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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  měsíce    
únor až duben. 

Informace  s tímto   přehledem    jsou pro Vás dostupné 
v tištěné  podobě  na  sekretariátech  odborů  a  v elektronické 
podobě  včetně  archivu  na  intranetových  stránkách  Odborné 
knihovny  MF  nebo  na  internetových  stránkách  MF  v části 
Veřejnost (Bulletin Odborné knihovny MF). 

Nové  knihy  jsou  vždy  na  celý  týden  vystavovány 
v čítárně Odborné  knihovny MF,  dozvíte  se  o  nich  též  z naší 
nástěnky,  intranetové  stránky  knihovny  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.  Centrální 

bankovnictví  v Českých  zemích,  Peněžní  ekonomie  (finanční 
trhy),  Veřejná  ekonomie,  Základy  finančního  práva,  Evropská 
integrace  a  ČR,  Finanční  analýza,  Finanční  ekonometrie, 
Rozpočtová  skladba  v   roce  2009,  Základní  principy 
bankovnictví, Zákon o účetnictví v praxi, Zadávání, hodnocení a 
kontrola veřejných zakázek (ekonomická analýza), Mezinárodní 
dvojí  zdanění,  Osobní  odpovědnost  a  rizika  statutárních 
zástupců  a  ředitelů  a  Příručka  mezinárodních  účetních 
standardů pro veřejný sektor 2008.  

Ze zahraničí jsme  nakoupili či získali např.:  A guide to 
the European VAT directives, Critical  issues  in  environmental 
taxation:  international  and  comparative  perspectives,  EC 
securities regulation, Euro area: OECD economic surveys 2009, 
International  Financial  Reporting  Standards  (IFRSs)  2009,  
Model  tax  convention  on  income  and  on  capital  (2008),  
Structured  finance  and  collateralized  debt  obligations:  new 
developments  in  cash  and  synthetic  securitization  a 
Understanding economic statistics (OECD).  

 
Z  produkce  Ministerstva  financí  upozorňujeme na 

pravidelný  materiál  Makroekonomická  predikce  České 
republiky: duben 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 
Ministerstvo financí rovněž vydalo Blokovou metodu, tj.  návod 
k přípravě podkladů pro strategická rozhodnutí. 
 
  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. 
 
24330/710 
Cestovní  náhrady.  Mzdové  a  platové  předpisy.  Podle 
stavu k 19.1.2009. 
 
24330/713 
Občanský  soudní  řád.  Soudní  řád  správní.  Rozhodčí 
řízení.  Exekuční  řád.  Soudní  poplatky.  Podle  stavu 
k 26.1.2009. 
 
24330/714 
Občanský soudní  řád:  jak vyplývá ze změn provedených 
zákonem č. 7/2009 Sb. s účinností od 1.7.2009. 
 
24330/715 
Občanský  zákoník  a  související  předpisy.  Podle  stavu 
k 19.1.2009. 
 
24330/703 
Pracovněprávní  předpisy.  Zaměstnanost,  odbory, 
inspekce práce.  Podle stavu k 19.1.2009 
 
24330/717 
Rozpočet  a  financování. Majetek  státu. Obce,  kraje,  hl. 
město  Praha,  organizační  složky  státu,  příspěvkové 
organizace. Podle stavu k 9.2.2009. 
 
24330/719 
Obchodní  zákoník.  Zákon  o  nabídkách  převzetí,  zákon       
o přeměnách obchodních společností a družstev, odměna 
likvidátora,  obchodní  věstník,  obchodní  rejstřík,  státní 
podnik,  přepravní  řád,  Evropské  hospodářské  zájmové 
sdružení,  evropská  družstevní  společnost.  Podle  stavu 
k 16.2.2009. 
 
24330/716 
Trestní předpisy. Přestupky. Podle stavu k 26.1.2009. 
 
24330/705 
Účetnictví  nevýdělečných  organizací.  Zákon,  vyhláška, 
standardy. Podle stavu k 2.2.2009.  
 
24330/706 
Účetnictví obcí, krajů, hl. m. Prahy, organizačních složek 
státu,  příspěvkových  organizací,  finanční  kontrola, 
přezkoumávání hospodaření. Podle stavu k 26.1.2009. 
 
24330/707 
Účetnictví  podnikatelů.  Audit.  Zákony,  prováděcí 
vyhlášky, standardy. Podle stavu k 12.1.2009. 
 
24330/698 
Živnostenský  zákon    a  další  předpisy  regulující 
podnikání. Podle stavu k 16.1.2009 
 

24330/708 
České  účetní  standardy:  podnikatelé,  nevýdělečné 
organizace,  obce,  kraje,  příspěvkové  organizace, 
organizační  složky  státu,  státní  fondy.  Podle  stavu 
k 19.1.2009. 
 
24330/723 
Nájemné z bytu. Cenové předpisy. Zákon   o jednostranném 
zvyšování  nájemného  z bytu,  zákon  o  cenách,  působnost 
státu  a  obcí,  seznam  zboží  s regulovanými  cenami.  Podle 
stavu k 9.3.2009. 
 
24330/724 
Poplatky.  Poplatky    správní,  soudní,  místní,  z prodlení 
v občanském právu, ostatní. Podle stavu k 16.3.2009. 
 
24330/721 
Trestní  zákoník,  trestní  řád  2010.  Redakční  uzávěrka 
23.2.2009. 
 
24330/722 
Ústava  České  republiky. Listina základních práv a  svobod. 
Parlament,  ministerstva.  Ombudsman.  Podle  stavu 
k 3.3.2009. 
 
24330/729 
Daň  z přidané  hodnoty.  Směrnice  o  společném  systému 
DPH ve znění novel. Podle stavu k 14.4.2009. 
 
24330/720 
Katastr  nemovitostí.  Zeměměřictví.  Pozemkové  úpravy  a 
úřady. Podle stavu k 1.4.2009. 
 
24330/726 
Správní  řád. Správní  řád, hrazení výdajů a ušlého výdělku, 
náklady řízení. Podle stavu k 23.3.2009. 
 
24330/725 
Zdravotní  pojištění.  Zdravotní  péče.  Podle  stavu 
k 23.3.2009. 
 
Společná  zemědělská  politika  EU,  situace  na  trhu 
s mlékem  a mléčnými  výrobky  a  opatření  na  pomoc 
zemědělcům 
 

Na  základě  požadavku  zaměstnance  Ministerstva  financí 
vypracovalo  odd.  303  Finanční  a  ekonomické  informace 
studijně  rozborovou  práci  na  téma  společná  zemědělská 
politika EU v odvětví mléka a mléčných výrobků. Vzhledem 
k závažnosti  tématu  jsme  se  rozhodli  zpřístupnit  tento 
materiál  širšímu  okruhu  uživatelů.  Práce  vysvětluje 
základní principy politiky EU  v odvětví mléka  a mléčných 
výrobků a    její reformy, přináší aktuální přehled situace na 
trhu  s mlékem  a    mléčnými  výrobky  a  v závěrečné  části 
uvádí  hlavní  opatření  v rámci  EU  i  České  republiky  na 
pomoc  producentům mléka  včetně  výhledu  komplexního 
řešení,  které  navrhuje  Evropská      komise.    Studie      byla   
zpracována na   základě    informací,   které   byly   dostupné 
k 5. dubnu 2009.  Je určena především pro vnitřní potřebu. 
(Bližší informace Ing. J. Musilová.) 
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Daně 
 
24456I 
Ben Terra, Julie Kajus 
A guide to the European VAT directives. 
Volume 1., Introduction to European VAT 
2009  
Průvodce evropskými směrnicemi o DPH. 
Svazek 1., Úvod do evropské daně z přidané 
hodnoty 2009 
[S.l.]: International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2009, xx, 1150 s. 
Systematický přehled důsledků právních 
principů ES, které se týkají nepřímých daní a 
souvisejících předpisů a pojednání             
o precedenčním právu soudů ES             
v záležitostech nepřímých daní, zejména DPH. 
Obecná témata - zdroje komunitárního 
daňového práva, právní principy a nástroje, 
soudní opatření, přímý účinek a metody 
výkladu práva Společenství. DPH jako 
rozpočtový fenomén. Evropská DPH - 
důkladný pohled na sazby, výpočty, transakce 
podléhající dani, osvobození od daně, finanční 
závazky, srážky, nemovitý majetek atd. 
Evropská DPH je pojednávána na základě 
přepracované směrnice o DPH (2006/112/ES), 
která nahrazuje První a Šestou směrnici            
o DPH. Problematiku DPH objasňují výňatky  
z rozhodnutí Evropského soudního dvora. - 
Pozn. - ISBN: 978-90-8722-043-3 (brož.) 

