
Praha: Professional Publishing, 2008, 263 s. : 
tab., obr. 
Výukový materiál pro profesní vzdělávání 
pracovníků veřejné správy se skládá z několika 
částí. První je výklad strategického plánování 
rozvoje obce. Popisují se nástroje řízení ve 
veřejném sektoru, manažerské funkce, 
rozvojové koncepce na různých úrovních 
řízení a udržitelný rozvoj obce a regionu. 
Využívání marketingu v regionálním a 
místním řízení je obsahem další části. 
Následuje popis finančního řízení obcí 
(legislativní rámec, zdroje financování, 
výdajová část rozpočtu obcí, postup sestavení 
rozpočtu malé obce, rizika finančního řízení, 
kontrola hospodaření obce). O projektovém 
řízení obcí, podpoře a možnosti realizace 
financováním ze Strukturálních fondů 
informuje další kapitola. Přehled legislativy 
obcí v ČR a legislativy EU rozhodné pro obce 
a veřejný sektor je obsahem poslední kapitoly. 
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-86946-76-4 
 
24298II 
Řízení obcí. II., Sociální komunikace a 
týmová spolupráce, rozvoj lidských zdrojů a 
trh práce, rozvojové partnerství v obci a 
regionu, informační a komunikační 
technologie 
Praha: Professional Publishing, 2008, 185 s. : 
tab., obr. 
Výukový materiál pro profesní vzdělávání 
pracovníků veřejné správy ve svém druhém 
díle obsahuje výklad o sociální komunikaci a 
týmové spolupráci (efektivní komunikace, 
psychologie jednání aj.), rozvoji lidských 
zdrojů a trhu práce. Rozebírá se pojem 
evropská společnost znalostí a Národní 
lisabonský program 2005 - 2008, trh práce a 
rozvoj lidských zdrojů v ČR, systém 
formování pracovních schopností člověka a 
vzdělávací systém v ČR. Kapitola Rozvojová 
partnerství v obci a regionu popisuje, co je 
partnerství a jejich formy: projektová 
partnerství, Public Private Partnership (PPP), 
lokální a sektorové partnerství. Poslední část se 
zabývá informačními a komunikačními plány 
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obcí, jejich bezpečností a přístupností 
(internetová komunikace, tvorba prezentací. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-86946-77-1 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
24281 
Ivana Pařízková 
Finance územní samosprávy 
Brno: Masarykova univerzita, 2008, 238 s. 
Výklad problematiky financování územních 
samospráv. V první části jsou vysvětleny 
pojmy rozpočet, rozpočtové právo, fiskální 
federalismus, prameny, zásady a subjekty 
rozpočtového práva. Druhá část se zabývá 
rozpočtovou soustavou, rozpočty územních 
samosprávných celků, základními instituty 
místních rozpočtů, vnitřní strukturou místních 
rozpočtů a jejich vzájemnými vztahy, 
rozpočtovou skladbou, příjmy a výdaji 
místních rozpočtů, fungováním municipálního 
finančního systému a dalšími formami 
zajišťování veřejných statků územními 
samosprávnými celky. Následuje popis 
rozpočtového procesu, kontroly rozpočtového 
hospodaření a rozpočtového určení výnosů 
některých daní územním rozpočtům. Poslední 
část se zabývá možnostmi financování obcí a 
krajů z prostředků EU a přináší informace        
o situaci ve Francii, Spolkové republice 
Německo a v Nizozemsku. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-210-4681-8 
 
24210 
Marie Vavrejnová 
Financování veřejných služeb pro 
obyvatelstvo a zdroje pro jeho krytí : (vývoj 
a mezinárodní srovnání vybraných 
ukazatelů) 
Praha: Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2008, 77 s. : tab. 
Empirická analýza vývoje objemů a způsobu 
financování hlavních složek veřejných služeb 
pro obyvatelstvo v období 1990 - 2005. Za 
hlavní složky veřejných služeb jsou v této 
studii považovány zdravotnictví, vzdělávání a 
různé druhy sociálních služeb. První část práce 
pojednává obecně o veřejných výdajích 
státního rozpočtu a rozpočtů regionálních 
orgánů pro obyvatelstvo, analyzuje zdroje pro 
jejich krytí a v této souvislosti se zabývá 
současnou daňovou reformou. Druhá část se 
soustřeďuje na stav financování a aktuální 

otázky reforem, které jsou popisovány ve 
srovnání s jinými zeměmi (zejména                   
s Rakouskem). Mezinárodní srovnání 
ekonomické úrovně zemí pomocí ukazatelů 
HDP se provádí na základě datové báze 
OECD. - Příl. - ISBN: 80-86729-44-3 
 