      
          

 
24456II 
Ben Terra, Julie Kajus 
A guide to the European VAT directives. 
Volume 2., Integrated texts of the recast 
VAT directive and the former Sixth VAT 
Directive 2009  
Průvodce evropskými směrnicemi o DPH. 
Svazek 2., Ucelené texty přepracované 
směrnice o DPH a někdejší Šesté směrnice o 
DPH 2009 
[S.l.]: International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2009, lvii, 265 s., lxvi, 159 s. : 
tab. 
Publikace obsahuje text směrnice 2006/112/ES 
o společném systému daně z přidané hodnoty 
ve znění směrnice 2008/117/ES s přílohami a 
ucelený text Šesté směrnice o DPH 
77/388/EHS platné před 1. lednem 2007. - 
Pozn., příl. - ISBN: 978-90-8722-044-0 (brož.) 
 
 

24128 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development, [Stéphane Buydens] 
Consumption tax trends VAT/GST and 
excise rates, trends and administration 
issues 
Trendy spotřební daně :  DPH/daň ze zboží 
a služeb a spotřební daně, trendy a 
administrativní problémy 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2008, 119 s. : tab., grafy 
Publikace přináší informace o oblasti 
nepřímých daní v členských zemích OECD      
k 1.1.2007. Rozvoj spotřebních daní jako 
příjmového nástroje (tvoří až 30 % veškerých 
daňových příjmů ve státech OECD), DPH - 
výnosy, sazby a struktura, vybrané spotřební 
daně (na pivo/víno/alkoholické nápoje, tabák, 
naftu, automobily). Rozvoj a využití systému 
DPH v Číně, Indii a Rusku. - 2008 ed. - Příl. - 
ISBN: 978-92-64-03947-6 (brož.) 
 
24521 
edited by Jacqueline Cottrell ... [et al.] 
Critical issues in environmental taxation 
international and comparative perspectives. 
Volume VI  
Zásadní problémy environmentálního 
zdanění : mezinárodní a srovnávací náhled. 
6. díl 
New York: Oxford University Press, 2009, 
xlix, 932 s.: tab., grafy, vzorce 
Obsáhlý sborník z 8. Celosvětové konference  
o environmentálním zdanění (18.-20. října 
2007, Mnichov) zkoumá pozitivní dopady 
Environmentální fiskální reformy 
(Environmental Fiscal Reform EFR), která 
zahrnuje širokou škálu environmentálních daní 
a cenových nástrojů, i dalších tržních nástrojů 
uplatňovaných v ekologické politice vyspělých 
států. Přináší detailní analýzu politických, 
strukturálních a právních otázek ovlivňujících 
výběr a použití environmentálních fiskálních 
nástrojů. Podporuje názor, že EFR nemusí 
nutně negativně ovlivnit růst HDP nebo 
konkurenceschopnost. EFR a energetická 
politika EU, vliv EFR na energetickou 
výkonnost a emise skleníkových plynů, 
ekonomické nástroje prosazování 
obnovitelných energií. Mezinárodněprávní 
problematika politiky budoucího zmírňování 
klimatických změn. EFR v rozvojových, 
rozvíjejících se a tranzitivních ekonomikách. - 
Pozn. - ISBN: 978-0-19-956648-8 (váz.) 

5 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                              Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

24466 
Michal Radvan; Masarykova univerzita, 
Právnická fakulta 
Czech tax law 
České daňové právo 
Brno: Masaryk University, 2008, 61 s.: tab., 
schémata 
Učebnice přináší základní přehled českého 
daňového práva a daňového systému ČR. Daň 
z příjmů fyzických osob, příspěvky na sociální 
a zdravotní pojištění, daň z příjmů právnických 
osob, daň z nemovitostí, daň dědická, darovací 
a z převodu nemovitostí, silniční daň, DPH, 
spotřební daně, místní poplatky, správa daní, 
smlouvy o zamezení dvojího zdanění. - 2nd ed. 
- Pozn. - ISBN: 978-80-210-4681-8 (brož.) 
 
E-9249I 
[Munawer Khwaja ... et al.] 
Česká republika : zpráva o integrované 
správě příjmů. Svazek I., Hodnocení 
vládního plánu na sloučení daňové a celní 
správy  
 World Bank, 2008, vii, 49 s.: obr. 
Nezávislé hodnocení návrhu vládního plánu na 
sloučení daňové a celní správy s ohledem na 
případnou integraci výběru příspěvků na 
sociální zabezpečení do nově vytvořeného 
finančního (inkasního) orgánu. Zpráva je 
výsledkem mise Světové banky v ČR, která se 
uskutečnila ve dnech 18. až 25. 2. 2008.          
V úvodu jsou vysvětleny okolnosti a 
mezinárodní zkušenosti. Následuje zpráva 
rozdělená do částí: Hodnocení navrženého 
plánu sloučení; Charakteristika moderní správy 
příjmů; Hlavní výzvy české daňové a celní 
správy; Doporučení pro modernizaci daňové 
správy; Plán sloučení a modernizace. - (brož.) 
 
24488 
Jaroslav Sedláček 
Daňová evidence podnikatelů 2009 
Praha: Grada, 2009, 123 s.: obr., karty 
Vedení daňové evidence, její výhody a 
nevýhody ve srovnání s účetnictvím a její 
uplatnění při sestavování přiznání k dani          
z příjmů. Obsahem kapitol je vymezení 
předmětu a metody daňové evidence a vedení 
deníku příjmů a výdajů a ostatních složek 
daňové evidence. Na závěr je zpracován 
komplexní příklad, který ukazuje postup 
vedení evidence podnikatele v průběhu 
zdaňovacího období a příklad sestavení 
daňového přiznání. - 6. vyd. - ISBN: 978-80-
247-2919-0 (brož.) 

 
24473 
[zpracovala Eva Sedláková] 
Daňové a nedaňové výdaje A-Z 2009 
Český Těšín: PORADCE, 2009, 272 s. 
Abecedně seřazená hesla s přehledem 
nejdůležitějších daňových a nedaňových 
výdajů, včetně toho, jakým způsobem je 
možno tyto výdaje z hlediska daně z příjmů 
uplatnit, tj. včetně omezujících podmínek. 
Doplněno příklady. - ISBN: 978-80-7365-   
315-6 (brož.) 
 
24486 
Jiří Dušek 
DPH 2009 zákon s přehledy 
Praha: Grada, 2009, 216 s.: tab. 
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve 
znění pozdějších zákonů, se zvýrazněním 
novel. Přehledné zobrazení nejběžnějších 
paragrafů zákona ve schématech pro snadnou 
orientaci. V příloze: seznam zemí EU a jejich 
daňová identifikační čísla, přehled zdanění 
dopravy, INTRASTAT (přijetí a odeslání), 
přiznání k DPH, souhrn hlášení k DPH. Právní 
stav k 1. 1. 2009. - 6. vyd. - 9 příl. - ISBN: 
978-80-247-2824-7 (brož.) 
 
24489 
Svatopluk Galočík, Oto Paikert 
DPH 2009 : výklad s příklady 
Praha: Grada, 2009, 256 s. 
Znění zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění 
pozdějších zákonů, doplněné komentářem a 
výkladem změn po novele účinné od 1. 1. 2009 
(zák. č. 302/2008 Sb., se zapracováním 
evropské směrnice 2006/112/ES). Konkrétní 
názorné příklady z praxe. Komentované 
přílohy (sazby zboží, služeb). - 5. vyd. - 4 příl. 
- ISBN: 978-80-247-2804-9 (brož.) 
 
24425 
Václav Pátek 
DPH u finančních a pojišťovacích služeb 
nejen pro banky a pojišťovny. Právo ES      
v praxi 
Praha: C.H. Beck, 2008, xv, 110 s. 
Výklad praktické aplikace DPH v oblasti 
finančních a pojišťovacích služeb především za 
použití pojmů "přímý a nepřímý účinek" práva 
ES. Zhodnocení oblasti plnění osvobozených 
od DPH z pohledu finančních a pojišťovacích 
služeb. Srovnání české úpravy s úpravou 
danou směrnicemi ES. Plnění povinností 
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implementace právní úpravy EU. - Vyd. 1. -     
4 příl. - ISBN: 978-80-7400-001-0 (brož.) 
 
24421 
Zdeněk Kuneš 
DPH u nemovitostí a ve výstavbě             
k 1. 1. 2009 : komentář, příklady

     
 

Olomouc: Andragogos agency, 2009, 157 s. 
Komentované znění těch ustanovení zák.        
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (ve 
znění pozdějších předpisů), která se týkají 
nemovitostí a výstavby. Názorné příklady 
uvádějí, jak správně platit DPH ve všech 
případech, které mohou z hlediska zákona 
nastat. Řešení problémů vztahujících se           
k nájmu nemovitostí, jejich převodu a k nároku 
na odpočet DPH. - 1. vyd. - Příl. - ISBN: 978-
80-7263-499-6 (brož.) 
 
24513 
Zuzana Rylová 
Mezinárodní dvojí zdanění 
Olomouc: Andragogos agency, 2009, 423 s. 
Podstata mezinárodního dvojího zdanění a 
způsob jeho řešení z pohledu daně z příjmů a 
mezinárodních smluv. Toto vydání bylo 
rozšířeno i o problematiku zdanění českých 
firem a osob, které provozují činnost             
v zahraničí nebo jim plynou příjmy z majetku 
v zahraničí. Výklad v kapitolách: Vysvětlení 
základních pojmů a principů; Způsoby 
vybírání daně z příjmů zahraničních osob; 
Příjmy zahraničních osob; Příjmy rezidentů ze 
zdrojů v zahraničí; Smlouva mezi ČR a SR       
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění 
daňovému úniku v oboru daní z příjmu a          
z majetku (s komentářem); Převodní ceny; 
Vybrané pokyny a sdělení. - 3. aktualiz. a rozš. 
vyd. - ISBN: 978-80-7263-511-5 (brož.) 

    

 
24468 
OECD Committee on Fiscal Affairs 
Model tax convention on income and on 
capital condensed version 17 July 2008 
Vzorová smlouva o zamezení dvojího 
zdanění příjmů a kapitálu :  zkrácená verze 
k 17. červenci 2008 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2008, 412 s. 
Aktualizovaná podoba Vzorové smlouvy 
OECD o zamezení dvojího zdanění                   
k 17.7.2008 a komentáře k jednotlivým 
paragrafům. Postoje nečlenských zemí. 
Doporučení Rady OECD. - [7th ed.] - Pozn. -- 
Příl. - ISBN: 978-92-64-04818-8 (brož.) 

E-9209I 
[Ministere du budget, des comptes publics et 
de la fonction publique] 
Précis de fiscalité 2009. Tome 1  
Přehled fiskální soustavy 2009. Svazek 1 
[Paris]: Ministere du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique, 2009, Více 
druhů str.: tab. 
Ucelený přehled daňové soustavy a daňového 
zatížení ve Francii pro rok 2009. V tomto 
prvním svazku přímé daně osob, přímé daně 
podniků a daň z obratu. - Pozn. - ISBN: 978-2-
11-098496-8 (váz.) 
 
E-9209II 
[Ministere du budget, des comptes publics et 
de la fonction publique] 
Précis de fiscalité 2009. Tome 2  
Přehled fiskální soustavy 2009. Svazek 2 
[Paris]: Ministere du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique, 2009, Více 
druhů str.: tab. 
Ucelený přehled daňové soustavy ve Francii 
pro rok 2009. V tomto druhém svazku zdanění 
nemovitostí a DPH, kolkovné, solidární daň ze 
jmění, místní přímé daně, kontrola, sankce, 
sporné věci, katastrální záležitosti, veřejné 
pozemky, vybírání daní. - Pozn. - ISBN: 978-
2-11-098496-8 (váz.) 
 
24462 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Revenue statistics 1965-2007 = Statistiques 
des recettes publiques 1965-2007 
Statistika veřejných příjmů 1965-2007 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2008, 361 s.: tab., grafy, 
rámečky 
Statistická ročenka poskytuje informace          
o daňové úrovni a daňových strukturách          
v zemích OECD za dané období. V tomto 
ročníku je pozornost věnována tématu 
daňových příjmů územních samospráv v letech 
1975, 1985 a 2006 (ústřední vláda, zemská, 
regionální a provinciální vláda, místní správa 
aj.). - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-05139-3 
(brož.) 
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24254 
edited by Michael Lang ... [et al.] 
Source versus residence : problems arising 
from the allocation of taxing rights in tax 
treaty law and possible alternatives 
Zdroj versus sídlo: problémy vyplývající     
z rozložení práv na zdanění v právu 
daňových smluv a další možnosti 
Alpen aan den Rijn: Kluwer Law International, 
c2008, xx, 361 s.: tab., schémata 
Rozložení práv na zdanění mezi státem zdroje 
(state of source) a státem sídla (state of 
residence) na základě článků 6 až 21 Vzorové 
smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění 
příjmu a kapitálu a jejich ekvivalenty             
v bilaterálních daňových smlouvách. Návrhy 
na možnou modifikaci pravidel rozložení. - 
Pozn. - ISBN: 978-90-411-2763-1 

  

 
24467 
OECD 
Tax co-operation : towards a level playing 
field: 2008 assessment by the Global forum 
on taxation 
Daňová spolupráce: rovné podmínky: 
hodnocení Globálního daňového fóra 2008 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2008, 212 s.: tab. 
Zpráva aktualizuje a doplňuje informace          
z předchozího vydání k 1. lednu 2008. 
Výsledky jednání Globálního daňového fóra, 
jehož cílem je faktické zhodnocení 
transparentnosti a efektivní výměny informací 
pro daňové účely. Přináší přehledně 
zpracované údaje z 82 světových ekonomik 
(výměna informací, jejich dostupnost a 
věrohodnost, přístup k bankovním informacím, 
dále účetním a osobním údajům a údajům        
o vlastnictví). Obsah zprávy ukazuje schopnost 
členských a nečlenských zemí OECD 
spolupracovat s cílem zabránit tomu, aby jejich 
finanční centra byla zneužita pro nezákonné 
vyhýbání se daním a daňové úniky. Rozsáhlá 
příloha - tabulky s údaji jednotlivých států. - 
Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-64-03919-3 
(brož.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-9194 
European Commission 
Taxation trends in the European Union : 
data for the EU member states and Norway 
Daňové trendy v Evropské unii: údaje ze 
členských států EU a Norska 
Luxembourg: Office for Official Publications 
of the European Communities, 2008, 440 s.: 
tab., grafy 
Publikace navazuje na titul Structures of the 
taxation systems in the European Union           
z předchozích let. Přináší detailní statistický a 
hospodářský rozbor daňových systémů zemí 
Evropské unie a Norska. První část shrnuje 
vývoj zdanění v rozšířené EU (rok 2006), 
druhá část charakterizuje trendy v rozložení 
daňového zatížení dle hospodářských funkcí 
(spotřeba, práce, kapitál, ekologické daně) a 
třetí část je věnována tendencím vývoje a 
hlavním rysům daňového systému                    
v jednotlivých členských státech. Doplněno 
obsáhlou statistickou přílohou dle ESA95. - 
2008 edition – Příl 
 
E-9195 
European Commission ; Eurostat 
Taxation trends in the European Union : 
main results 
Daňové trendy v Evropské unii: hlavní 
výsledky 
Luxembourg: Office for Official Publications 
of the European Communities, 2008, 30 s.: 
tab., grafy 
Brožura přináší zestručnění hlavních výsledků 
publikovaných ve zprávě Taxation trends in 
the European Union : data for the EU member 
states and Norway z roku 2008, která obsahuje 
detailní statistický a hospodářský rozbor 
daňových systémů jednotlivých států EU a 
analyzuje evropské trendy vývoje dané oblasti. 
- 2008 edition - Tab. příl 
 
24479 
Petr Pelech 
Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze 
závislé činnosti v roce 2009 
Olomouc: Andragogos agency, 2009, 455 s.: 
tab. 
Publikace reaguje na novely zákona o daních     
z příjmů přijaté v průběhu roku 2008 pro 
zdanění v roce 2009, tj. zejména na první 
zásadní novelu následující po úpravách 
přijatých v rámci zákona o stabilizaci 
veřejných rozpočtů. Obsahuje též upravené 
daňové tiskopisy, výklad ke zdaňování 
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některých plnění z FKSP a sociálních fondů, 
zdaňování zahraničních zaměstnanců a 
zamezení dvojího zdanění příjmů z pohledu 
zaměstnance. Součástí publikace jsou příklady 
výpočtu měsíčních daňových záloh v roce 
2009, dotazy a odpovědi, dále úplné znění 
zákona o daních z příjmů, předpisy související 
a tabulky daně z příjmů pro výpočet měsíčních 
záloh a výpočet roční daně ve zkráceném 
vydání. - 17. dopl. a aktualiz. vyd. - Tab. pro 
výpočet záloh a daně. - ISBN: 978-80-7263-
501-6 (brož.) 
 