24315 
Vratislav Izák 
Fiskální politika 
Praha: Oeconomica, 2008, 209 s. : tab., grafy 
Výklad fiskální politiky v kapitolách: Fiskální 
politika v IS-LM modelu a v AS-AD modelu; 
Vliv očekávání na fiskální politiku; Fiskální 
politika v otevřené ekonomice; Úspory, dluh, 
deficit a akumulace kapitálu; Fiskální deficity, 
finanční krize a vysoká míra inflace; Důsledky 
rozpočtového omezení vlády; Teorie 
ricardiánské ekvivalence; Fiskální politika a 
strana nabídky; Strukturální cyklický deficit. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-245-0976-1 
 
 
24209 
David Prušvic 
Fiskální politika, fiskální pravidla a jejich 
postavení v systému národního hospodářství 
Praha: Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2007, 129 s. : 34 obr., 26 tab. 
Výklad problematiky fiskálních pravidel           
s cílem přispět do diskuse o volbě vhodného 
fiskálního pravidla pro české veřejné finance a 
českou ekonomiku. Kapitoly: Obecné 
vymezení pravidel v hospodářské politice; 
Druhy fiskálních pravidel; Fiskální pravidla 
zemí EU a ČR; Interakce měnových a 
fiskálních pravidel; Návrh fiskálního pravidla 
vhodného pro ČR. - 4 příl. - ISBN: 80-86729-
43-5 
 
24301 
Jan Kinšt, Jiří Paroubek 
Rozpočtová skladba v roce 2009 a praktické 
příklady : publikace pro pracovníky orgánů 
státní správy, obcí, krajů a jejich 
organizačních složek 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 245 s. 
Koncepce rozpočtové skladby a vymezení 
základních pojmů. Podrobný výklad 
ustanovení rozpočtové skladby. Praktické 
příklady použití. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-
7263-486-6 
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24364 
Ministerstvo financí 
Státní rozpočet České republiky na rok 2009 
: schválený Poslaneckou sněmovnou 
Parlamentu ČR dne 10. prosince 2008 
Praha: Ministerstvo financí ČR, leden 2009,     
3 sv. : tab., diagr. 
Část I. Zákon č. 475 ze dne 10. prosince 2008 
o státním rozpočtu ČR na rok 2009. Část II. 
obsahuje další vybrané dokumenty: Usnesení 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 965 
ze 45. schůze 10. 12. 2008; Usnesení vlády ČR 
ze dne 22. 9. 2008 č. 1194; Makroekonomický 
rámec na rok 2009; Zpráva ke státnímu 
rozpočtu ČR na rok 2009; Rozpočty územních 
samosprávných celků; Tabulková část. Třetí 
přiložený materiál (čj. 11/10070/2009-111) 
obsahuje tabulky struktury rozpočtů podle 
druhů a kapitol. - Čj.: 11/7002/2009-111. 
 
24359 
Eva Lajtkepová 
Veřejné finance 
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 
2007, 151 s. : 30 tab., 17 grafů 
Výklad v kapitolách: Základní pojmy; Teorie 
veřejné volby. Specifikum rozhodování ve 
veřejném sektoru; Kořeny teorie veřejných 
financí; Základy daňové teorie; Příjmy 
veřejných rozpočtů; Veřejné výdaje; Fiskální 
politika státu; Fiskální federalismus, soustava 
veřejných rozpočtů; Rozpočtová soustava         
v ČR; Rozpočtový deficit a veřejný dluh; 
Sociální zabezpečení; Etika veřejných financí, 
etika ve veřejném sektoru. Každá kapitola 
končí shrnutím látky a příklady z praxe. -        
1. vyd. - ISBN: 978-80-7204-495-5 
 
24285 
Jitka Peková 
Veřejné finance : úvod do problematiky 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 579 s. : tab., 
schémata, grafy 
Výklad problematiky veřejných financí. Názvy 
kapitol: Veřejné finance a jejich využití ve 
smíšené ekonomice; Veřejné rozhodování       
o netržních činnostech státu a územní 
samosprávy a způsobu jejich financování; 
Rozpočtová soustava; Veřejné výdaje; 
Financování sociálního zabezpečení; Veřejné 
příjmy; Úvod do daňové teorie; Fiskální 
federalismus; Fiskální politika; Rozpočtový 
deficit a veřejný dluh; Mezinárodní aspekty 
veřejných financí. Každá kapitola je zakončena 

shrnutím a náměty k zamyšlení. - 4. aktualiz. a 
rozš. vyd. - ISBN: 978-80-7357-358-4 
 