24310III 
Pavel Kyselák a kolektiv autorů 
Zdaňování zahraničních příjmů 
Praha: Svaz účetních, 2009, 64 s. 
Příjmy rezidentů ČR ze zdrojů v zahraničí       
v souvislosti se zdaňováním za rok 2008. 
Metody zamezení dvojího zdanění. Stanoviska 
k dotazům z praxe např.: zdanění výhry, 
účtování o dotaci, finanční škody, přecenění 
derivátu, příspěvek na penzijní či životní 
pojištění, pojištění účetních firem, daňová 
evidence a inventarizace, vyplacené daňové 
bonusy aj. 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
24136 
Petr Musil ... [et al.] 
Ekonomie 
Plzeň: Čeněk, 2008, 412 s.: obr. 
Učebnice seznamuje se základními pojmy a 
principy ekonomie. Obsah tvoří tři navazující 
části, jež postupně seznamují s obecným 
úvodem do ekonomie, se základy 
mikroekonomie a makroekonomie. Struktura a 
posloupnost umožňuje pochopení a osvojení si 
nejdůležitějších ekonomických poznatků a 
teorií, od mikroekonomické sféry národního 
hospodářství až k makroekonomickým 
souvislostem jeho fungování, včetně vztahu     
k vnějšímu prostředí. - ISBN: 978-80-7380-
126-7 (brož.) 
 
24475 
Tomáš Cipra 
Finanční ekonometrie 
Praha: Ekopress, 2008, 538 s.: tab., obr. 
Učebnice představuje postupy, které lze           
v rámci finanční ekonometrie použít. Poskytuje 
návody pro praktické použití jednotlivých 

metod ve finanční praxi a její součástí je i řada 
numerických příkladů. Názvy kapitol: Předmět 
finanční ekonometrie; Klasický model lineární 
regrese; Ekonometrická zobecnění lineární 
regrese; Speciální regresní problémy                
v ekonometrii; Diskrétní a omezené 
vysvětlované proměnné; Vícerovnicové 
ekonometrické soustavy; Náhodné procesy      
v ekonometrii; Dekompoziční metody pro 
jednorozměrné časové řady; Autokorelační 
metody pro jednorozměrné časové řady; 
Finanční časové řady; Vícerozměrné časové 
řady; Modelování vývoje finančních aktiv; 
Hodnota v riziku. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
86929-43-9 (váz.) 
 
24252 
Paul J.J. Welfens 
Innovations in macroeconomics 
Inovace v makroekonomii 
Berlin: Springer, c2008, xvii, 453 s.: tab., 
grafy, vzorce 
Autor integruje inovace a inovační proces do 
moderní makroekonomie. Nové přístupy          
k inovacím v otevřené ekonomice, zvláště pak 
v Mundellově-Flemingově modelu a nových 
monetárních růstových modelech. Pozornost je 
zaměřena také na úlohu inovací ve výrobě, 
zaměstnanosti, směnných kurzech, 
strukturálních změnách aj. Evropská inovační 
politika, inovační dynamika v oblasti 
neobnovitelných zdrojů. - 2nd ed. - Příl. - 
ISBN: 978-3-540-79411-0 (váz.) 
 
24380 
Zuzana Hubinková a kol. 
Psychologie a sociologie ekonomického 
chování 
Praha: Grada, 2008, 277 s.: fot. 
Jednotlivé kapitoly se zabývají otázkami 
sociálně-ekonomické reality ze sociologického 
a psychologického pohledu. Témata jsou 
doplněna i o některé ekonomicko-filozofické 
otázky (např. otázka hodnot, ekonomické 
"povědomí", transformační proces atd.). Kniha 
se zabývá nejen ekonomickým chováním lidí, 
ale též jejich prožíváním v rámci mnoha 
ekonomicko-společenských změn. Názvy 
kapitol: Ekonomický vývoj, trh práce a lidé; 
Ekonomický růst a pokles; Globalizace; 
Hodnoty a kvalita současného života; 
Spotřební společnost; Využití psychologie a 
sociologie v obchodě a v lidském rozhodování; 
Vztah lidí k daňovým systémům; Symbolický 
význam peněz a ekonomické chápání peněz; 

9 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                              Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

Sociální a psychologická patologie             
v mezilidských vztazích; Vývoj ekonomického 
chování na příkladu ČR a Chorvatska. -      
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-247-1593-3 (brož.) 

       

 
24406 
Liběna Tetřevová 
Veřejná ekonomie 
Praha: Professional Publishing, 2008, 185 s.: 
obr., tab. 
Základní pojmy, vztahy a řešení stěžejních 
ekonomických otázek ve vztahu k veřejné 
ekonomii. Postavení a role veřejného a 
neziskového sektoru ve struktuře národního 
hospodářství. Neziskový sektor a neziskový 
soukromý sektor, jeho organizace v ČR a 
metoda fundraisingu. Smíšená ekonomika a 
příčiny existence veřejného sektoru. Veřejné 
statky a externality. Problémy státních zásahů 
a jejich selhávání. Východiska a principy 
veřejného sektoru. Veřejná volba. Hodnocení 
veřejných projektů (analýza nákladů a užitků). 
Efektivnost veřejného sektoru. - 1. vyd. -           
5 příl. - ISBN: 978-80-86946-79-5 (brož.) 
 
24438 
Robert Holman 
Základy ekonomie pro studenty vyšších 
odborných škol a neekonomických fakult 
VŠ 
Praha: C.H. Beck, 2008, xv, 372 s.: obr. 
Standardní učebnice základů ekonomie se 
zaměřením na českou ekonomickou realitu. 
Výklad látky je založen na příkladech, které 
ukazují, jak ekonomický život odpovídá 
poznatkům a závěrům ekonomické teorie. 
Každá kapitola je zakončena shrnutím, 
klíčovými pojmy, otázkami a příklady. -          
2. vyd. - ISBN: 978-80-7179-890-3 (brož.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový 
systém 
 
24127 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Bank profitability : financial statements of 
banks = Rentabilité des banques: comptes 
des banques. 1996-2005  
Ziskovost bank: finanční výkazy bank. 
1996-2005 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2008, 596 s.: tab. 
Tabulkové přehledy o finančních a účetních 
výkazech finančních institucí ve všech zemích 
OECD z let 1996-2005. Cílem bylo zahrnout 
všechny instituce, které provádějí běžné 
bankovní obchody, jmenovitě instituce, které 
primárně přebírají vklady od veřejnosti a 
poskytují finanční prostředky pro nejširší účely 
(otevřené investiční společnosti, uzavřené 
investiční společnosti, penzijní fondy, 
komerční banky, regionální žirobanky, 
poštovní spořitelny apod.). - ISBN: 978-92-64-
04154-7 (brož.) 
 
24394 
Jakub Kunert, Jiří Novotný 
Centrální bankovnictví v Českých zemích 
Praha: Česká národní banka, 2008, 183 s.: fot. 
+ 1 CD 
Reprezentativní publikace zaměřená na historii 
centrálního bankovnictví od vzniku 
Československé republiky v roce 1918. 
Stručný přehled vývoje českého bankovnictví 
od druhé poloviny 19. století do roku 1950, 
kdy byla vytvořena Státní banka 
československá. Vysvětlení historie cedulové 
banky v době habsburské monarchie. Krátké 
portréty významných českých bankovních 
manažerů. Historie centrálního bankovnictví    
v Českých zemích a Československu 
(institucionální vývoj počínaje Bankovním 
úřadem ministerstva financí, měnová situace 
po I. světové válce, ustanovení Národní banky 
Československé v roce 1926, velká 
hospodářská krize, okupace, únorový převrat 
1948 atd.). Působení a organizační vývoj Státní 
banky československé v letech 1950 až 1993. 
Proces rozdělení československé měny. Vznik 
České národní banky. Vrcholní představitelé 
centrálního bankovního úřadu                          
v chronologickém pořadí. Proměny a současná 
podoba sídla centrální banky. - Vyd. 1. - Slov. 
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pojmů -- příl. na CD obsahuje obraz. přílohy -- 
též v anglické verzi sign. 24395. - ISBN: 978-
80-87225-06-6 (váz.) 
 
24269 
Niamh Moloney 
EC securities regulation 
Regulace a dohled nad cennými papíry        
v Evropské unii 
Oxford: Oxford University Press, [2009], lviii, 
1231 s. 
Obsáhlá publikace detailně seznamuje             
s aktuálním stavem regulace a dohledu nad 
trhem s cennými papíry a investičními 
službami v EU, zejména s jejich právními, 
institucionálními a politickými souvislostmi po 
ukončení FSAP (Financial Services Action 
Plan). Opatření k regulaci účastníků trhu           
s cennými papíry (emitenti, systémy 
kolektivního investování, investoři a 
zprostředkovatelé) a vlastního fungování trhů. 
Získávání kapitálu, kolektivní investování 
(CIS), režim investičních služeb (ISD), 
fungování sekundárních trhů, zneužívání trhu 
(MAD), směrnice EU, Committee of European 
Securities Regulators (CESR). - 2nd ed. - 
Pozn. - ISBN: 978-0-19-920274-4 (váz.) 

  

 
24504 
Eduard Kubů, Jiří Šouša (eds.) 
Finanční elity v českých zemích 
(Československu) 19. a 20. století 
Praha: Dokořán, 2008, 727 s.: fot. 
Práce sleduje a srovnává zrod národních 
finančních elit, českých i německých, jejich 
profilování a konstituování jako exkluzivní 
sociální vrstvy ovlivňující zásadním způsobem 
hospodářský život. Blíže zkoumá jejich místo 
v národní společnosti a odlišnosti rolí v nově 
vzniklé Československé republice. Názvy 
částí: Problémy dějin peněžnictví a metody 
jejich zpracování; Finanční centra a regionální 
peněžní ústavy; Peněžnictví a komunální 
správa; Oborově profilované peněžní ústavy; 
Soukromí bankéři; Osobnosti velkých financí 
(manažeři akciových bank). - 1. vyd. - Sezn. 
autorů. - ISBN: 978-80-7363-227-4 (váz.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-9246 
edited by Marco Pinon, Gaston Gelos, 
Alejandro López-Mejía 
Macroeconomic implications of financial 
dollarization : the case of Uruguay 
Makroekonomické důsledky dolarizace: 
případ Uruguaye 
Washington: International Monetary Fund, 
2008, ix, 71 s.: tab., grafy, vzorce 
Studie posuzuje důsledky vysoké peněžní 
dolarizace pro hospodářství, měnovou politiku 
a finanční zranitelnost Uruguaye. Uruguay po 
krizi v roce 2002 provedla monetární a 
finanční reformy, ekonomika zůstává vysoce 
dolarizovaná. Inflace, uruguayský bankovní 
systém, jeho úlohy při přenosu 
makroekonomických šoků, odolnost proti 
šokům, optimální měnové rezervy                    
v dolarizované ekonomice a úloha globálních 
činitelů. - Pozn. - ISBN: 978-1-58906-727-1 
(brož.) 
 
24543 
Jesús Huerta de Soto;                                      
překlad Martin Froněk ... [et al.] 
Peníze, banky a hospodářské krize 
Praha: ASPI Publishing, 2009, XXXIX, 865 s. 
Rozsáhlá práce je příkladem 
multidisciplinárního přístupu k problematice 
peněz a bankovnictví. Autor k analýze peněz a 
bankovnictví přistupuje z právního, 
historického a ekonomického hlediska, 
přičemž velký důraz klade na hospodářské 
cykly způsobené bankovnictvím s částečnými 
rezervami. Názvy částí: Právní povaha 
peněžního kontraktu depositum irregulare; 
Historické případy porušování právních 
principů smlouvy o peněžním depositu 
irregulare; Pokusy o právní obhajobu 
bankovnictví částečných rezerv; Proces 
úvěrové expanze; Expanze bankovního úvěru a 
její účinky na ekonomický systém; Další úvahy 
o teorii hospodářského cyklu; Kritika 
monetaristických a keynesiánských teorií; 
Teorie centrálního a svobodného bankovnictví; 
Návrh bankovní reformy: teorie požadavku 
stoprocentních rezerv. Doslov s názvem "Sto 
let rakouské teorie peněz" přibližuje myšlenky 
rakouských ekonomů a jeho autorem je 
profesor ekonomie Jörg Guido Hülsmann. - 
Vyd. 1. - Vyd. společně s Liberálním 
institutem. - ISBN: 978-80-7357-411-6 (ASPI) 
(váz.) 
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24368 
Luboš Smrčka 
Rodinný rozpočet a společnost spotřeby : 
(staronový pohled na osobní finance a 
bohatství) 
Praha: Professional Publishing, 2008, 313 s.: 
tab., 4 grafy 
Problematika ekonomického chování rodin a 
praktické příklady s klady a zápory 
ekonomických rozhodnutí v rámci rodiny.        
Z obsahu: rodinný rozpočet jako základní 
kategorie ekonomiky rodin, historie tradice 
rodinných rozpočtů, rodinné rozpočty ve        
21. století, co jsou veřejné finance, finanční 
strategie a taktika pro rodinné potřeby, 
inventura toků peněz a plánování, kategorizace 
výdajů, co je osobní a rodinné bohatství, jak 
nakládat s přebytky. V kapitole o tradici 
rodinných rozpočtů autor popisuje ekonomické 
uvažování ve dvacátých letech 20. století a 
přibližuje národohospodáře A. Rašína a         
K. Engliše a prvorepublikovou tradici finanční 
bezpečnosti a jistoty.  Součástí publikace jsou  
i kontrolní testy na konci každé kapitoly. -       
1. vyd. - Výklad. slov. - ISBN: 978-80-86946-
78-8 (váz.) 
 
24267 
Janet M. Tavakoli 
Structured finance and collateralized debt 
obligations : new developments in cash and 
synthetic securitization 
Strukturované finance a zajištěné dluhové 
obligace: nejnovější vývoj v tradiční a 
syntetické sekuritizaci 
Hoboken: Wiley & Sons, 2008, xxiii, 453 s.: 
schémata, tab., vzorce, grafy 
Publikace přináší komplexní přehled 
kolateralizovaných dluhových obligací (CDO) 
a detailně analyzuje trh strukturovaných 
úvěrových produktů. Zaměřuje se na 
ohodnocení a otázku kontroly kvality 
strukturovaných finančních produktů a na 
snižování rizika. Nové techniky sekuritizace. 
Detailní rozbor a praktické zkušenosti z oblasti 
úvěrových derivátů, swapů, subprime hypoték, 
růstu trhu s CDO a syntetických CDO. 
Zajištění proti rizikům, nové hedžové techniky, 
hedžové fondy a strukturované úvěry. - 2nd ed. 
- 1. vyd. vyšlo pod názvem Collateralized debt 
obligations and structured finance. - ISBN: 
978-0-470-28894-8 
 
 
 

24268 
Robert J. Shiller 
The subprime solution : how today's global 
financial crisis happened, and what to do 
about it 
Řešení problému subprime hypoték: jak 
vznikla současná globální finanční krize a co 
s ní dělat 
Princeton: Princeton University Press, c2008, 
x, 196 s.: grafy 
Úvaha profesora ekonomie nad původem 
současné globální finanční krize a možnými 
opatřeními k nápravě. Ukazuje, jak 
spekulativní bubliny na trhu nemovitostí, které 
se projevily v USA v roce 2006, vyústily do 
celosvětové snížené úvěrové schopnosti 
finančních institucí. Autor analyzuje 
nemovitostní krizi v USA v letech 1925-1933, 
vznik bublin, chování a uvažování lidí ve 
vztahu k "bublinám", mýty v oblasti 
nemovitostí. Doporučení k předcházení krizí a 
ke stabilizaci trhu s nemovitostmi. - Pozn. - 
ISBN: 978-0-691-13929-6 
 
24476 
Michal Mejstřík, Magda Pečená, Petr Teplý 
Základní principy bankovnictví 
Praha: Karolinum, 2008, 627 s.: obr., tab. +     
1 CD 
Dvojjazyčná česko-anglická publikace 
vycházející z teoretických základů 
bankovnictví, které následně aplikuje na 
současnou praxi v ČR i ve světě. Text je 
rozdělen do dvou základních částí. První, 
teoretická část, obsahuje kapitoly týkající se 
základních pojmů a principů bankovnictví, 
centrálního bankovnictví a úrokových sazeb, 
základů risk managementu, bankovní regulace, 
kapitálu banky, analýzy likviditního rizika a 
řízení pasiv, kreditního resp. tržního rizika, 
neúrokových výnosů bank a rozvoje 
bankovního sektoru při poskytování finančních 
služeb v EU. Druhá, praktická část, doplňuje 
teoretický výklad a obsahuje kapitoly               
s řešenými i neřešenými příklady. - 1. vyd. - 
Příl. na CD řešené příklady. - ISBN: 978-80-
246-1500-4 (brož.) 
 