24217 
Pavel Dvořák 
Veřejné finance, fiskální nerovnováha a 
finanční krize 
Praha: C.H. Beck, 2008, xx, 343 s. : tab., obr. 
Úvodní část textu stručně shrnuje základní 
východiska normativního přístupu k veřejným 
financím, založeného na poznatcích veřejné 
ekonomiky. Tradiční normativní pohled na 
základní funkce veřejných financí je doplněn   
o kritičtější pozitivní pohled, jenž vychází ze 
závěrů teorie veřejné volby. Konkrétní podoba 
systému veřejných financí je zde chápána jako 
výsledek kolektivního rozhodovacího procesu, 
ve kterém hrají rozhodující roli skupinové 
zájmy, nikoli všeobecný prospěch. Druhá část 
textu je zaměřena na podrobnější analýzu 
příčin a důsledků rozpočtového deficitu a 
veřejného dluhu. Podle názoru autora je nutno 
respektovat dosud ne zcela zřejmý fakt, že 
problematika veřejných financí přestává být 
výlučně národní otázkou. Do veřejných financí 
se stále více promítají důsledky globálních 
procesů a jevů. Závěr je věnován analýze 
nového, u nás dosud nepříliš známého 
problému, souvislosti fiskální nerovnováhy a 
finančních krizí. Poslední kapitola je věnována 
aktuální problematice - rozboru dosavadního 
průběhu americké hypoteční krize od května 
do září 2008. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-
075-1 
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Zdravotnictví 
 
24206 
Ctibor Drbal 
Budoucnost zdraví a zdravotnictví 
Praha: Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2008, 65 s. 
Analýza historického vývoje zdravotnictví      
v globálním, evropském a národním kontextu   
v poválečné éře. Současné problémy 
zdravotnických systémů. Trendy sociálně 
generovaných determinant zdraví. Otázky 
hodnoty zdraví, solidarity a role občana v péči 
o zdraví. Možný vývoj zdravotního stavu a 
budoucnost medicíny. Zdravotnické systémy a 
jejich principy. Obecný model soustav péče     
o zdraví. Problémy struktury a funkce dnešních 
a příštích zdravotních systémů. Cesty               
k reformě péče o zdraví. - ISBN: 80-86729-  
39-7 
 

Životní prostředí 
 
24297 
Miroslav Kutílek 
Racionálně o globálním oteplování 
Praha: Dokořán, 2008, 185 s. : 21 obr. 
Publikace shrnuje současné poznatky               
o globálním oteplování a jeho příčinách. Autor 
se snaží uvést na pravou míru hypotézu           
o skleníkovém efektu, který podle 
převládajícího mínění způsobují svou činností 
především lidé. Jednotlivé kapitoly vysvětlují, 
co je skleníkový efekt a jaké jsou jeho příčiny, 
jaký má vliv na oteplování Země i jak se          
v průběhu vývoje Země mění klima a jaké 
faktory tyto změny vyvolávají. Na základě 
mnoha shromážděných důkazů pak autor 
vysvětluje a vyvrací současné hypotézy           
o globálním oteplování. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-7363-183-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatní 
 
24216 
Josef Nevrlý 
Anglický frazeologický slovník pro techniky 
: [vhodný pro překlady technických návodů, 
pro popisy zařízení] 
Brno: Computer Press, 2008, 166 s. + 1 CD 
Účelem slovníku je usnadnit přípravu 
anglických technických a přírodovědně 
zaměřených textů poskytnutím výběru 
klíčových slov a jejich frazeologických vazeb. 
- 1. vyd. - Příl. na interaktivním CD obsahuje 
namluv. slov. a fráze. - ISBN: 978-80-251-
1868-9 
 
E-9224 
Marian Krajč 
Are the unskilled really that unaware? : 
understanding seemingly biased self-
assessments 
Jsou netalentovaní opravdu tak netušící? : 
chápání zdánlivě zkreslených sebehodnocení 
Prague: CERGE-EI, November 2008, 51 s. : 
tab., grafy, schémata 
Takzvaný "unskilled-and-unaware" problém 
byl v psychologii experimentálně identifikován 
v roce 1999. Tato studie přináší výsledky tří 
experimentů, které zkoumají vliv informace na 
absolutní i relativní sebehodnocení a na 
testování přítomnosti unskilled-and-unaware 
problému za různých podmínek. - Pozn., příl. - 
ISBN: 978-80-7343-173-0 
 
24272 
Roman Rak, Václav Matyáš, Zdeněk Říha a 
kolektiv 
Biometrie a identita člověka ve forenzních a 
komerčních aplikacích 
Praha: Grada, 2008, 631 s. : obr., tab. 
Výklad základních principů biometrických 
technologií. Z čeho vycházejí (včetně 
historického přehledu), jak pracují, jejich silné 
i slabé stránky a jak je lze aplikačně využít       
v rozmanitých oblastech. V devatenácti 
kapitolách jsou detailně rozebrány jednotlivé 
biometrické metody a aplikace (bertillonáž, 
otisky prstů a dlaní, geometrie tvaru ruky, 
krevního řečiště dlaně i hřbetu ruky, DNA, 
rozpoznávání osoby dle její tváře, tvaru ucha, 
hlasu, oční duhovky i sítnice, podpisu i psaní 
na počítačové klávesnici). A to vždy ze dvou 
základních pohledů: ze zorného úhlu 
forenzních věd, tj. využití biometrických 
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principů a aplikací pro potřeby orgánů činných 
v trestním řízení (policisté, kriminalisté, 
vyšetřovatelé, soudní znalci, obhájci a soudci) 
a z pohledu komerčně využitelných aplikací 
pro privátní ochranu osob a majetku. - 1. vyd. - 
Střed. příl. - ISBN: 978-80-247-2365-5 
 
24231 
Julio Arenas Olleta, Carmen de Miguel 
Cvičebnice španělštiny : gramatika, 
konverzace, slovní zásoba 
Brno: Computer Press, 2007, 284 s. 
Cvičebnice kapesního formátu obsahuje 200 
cvičení a výklad základní gramatiky a slovní 
zásoby ve stručných a přehledných infoboxech. 
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-251-1612-8 
 
24234 
M. Bočánková ... [et al.] 
Česko-anglický odborný slovník z oblasti 
ekonomické, obchodní a finanční 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 1070 s. 
Odborný překladový slovník nejen pro 
studenty škol s ekonomickým zaměřením, ale   
i širší veřejnost, tlumočníky a překladatele. Při 
přípravě tohoto 4. vydání přibyly nové 
termíny, zejména z oblasti životního prostředí, 
pojišťovnictví, dopravy a cestovního ruchu, 
větší pozornost byla věnována rovněž 
terminologii Evropské unie. - 4. aktualiz. a 
dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7201-725-6 
 
24311 
Marie Pravdová, Miroslav Pravda 
Francouzština (nejen) pro samouky 
Praha: LEDA, 2007, 568 s. 
Základy francouzštiny nejen pro samouky. 
Nácvik výslovnosti. Komunikace v běžných 
situacích. Současná hovorová francouzština. 
Mluvnická látka v 35 lekcích, které obsahují 
úvodní texty, slovní zásobu, výslovnost a 
pravopis, nácvik reakcí a postojů v běžných 
situacích, mluvnici a cvičení. - 1. vyd. - Přehl. 
slovesných tvarů -- klíč ke cvič. -- verze bez 
CD. - ISBN: 978-80-7335-131-1 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-9222 
Štěpán Jurajda, Daniel Münich 
Gender gap in admission performance 
under competitive pressure 
Genderové rozdíly výkonů u přijímacích 
zkoušek pod konkurenčním tlakem 
Prague: CERGE-EI, November 2008, 22 s. : 
tab., grafy 
Studie přináší srovnání pravděpodobnosti 
přijetí na vysokou školu u mužů a žen, kteří 
dosáhli podobných výsledků v testech 
studijních dispozic nezatížených konkurencí a 
stresem. Ženy dosahují v případě 
konkurenčního tlaku skládání přijímacích 
zkoušek na selektivní vysoké školy výrazně 
horších výsledků než muži. Poznatky jsou        
v souladu s hypotézou o znevýhodnění žen       
v konkurenčním prostředí. - Pozn. - ISBN: 
978-80-7343-171-6 
 