E-9254 
Česká národní banka 
Zpráva o inflaci / I 2009 
Praha: Česká národní banka, 2009, 89 s.: tab., 
grafy, boxy 
Úvodní zhodnocení inflace ve čtvrtém čtvrtletí 
2008. Současný ekonomický vývoj: vnější 
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prostředí, měnové podmínky, poptávka a 
nabídka, trh práce, platební bilance, měnový 
vývoj, dovozní ceny a ceny výrobců, inflace. 
Makroekonomická prognóza a její 
předpoklady. Záznamy z jednání bankovní 
rady ČNB. V příloze vyhodnocení plnění 
maastrichtských konvergenčních kritérií a 
stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. 
Zpráva obsahuje informace dostupné             
k 23. lednu 2009. - 17 tab. příl. -- vychází též           
v anglické verzi sign. E-9207. - (brož.) 

  

 

Hospodářská situace a politika. 
Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
24143 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Australia : OECD economic surveys 2008 
Austrálie: hospodářské přehledy OECD 
2008 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, October 2008, 157 s.: tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Austrálie - hodnocení a 
doporučení. Posouzení současného stavu, 
krátkodobý výhled a požadavky na monetární a 
fiskální politiku. Reforma vzdělávacího 
systému; zvýšení zaměstnanosti (zejména        
u žen, starších občanů a samoživitelů); vládní 
projekty reforem v oblasti trhu zboží, snížení 
geografické segmentace trhů, ochrany 
spotřebitele, mzdové flexibility; zlepšení 
infrastruktury a řízení vodního hospodářství. - 
Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-04822-5 (brož.) 
 
24393 
Marek Loužek (ed.) 
Biopaliva : pomoc přírodě, nebo zločin proti 
lidskosti?: sborník textů 
Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2009, 80 s. 
Příspěvky v tomto sborníku se zabývají 
účelností použití zemědělských produktů         
k výrobě pohonných hmot. V první části jsou 
uveřejněny texty ze stejnojmenného semináře: 
Biopaliva - součást energetické a zemědělské 
politiky ČR (P. Gandalovič); Biopaliva 
pohledem ekonoma (L. Tajovský); Slepá 
ulička pro lidstvo i pro přírodu (I. Brezina).     
V druhé, doplňující části, jsou uveřejněny 
doplňkové texty: Omyl environmentálních 
inženýrů (P. Havel); Biopaliva jsou 

ekologickou zkázou (J. Hanzlíček); Bruselská 
směrnice o biopalivech a její dopad na 
ekonomiku (A. Rollerová). - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-86547-73-2 (brož.) 
 
24452 
OECD 
Canada : OECD economic surveys 2008 
Kanada: hospodářské přehledy OECD 2008 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, June 2008, 160 s.: tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Kanady - hodnocení a 
doporučení. Pokrok ve strukturálních 
reformách. Ceny komodit, šok v oblasti 
směnných relací (terms of trade). Nynější 
makroekonomické podmínky, fiskální a 
monetární politika. Daňové reformy v oblasti 
daní korporačních a z kapitálových příjmů, 
federální DPH a daňových úlev pro 
nízkopříjmové osoby. Dlouhodobá udržitelnost 
v energetickém sektoru, NRFs, ekologické 
aspekty (omezení emisí skleníkových plynů, 
obchod s emisními povolenkami, ekologické 
daně). Modernizace zemědělské politiky. - 
Pozn. - ISBN: 978-92-64-04393-0 (brož.) 
 
24306 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Economic forecast : autumn 2008 
Hospodářská prognóza: podzim 2008 
Luxembourg: Office for Official Publications 
of the European Communities, 2008, vi, 173 s.: 
tab., grafy, rámečky 
Zpráva Evropské komise o hospodářském 
vývoji a vyhlídkách eurozóny, dalších 
členských a kandidátských zemí EU. Zmínky 
také o hlavních hospodářských partnerech EU. 
Finanční krize, inflace, veřejné finance, trh 
práce, hospodářská nejistota a pokles.             
V příloze řada statistických údajů. - Příl. - 
ISBN: 978-92-79-08388-4 (brož.) 
 
24256 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Euro area : OECD economic surveys 2009 
Eurozóna: hospodářské přehledy OECD 
2009 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, January 2009, 148 s.: tab., 
grafy, rámečky, schémata 
Hospodářská situace eurozóny - hodnocení a 
doporučení. Hlavní problémy současnosti 
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(zpomalení ekonomiky, krize mezinárodních 
finančních trhů), monetární politika ECB a její 
cenová stabilizace. Integrace evropských 
finančních trhů, transmisní mechanismus 
měnové politiky, finanční inovace. Stabilizace 
trhů - zvýšení dohledu a regulace. Veřejné 
finance a fiskální politika eurozóny. - Pozn. - 
ISBN: 978-92-64-04824-9 (brož.) 
 
24497 
Šárka Waisová a kolektiv 
Evropská energetická bezpečnost 
Plzeň: Čeněk, 2008, 203 s.: 11 map 
Kniha mapuje energetickou situaci členských 
zemí EU a evropského prostoru a analyzuje 
možnosti zajištění evropské energetické 
bezpečnosti. Názvy jednotlivých kapitol: 
Energetická bezpečnost v evropském prostoru: 
současný stav a střednědobé perspektivy; 
Současný stav a predikce spotřeby, těžby a 
přepravy ropy a zemního plynu v Evropě; 
Energetická politika EU: pozice na půl cesty; 
EU a Ruská federace: sňatek z rozumu; Afrika: 
evropský energetický dodavatel budoucnosti? 
Afrika jako součást transevropské přenosové 
sítě a partner EU v elektroenergetice; Role 
jihovýchodní Evropy v energetické 
bezpečnosti EU; Jaderná energetika v Evropě; 
Konceptualizace energetické bezpečnosti: 
pokus o portrét chiméry. - Příl. mapy. - ISBN: 
978-807380-148-9 (brož.) 
 
24257 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Finland : OECD economic surveys 2008 
Finsko: hospodářské přehledy OECD 2008 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, June 2008, 159 s.: tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Finska - hodnocení a 
doporučení. Globalizace a finská ekonomika. 
Makroekonomická výkonnost a fiskální 
udržitelnost. Daňová politika, sociální stát a 
severský sociálně-ekonomický model. 
(Sociální) služby na místní úrovni. Politika 
zaměstnanosti, stárnutí populace. 
Vysokoškolské vzdělávání a jeho neefektivní 
oblasti. Zaměstnávání zahraničních pracovníků 
a jejich integrace. - Pozn. - ISBN: 978-92-64-
04315-2 (brož.) 
 
 
 
 

24125 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Indonesia : OECD economic surveys 2008 : 
economic assessment 
Indonésie: hospodářské přehledy OECD 
2008: hospodářské hodnocení 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, July 2008, 127 s.: tab., 
grafy, rámečky 
První přehled indonéského hospodářství, který 
připravila OECD, se soustřeďuje na dynamiku 
hospodářského růstu této země po finanční 
krizi z let 1997-1998, na klíčové změny           
v oblasti obchodního a investičního prostředí    
i na zlepšení podmínek na trhu práce 
doprovázené reformami v pracovněprávní 
oblasti. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-
04805-8 (brož) 
 
24554 
Ministerstvo financí České republiky, odbor 
Finanční politika 
Makroekonomická predikce České 
republiky : duben 2009 
[Praha]: Ministerstvo financí ČR, 2009, 57 s.: 
tab., grafy 
Makroekonomická predikce je zpracovávána 
se čtvrtletní periodicitou. Zahrnuje predikci na 
běžný a následující rok a u některých ukazatelů 
výhled na další 2 roky. Obsahuje 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 9. 4. 2009. - 
Též v angl. znění sign. 24555. 
 