24327 
Alena Bahníková, Hana Benešová, Ludmila 
Ehrenbergerová 
Italština 
Praha: LEDA, 2008, 616 s. + 2 CD 
Učebnice italského jazyka obsahuje kompletní 
mluvnici současné italštiny, přibližně 3500 
nejfrekventovanějších slov a bohatou 
frazeologii. Výklad doplňuje množství 
příkladů a rozmanitá cvičení. Další cvičení 
usnadňují zvládnutí slovní zásoby a nácvik 
komunikativních schopností. Součástí učebnice 
jsou i italské reálie a autentické materiály. -     
2. vyd. - 2 příl. na CD obsahují nahrávky 
úvodních textů lekcí -- přehl. gramatiky -- klíč 
ke cvič. - ISBN: 978-80-7335-116-8 
 
24248 
Anja von Kanitz 
Jak rozvíjet svou emoční inteligenci 
Praha: Grada, 2008, 103 s. 
Co je emoční inteligence, jak ovlivňuje 
pracovní úspěch a jak ji rozvíjet? Příručka plná 
příkladů a tipů odpovídá na tyto a další otázky 
týkající se emoční inteligence - schopnosti 
zacházet se svými emocemi a emocemi 
druhých, chápat je a ovlivňovat. Vysvětluje, 
jak emoce ovlivňují proces myšlení, 
rozhodování a jak trénovat své emoční 
kompetence pro větší úspěch v práci. - 1. vyd. - 
Emotionale Intelligenz (Orig.). - ISBN: 978-
80-247-2582-6 
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24328 
Milan Znoj ... [et al.] 
Jean-Jacques Rousseau : 230 let od úmrtí 
Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2008, 132 s. 
Texty ze semináře z června 2008: Rousseauův 
krok od "Původu nerovnosti" ke "Společenské 
smlouvě" (M. Znoj); Rousseauovo pojetí dějin 
(M. Bednář); Předchůdce francouzské revoluce 
(M. Loužek). Doplňkové texty: Život Jeana-
Jacquese Rousseaua (V. Čechák); Návrh 
ústavy pro Korsiku a Úvahy o polské vládě    
(J. Chotaš). V příloze úryvky z díla: Vyznání, 
O původu a nerovnosti mezi lidmi a                
O společenské smlouvě. - 1. vyd. - Příl. - 
ISBN: 978-80-86547-70-1 
 
24221 
Václav Šťastný 
Korespondence a její úprava v dnešní praxi 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 149 s. 
Výklad úpravy psaní dopisů, e-mailů, faxů, 
vnitřních sdělení a další korespondence, 
především podnikové a úřední. Příklady. 
Pravidla psaní textovým editorem i na psacím 
stroji. Úprava odpovídá normě z roku 2007 a 
ostatním předpisům. - 2. rozš. a aktualiz. vyd. - 
6 příl. - ISBN: 978-80-7357-391-1 
 
24274 
Martin Navrátil 
Mýty a realita výzkumu a vývoje 
Praha: Alfa, 2008, 150 s. 
Kniha je určená manažerům výzkumných, 
vývojových a výrobních institucí i studentům 
technických oborů. Zábavnou a čtivou formou 
v ní autor shrnuje poznatky získané během 
více jak 30leté praxe v úspěšném řízení 
výzkumu pro velké nadnárodní korporace        
v Kanadě a USA. Na příkladech ilustruje 
obtížnost zavádění výsledků výzkumu do 
výroby a překážky, na které každý inovační 
proces naráží. Jednotlivé kapitoly se týkají 
určitých témat např. vedení projektů, 
komunikace a důvěryhodnosti, výběru a 
najímání lidí do výzkumu a vývoje, hodnocení 
zaměstnanců, změn v organizaci, ochrany 
duševního vlastnictví, globalizace ve výzkumu 
a vývoji, etických otázek, bezpečnosti práce, 
informatiky aj. - 1. vyd. - Anglické výrazy. - 
ISBN: 978-80-87197-11-0 
 
 
 
 

24290 
Vlasta A. Lopuchovská 
Němčina pro manažery, ekonomy a 
pracovníky státní správy 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 192 s. : diagr. 
Učebnice zohledňuje nejen gramatickou 
stránku, ale zaměřuje se zejména na 
porozumění textu s cílem naučit zájemce 
základům orientace v německy psaných 
textech z oblasti ekonomiky, práva, sociologie 
a policejní problematiky. Jednotlivé lekce 
obsahují texty určené k četbě a písemná a ústní 
cvičení. - Klíč ke cvič. - ISBN: 978-80-7201-
729-4 
 