24458 
OECD 
Norway : OECD economic surveys 2008 
Norsko: hospodářské přehledy OECD 2008 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, August 2008, 140 s.: tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Norska - hodnocení a 
doporučení. Zpomalení ekonomiky, změny ve 
fiskální a monetární politice, udržitelnost 
veřejných financí. Pracovní trh a poptávka po 
pracovních silách, zvýšení počtu přistěhovalců 
za prací. Norský vzdělávací systém, jeho 
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výsledky. - Příl., pozn. - ISBN: 978-92-64-
04553-8 (brož.) 
 
24463 
OECD 
Pharmaceutical pricing policies in a global 
market 
Léková cenová politika na globálním trhu 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2008, 215 s.: tab., grafy, 
rámečky 
Analýza lékových cenových politik a jejích 
dopadů ve státech OECD a zjišťování 
mezinárodního vlivu cenotvorby na dostupnost 
a ceny léčiv v zahraničí a na farmaceutický 
výzkum a vývoj. Vychází z případových studií 
Kanady, Mexika, Švýcarska, Švédska, 
Slovenské republiky a Německa. 
Farmaceutický průmysl a jeho činnost; metody 
regulace cen a úroveň náhrad; kontrola výdajů 
na léčiva ve veřejném zdravotnictví; globální 
trh s léčivy a posouzení strategií vedoucích     
k mezinárodnímu sbližování cen léčiv. - Pozn. 
- ISBN: 978-92-64-04414-2 (brož.) 
 
24451 
OECD 
Poland : OECD economic surveys 2008 
Polsko: hospodářské přehledy OECD 2008 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, June 2008, 162 s.: tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Polska - hodnocení a 
doporučení. Udržitelnost růstu a flexibilita trhu 
práce, zlepšení mobility pracovníků. Zpřísnění 
měnové a fiskální politiky, snižování veřejných 
výdajů. Reforma polského daňového systému. 
Politika bydlení, trh s nemovitostmi, jeho 
mezery. Výstavba dopravní infrastruktury, 
dálniční síť. - Pozn. - ISBN: 978-92-64-04390-
9 (brož.) 
 
24450 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Portugal : OECD economic surveys 2008 
Portugalsko: hospodářské přehledy OECD 
2008 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, June 2008, 140 s.: tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Portugalska - hodnocení a 
doporučení. Klíčové problémy portugalského 
hospodářství včetně hodnocení dosaženého 
pokroku v implementaci předchozích 

doporučení OECD. Fiskální konsolidace a 
stabilizace veřejných financí. Přínosy 
globalizace, integrace do světové ekonomiky 
prostřednictvím zvýšení exportní výkonnosti, 
potenciálních PZI atd. Nutné reformy na trhu 
práce, vzrůstající nezaměstnanost, legislativní 
změny v pracovněprávní oblasti, vládní 
strategie v oblasti lidského kapitálu. - Pozn., 
příl. - ISBN: 978-92-64-04386-2 (brož.) 
 
E-9250 
[editoři Jan Kovanda a Tomáš Hák] 
Situační zpráva ke Strategii udržitelného 
rozvoje ČR 
Praha: Ministerstvo životního prostředí České 
republiky, 2009, 183 s. : tab., grafy 
Situační zpráva mapuje plnění cílů uvedených 
ve Strategii udržitelného rozvoje ČR (vládní 
usnesení č. 1242 z roku 2004). Je založena na 
souborech indikátorů, které vycházejí ze tří 
pilířů Strategie (ekonomický, environmentální, 
sociální) a které jsou doplněny dalšími 
oblastmi - výzkum a vývoj, vzdělávání, 
evropský a mezinárodní kontext, správa věcí 
veřejných. Každý oddíl je uveden celkovou 
charakteristikou v dané oblasti a obsahuje 
jednotlivé ukazatele sestavované na základě 
oficiálních dat a ověřených metodik 
(posilování konkurenceschopnosti ekonomiky, 
ochrana přírody a životního prostředí, ochrana 
přírodních zdrojů a krajiny, environmentální 
limity, posílení sociální soudržnosti a 
stability). - 1. vyd. - Přehl. indikátorů a jejich 
gestoři. - ISBN: 978-80-7212-488-6 (brož.) 
 
24457 
OECD 
South Africa : OECD economic surveys 
2008; Economic assessment 
Jihoafrická republika : hospodářské 
přehledy OECD 2008; Hospodářské 
hodnocení 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, July 2008, 140 s.: tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Jihoafrické republiky, 
makroekonomická výkonnost od roku 1994. 
Rozvojová strategie Accelerated and Shared 
Growth Initiative for South Africa (AsgiSA). 
Úloha soutěžní politiky při dlouhodobém 
zvyšování růstu produktivity. Nezaměstnanost, 
trh práce. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-
04692-4 (brož.) 
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24454 
OECD 
Spain : OECD economic surveys 2008 
Španělsko: hospodářské přehledy OECD 
2008 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, November 2008, 128 s.: 
tab., grafy, rámečky, schémata 
Hospodářská situace Španělska  - hodnocení a 
doporučení. Hlavní hospodářské úkoly v době 
poklesu, hledání nových zdrojů hospodářského 
růstu pro oživení ekonomiky. Hodnocení 
dosaženého pokroku v implementaci 
předchozích doporučení OECD. Program 
aktivování nezaměstnaných a další opatření na 
trhu práce. Zkvalitnění výsledků středního a 
vysokoškolského vzdělávání. Pozvednutí 
produktivity podporou soutěže na trzích zboží 
a služeb. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-
05503-2 (brož.) 
 
24130 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Sweden : OECD economic surveys 2008 
Švédsko: hospodářské přehledy OECD 2008 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, December 2008, 138 s.: 
tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Švédska - hodnocení a 
doporučení. Klíčové problémy ekonomiky, 
dopad globální finanční krize na švédské 
hospodářství. Cíle fiskální politiky. Daňový 
systém a posouzení jeho nutných reforem. 
Návrhy na reformu vzdělávání, zaměstnávání 
mladých lidí. Pokračující privatizace státního 
majetku. - Pozn. - ISBN: 978-92-64-05423-3 
(brož.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24295 
European Commission. Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
The LIME assessment framework (LAF) : a 
methodological tool to compare, in the 
context of the Lisbon Strategy, the 
performance of EU member states in terms 
of GDP and in terms of twenty policy areas 
affecting growth 
LIME hodnotící systém LAF: 
metodologický nástroj pro srovnání,               
v kontextu Lisabonské strategie, výkonnosti 
členských států EU z hlediska HDP a 
dvaceti oblastí ovlivňujících růst 
Luxembourg: Office for Official Publications 
of the European Communities, October 2008, 
226 s.: tab., schémata, vzorce, rámečky 
Na základě činnosti LIME (Lisbon 
Methodology Working Group) byl vytvořen 
analytický nástroj LIME Assessment 
Framework (LAF) pro systematické 
srovnávání hospodářské výkonnosti členských 
států EU v oblasti HDP a dvaceti oblastí politik 
relevantních pro oblast růstu (10 oblastí - trh 
práce a demografická problematika, zbylé 
oblasti - produktivita práce, regulace trhů, 
inovace, makroekonomická politika). 
Publikace detailně seznamuje se systémem 
LAF, jeho strukturou a dále shrnuje literaturu   
o hospodářských efektech a převodových 
kanálech strukturálních reforem v rámci 
zmiňovaných oblastí politik. - Pozn., 3 příl. - 
ISBN: 978-92-79-08375-4 (brož.) 
 
24461 
Torben M. Anderson... [et al.]; Research 
Institute of the Finnish Economy 
The Nordic model : embracing globalization 
and sharing risks 
Severský model: přijmutí globalizace a 
sdílení rizik 
Helsinki: Taloustieto Oy, 2007, 165 s.: grafy, 
tab., rámečky, schémata 
Hloubková analýza sociálně ekonomického 
severského modelu, zhodnocení jeho 
výkonnosti, úspěšné fungování ve 
skandinávských zemích v minulém období. 
Identifikace vzrůstajících problémů, kterým je 
nucen čelit, a zvažování jejich řešení (stárnutí 
populace, vzrůstající náklady a poptávka po 
sociálních službách, severský trh práce, 
flexikurita, flexibilní mzdové vyjednávání, 
reforma rozsahu státem poskytovaných služeb 
jako lék na fiskální nerovnováhu). 
Argumentace proti některým nereálným 
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řešením navrhovaným ve veřejné diskusi. - 
Pozn. - ISBN: 978-951-628-468-5 (brož.) 
 