24219 
Kornélia Machová 
Obchodní korespondence ve španělštině : 
vzory 
Brno: Computer Press, 2008, v, 210 s. + 1 CD 
Vzorové dopisy ve španělštině a češtině. 
Příklady a komentáře, jak řešit jednotlivé 
obchodní fáze. - 1. vyd. - Příl. na CD obsahuje 
vzory písemností připravené k tisku. - ISBN: 
978-80-251-1916-7 
 
24289 
Magda Stehnová 
Odborný slovník pro účetnictví, výkazy a 
DPH : [česko-německý, německo-český] 
Brno: Komora daňových poradců ČR, 2006, 
172 s. 
Překladový slovník obsahuje slova a odborné 
termíny, jejich základní gramatické tvary, 
vazby a příklady použití. - ISBN: 80-239-
7553-6 
 
24232 
Louise Pile, Susan Lowe 
Prezentace v angličtině : profesionálně a 
působivě 
Brno: Computer Press, 2008, 78 s. + 1 CD 
Postupy a techniky pro mírně pokročilé 
uživatele. Zahájení prezentace, upoutání 
pozornosti, popis grafů a tabulek, práce se 
speciálním technickým zařízením, zakončení 
prezentace a zodpovězení otázek posluchačů. 
Každá kapitola obsahuje výklad se slovní 
zásobou, praktické cvičení, tipy pro efektivní 
projev a závěrečné opakování. - 1. vyd. - Příl.: 
přepis nahrávek a klíč -- na audio CD ukázky 
firemních prezentací s možností použití jako 
šablony a osnovy. - ISBN: 978-80-251-2058-3 
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24277 
Zdenka Mansfeldová a Aleš Kroupa (eds.) 
Proměny reprezentace zájmů po vstupu do 
Evropské unie 
Praha: Sociologické nakladatelství, 2008,     
274 s. : grafy, tab. 
Sborník se snaží podat empiricky podloženou a 
vědecky fundovanou výpověď o proměnách 
politicko-právního institucionálního rámce ČR, 
o existujících institucionálních strukturách 
zprostředkování zájmů, o faktorech, které 
ovlivňují vytváření podmínek pro rozvoj a 
formování otevřené občanské společnosti, 
participaci obyvatel na politickém a sociálním 
životě a prostředkování zájmů mezi jedinci, 
sociálními skupinami a státem. - 1. vyd. - Příl. 
- ISBN: 978-80-86429-88-5 
 
24247 
[Mary Matz] 
Reálie Spojených států amerických 
Plzeň: Fraus, 2008, 147 s. : fot. 
Reálie zahrnují historický přehled, základní 
geografické údaje, informace o politickém 
systému, obyvatelstvu a životním stylu, 
literatuře, vzdělávání a školství a informace      
o dalších oblastech života v USA. Na konci 
každé kapitoly je glosář obtížnějších výrazů a 
internetové odkazy. Jazyková úroveň je B2. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-7238-786-1 
 
E-9225 
Eugen Kováč, Jakub Steiner 
Reversibility in dynamic coordination 
problems 
Reverzibilní jednání v dynamických 
koordinačních problémech 
Prague: CERGE-EI, November 2008, 50 s. : 
vzorce, grafy, schémata 
Autoři modelují krizi jako dynamickou 
koordinační hru, ve které se hráči mohou 
zapojit do abstraktního projektu. Účastníci si 
na počátku krize nejsou jisti, jak se zachovají 
ostatní hráči a očekávají strategicky důležité 
informace v pozdějších stadiích krize.              
V takových situacích hraje důležitou úlohu 
zvratnost raných rozhodnutí. Autoři srovnávají 
chování hráčů za situace, kdy lze rozhodnutí 
zvrátit a také v situaci bez této možnosti. 
Ukazují, že možnost zvrátit prvotní rozhodnutí 
může podpořit, ale také potlačit účast hráčů na 
projektu. - Pozn., příl. - ISBN: 978-80-7343-
174-7 
 
 

24218 
Marie Horvátová 
Rusko-česká a česko-ruská ekonomická 
lexika 
Praha: Oeconomica, 2008, 216 s. 
Základní slovní zásoba nezbytná pro odbornou 
komunikaci v ekonomické oblasti v částech: 
rusko - český slovník, česko - ruský slovník a 
seznam nejčastějších ruských zkratek. Dále je 
v knize zařazen přehled termínů a výrazů a 
stručný přehled skloňování a časování. -         
2. přeprac. a rozš. vyd. - ISBN: 978-80-245-
1370-6 
 
24224 
Květuše Lepilová 
Rusky na cesty : základní slovní obraty pro 
dorozumění s cizincem 
Brno: Computer Press, 2007, vi, 130 s. + 1 CD 
Příručka obsahuje základní slovní obraty 
potřebné k dorozumění během cesty nebo         
v českém prostředí při jednání s cizincem. 
Jednotlivé kapitoly probírají různá konverzační 
témata. - 1. vyd. - 1 CD s audionahrávkou 
slovních obratů a frází -- orient. plánky stanic 
metra v Moskvě a Sankt-Petěrburku. - ISBN: 
978-80-251-1563-3 
 
24309 
David Gruber 
Rychločtení, rychlostudium, info 
management 
Praha: Management Press, 2008, 326 s. 
Soubor technik racionálního čtení, jejichž 
osvojení umožňuje čtenáři zvyšovat rychlost 
čtení, objem zapamatovaného a zlepšovat 
schopnost pracovat s informacemi. Součástí je 
i více než dvacet testů s třemi různými způsoby 
jejich vyhodnocování, a to i v angličtině. -      
7. uprav. vyd. - ISBN: 978-80-7261-184-3 
 
24325 
Allan a Barbara Peaseovi 
Řeč těla 
Praha: Portál, 2008, 359 s. : obr., fot. 
Jak se naučit porozumět druhým z jejich gest, 
mimiky a postojů těla. Výklad neverbální 
komunikace (gesta rukou, společenská gesta, 
kulturní odlišnosti aj.). Kniha je napsaná 
zábavnou formou a její součástí jsou                 
i ilustrativní fotografie a kresby. - 1. vyd. - The 
definitive book of body language (Orig.). - 
ISBN: 978-80-7367-449-6 
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24342 
Irena Fialová, Věroslava Juřinová, Jana 
Škutová 
Španělská slovesa 
Brno: Computer Press, 2006, iv, 172 s. + 2 CD 
Cvičebnice určená k zopakování a procvičení 
sloves. Lekce jsou seřazeny podle obtížnosti 
gramatiky, obsahují úvodní výkladovou část, 
příklady užití a cvičení. - 1. vyd. - 2 CD se 
zvukovou nahrávkou k procvičení výslovnosti. 
- ISBN: 80-251-1000-1 
 
E-9223 
Jana Krajčová, Andreas Ortmann 
Testing leniency programs experimentally : 
the impact of "natural" framing 
Experimentální testování "programů 
mírnějšího režimu" : vliv "přirozeného 
kontextu" 
Prague: CERGE-EI, November 2008, 42 s. : 
tab., schémata 
Modelové experimentální testování 
protikorupčních opatření - konkrétně typu 
ustanovení o účinné lítosti. Studie zkoumá, 
jakou měrou může postoj ke korupci, morální 
předsudky a výchova ovlivnit chování 
účastníků experimentu dle toho, zda jsou nebo 
nejsou obeznámeni s kontextem. Výsledky 
naznačují, že kontext sehrává důležitou roli při 
rozhodování účastníků v protikorupčním 
experimentu. Autoři zjišťují, že ženy reagují na 
kontext snížením korupce a zároveň zvýšeným 
oznamováním korupčního jednání autoritám. - 
Pozn., 2 příl. - ISBN: 978-80-7343-172-3 
 
E-9221 
Jana Krajčová 
Testing leniency programs experimentally : 
the impact of change in parameterization 
Experimentální testování "programů 
mírnějšího režimu" : dopad změny 
parametrů 
Prague: CERGE-EI, October 2008, 37 s. : tab., 
schémata 
Modelové experimentální testování 
protikorupčních opatření - konkrétně typu 
ustanovení o účinné lítosti. Studie přináší 
analýzu dopadů změny parametrů modelu na 
rozhodování účastníků experimentu. Při změně 
parametrů, které mohou potenciálně zvýšit 
atraktivitu ilegální činnosti, je zaznamenáno 
zvýšené korupční jednání. - Pozn. - ISBN: 
978-80-7343-170-9 
 
 

20083II/1 
Sarah Peters, Tomáš Gráf 
Time to talk : učebnice angličtiny pro 
střední a jazykové školy. 2 
Praha: Polyglot, 2006, 216 s. : obr. 
Učebnice pro střední a jazykové školy vychází 
z pravidel britské angličtiny. Jednotlivé lekce 
obsahují úvodní článek, slovíčka, cvičení na 
výslovnost, pravopis a gramatiku a pracovní 
sešit. - 1. vyd. - 2 příl.: přehl. gramatiky, 
slovníky. - ISBN: 80-86195-21-X 
 
20083III/1 
Sarah Peters, Tomáš Gráf 
Time to talk : učebnice angličtiny pro 
střední a jazykové školy. 3. 
Praha: Polyglot, 2006, 223 s. : obr. 
Učebnice pro studenty všech typů středních       
i jazykových škol zachovává strukturu a 
principy prvních dvou dílů, je však rozšířena    
o opakovací lekce. Obsahuje přehledný výklad 
gramatiky, širokou škálu cvičení na mluvnici, 
výslovnost, pravopis a slovní zásobu a náměty 
k mluvenému a psanému projevu. - 1. vyd. -     
3 příl.: přehl. gramatiky, slovníky, glosář 
termínů. - ISBN: 80-86195-26-0 
 
24273 
editor Martin Kříž, spoluautor Li Xiaokun 
Učebnice čínštiny 
Praha: Oeconomica, 2008, 171 s. : ilustr. 
Výslovnost čínských slabik. Jak psát znaky a 
přehled determinativů. Gramatika a cvičení ve 
12 lekcích. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-245- 
1363-8 
 
24280I 
Olga Macíková, Ludmila Mlýnková 
Učebnice současné španělštiny. 1. díl 
Brno: Computer Press, 2007, ix, 482 s. + 3 CD 
Výklad základů španělského jazyka je vhodný 
i pro samostudium a naučí komunikovat a psát 
v běžných životních situacích. Každá kapitola 
obsahuje zásobu a frazeologii, výrazy a fráze, 
gramatický výklad a cvičení. - 1. vyd. - Příl.    
3 audio CD s ukázkami dialogů a frazeologií -- 
klíč ke cvič. -- přehl. čas. sloves -- slovníček. - 
ISBN: 80-251-1089-3 
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24326 
Karel Maier ... [et al.] 
Územní plánování a udržitelný rozvoj 
Praha: ARCH, 2008, 100 s. : 23 obr. 
Pojem a chápání udržitelného rozvoje, jeho 
principy. Sledování a hodnocení udržitelného 
rozvoje v některých zemích EU. Ukazatele a 
analýzy udržitelnosti územního rozvoje ČR, 
Prahy a mikroregionu Říčany. Základní 
mezinárodní dokumenty vymezující udržitelný 
rozvoj. Národní dokumenty ČR týkající se 
udržitelného rozvoje. - 1. vyd. - 2 příl. - ISBN: 
978-80-86905-47-1 
 
24237 
Jürgen Brück, Martina Rüter, Jörg Werremeyer 
Velká kniha nových testů : vědomostní testy 
pro dospělé 
Praha: Grada, 2007, 432 s. : obr. 
Testy PISA jsou variantou Programu pro 
mezinárodní hodnocení studentů, který je 
projektem OECD. Cílem projektu je zjišťování  
a hodnocení znalostí důležitých pro 
každodenní život. Důraz je kladen na 
schopnost aplikovat nabyté znalosti v praxi. 
Testy jsou určeny různým věkovým kategoriím 
a respektují možnosti dané věkem a vývojem. 
Testy PISA jsou součástí výzkumu vzdělání a 
používají se v řadě členských států OECD 
včetně České republiky. - 1. vyd. - Závěr. test. 
- Der neue große PISA - Test für Erwachsene 
(Orig.). - ISBN: 978-80-247-1831-6 
 
24249 
Gloria Beck 
Zakázaná rétorika : 30 manipulativních 
technik 
Praha: Grada, 2007, 266 s. 
Rétorické triky a manipulace jsou využívány    
v pracovním prostředí, ale také v podnikání, 
politice, médiích nebo jiných společenských 
oblastech. V knize je uvedeno třicet 
nejúčinnějších manipulativních technik (od 
těch nejméně problematických až po eticky 
sporné) a popsány situace, pro jaké se 
jednotlivé techniky hodí a jak je aplikovat a 
využít k dosažení svého cíle. - 1. vyd. - 
Verbotene Rhetorik - die Kunst der 
skrupellosen Manipulation (Orig.). - ISBN: 
978-80-247-1743-2 
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