24126 
[editor Daniel Franklin]; The Economist 
The world in 2009 
Svět v roce 2009 
London: Economist, c2008, 154 s.: grafy, obr., 
fot. 
Články o očekávaných událostech v roce 2009 
a současně předpovědi některých 
ekonomických tendencí dle geografických 
oblastí (Evropa, Velká Británie, USA, 
Amerika, Asie, Střední východ a Afrika) a 
obecně v oblasti financí, obchodu a vědy. 
Doplněno zvláštní částí s tematikou ochrany 
životního prostředí, klimatických změn a 
produkce emisí. Přehledná předpověď pro      
80 zemí a 15 průmyslových odvětví v číslech. - 
Obsahuje Special section on environment. - 
ISBN: 978-0-86218-210-6 (brož.) 
 
E-9191 
European Bank for Reconstruction and 
Development 
Transition report 2008 : growth in 
transition 
Zpráva o transformaci v roce 2008: růst      
v tranzitivních státech 
London: European Bank for Reconstruction 
and Development, 2008, vii, 212 s.: tab., grafy, 
rámečky 
Komplexní analýza postupu transformace 
jednotlivých tranzitivních zemí na otevřenou 
tržní ekonomiku. Zpráva o vývojových 
trendech ve 29 zemích od střední Evropy po 
Střední Asii v letech 2007-2008 (od roku 2008 
EBRD v ČR již nově neinvestuje a neprovádí 
hodnocení, ČR je zmiňována pouze             
v souvislosti s makroekonomickou 
výkonností). Speciálním tématem tohoto 
vydání je růst a jeho podpora, vliv globální 
úvěrové krize na tranzitivní ekonomiky, inflace 
a reakce monetárních politik, rozsah a skladba 
exportu, exportní sofistikovanost a kvalita a 
stimulace růstu prostřednictvím průmyslové 
politiky. - Pozn. - ISBN: 978-1-898802-31-0 
(brož.) 

     

 
 
 
 
 
 
 

24459 
OECD 
Turkey : OECD economic surveys 2008 
Turecko: hospodářské přehledy OECD 2008 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, July 2008, 163 s.: tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Turecka - hodnocení a 
doporučení. Posilování ekonomiky od krize      
v roce 2001, makroekonomické a strukturální 
výzvy pro dohánění ekonomicky vyspělých 
zemí. Prorůstová fiskální strategie, reforma 
daní. Měnová politika. Zvýšení 
konkurenceschopnosti rozvojem moderního 
obchodního sektoru, program reformy 
pracovního trhu. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-
64-04555-2 (brož.) 
 
24453 
OECD 
United States : OECD economic surveys 
2008 
Spojené státy Americké: hospodářské 
přehledy OECD 2008 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, December 2008, 143 s.: 
tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace USA v roce 2008 - 
hodnocení a doporučení. Hlavní úkoly za 
současných složitých ekonomických podmínek 
(překonání finanční krize, fiskální konsolidace, 
reforma dohledu nad finančním odvětvím, 
sociální udržitelnost hospodářského růstu, 
snižování emisí skleníkových plynů aj.). 
Analýza vzniku a průběhu finanční krize z let 
2007-08, doporučení krátkodobých řešení a 
dlouhodobé prevence krize. Zdravotní péče, 
neefektivita veřejného zdravotního pojištění, 
politika soukromého zdravotního pojištění, 
návrh reforem. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-
64-05276-5 (brož.) 
 
24496 
[editoři Radek Jurčík, Lenka Krutáková] 
Veřejné zakázky a PPP projekty - 
potřebnost změny právní úpravy v EU a       
v ČR : sborník příspěvků z 2. ročníku 
mezinárodní vědecké konference konané 
dne 15. - 16. 5. 2008 
Plzeň: Čeněk, 2008, 506 s.: schémata 
Sborník příspěvků z konference zaměřené na 
problémy aplikační praxe a analýzu právní 
úpravy veřejných zakázek a PPP projektů. 
První část konference byla zaměřena na 
výkladové nejasnosti v právní úpravě 
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veřejných zakázek, správnou zadávací praxi, 
hospodárnost, účelnost a efektivnost zadávání 
veřejných zakázek, zadávací řízení a postup 
zadavatelů, dílčí instituty zákona o veřejných 
zakázkách, přezkumné řízení se zaměřením na 
nejvýznamnější chyby zadavatelů, přípravné 
změny v oblasti veřejných zakázek a veřejné 
projednání procedury RIA. Druhá část byla 
zaměřena na PPP projekty a další druhy 
Partnerství mezi veřejným a soukromým 
sektorem. Přípěvky řešily, kdy použít PPP a 
jaká jsou rizika, správné zadání PPP projektu, 
legislativu upravující PPP (diskuse k novele 
koncesního zákona a zákona o veřejných 
zakázkách), koncesní smlouvu, financování 
PPP projektů a možnosti kombinace PPP a 
fondů EU. - Fotodokumentace. - ISBN: 978-
80-7380-121-2 (brož.) 
 
24287 
International Monetary Fund 
World economic outlook. October 2008, 
Financial stress, downturns, and recoveries  
Světový hospodářský výhled. Říjen 2008, 
Finanční napětí, poklesy a oživení 
Washington: International Monetary Fund, 
2008, xx, 301 s.: tab., grafy, vzorce, rámečky 
Hospodářské perspektivy a problémy 
hospodářské politiky vybraných zemí či 
regionů. Ceny komodit a inflace. Hospodářské 
napětí, zpomalení, pokles. Fiskální politika a 
proticyklická opatření. Odlišnosti zůstatků 
měnových účtů v asijských a evropských 
rozvíjejících se ekonomikách. Rozsáhlá 
statistická příloha. - Příl. - ISBN: 978-1-58906-
758-5 (brož.) 
 
24129 
United Nations 
World economic situation and prospects 
2009 
Světová hospodářská situace a vyhlídky pro 
rok 2009 
New York: United Nations, 2008, xxii, 160 s.: 
tab., grafy, rámečky 
Světový hospodářský výhled na rok 2009. 
Finanční krize a perspektivy světové 
ekonomiky, globální pokles, potřeba reforem. 
Mezinárodní obchod, komoditní trhy, obchodní 
podmínky rozvojových a tranzitivních 
ekonomik. Finanční toky do rozvojových zemí, 
regionální rozvoj a výhled pro rozvinuté země, 
tranzitivní země a rozvojové země Afriky, 
Asie a Latinské Ameriky. Obsáhlá statistická 

příloha. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-1-
109158-8 (brož.) 
 
24426 
František Ochrana 
Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných 
zakázek : (ekonomická analýza) 
Praha: Ekopress, 2008, 153 s.: tab., obr. 
Vymezení základních pojmů. Analýza strany 
zadavatele veřejných zakázek stanovuje a 
zkoumá jednotlivé kroky, které je zadavatel 
povinen dodržet. Analýza strany uchazeče       
o veřejnou zakázku popisuje způsoby a kroky, 
jak provádět analýzu vlastního postavení na 
konkurenčním trhu. Analýza činnosti a postupů 
komise pro otevírání obálek a komise pro 
hodnocení nabídek. Kontrola veřejných 
zakázek. Kniha je metodicky zpracována tak, 
aby každý subjekt dovedl na základě 
uvedených postupů zefektivnit svoji činnost. - 
Vyd. 1. - Slov. základ. pojmů -- klíč. slova. - 
ISBN: 978-80-86929-46-0 (brož.) 
 
24414 
Helena Fialová ... [et al.] 
Základy ekonomiky : příklady a úkoly 
Plzeň: Čeněk, 2008, 188 s.: obr. 
Doplňkový text k předmětu ekonomika.          
V úvodu každé kapitoly je shrnuta daná 
problematika a jsou uvedeny nejnutnější 
teoretické závěry. Následují příklady, výpočty 
a řešení v částech: základy ekonomických 
výpočtů, poptávka a nabídka, chování 
spotřebitele, chování výrobce, vybrané 
problémy z makroekonomiky. - 2. uprav. vyd. 
- ISBN: 978-80-7380-118-2 (brož.) 
 

Informatika. Počítače 
 
24503 
Petr Doucek, Luděk Novák, Vlasta Svatá 
Řízení bezpečnosti informací 
Praha: Professional Publishing, 2008, 239 s.: 
obr., tab. 
Publikace poskytuje základní přehled                
o problematice řízení bezpečnosti informací     
v organizacích. V kapitolách se popisuje 
integrovaný systém řízení a jeho místo v řízení 
organizací (model PDCA), historie a 
současnost řízení podnikové informatiky a 
bezpečnosti informací v organizaci, definují se 
základní pojmy a popisuje se vývoj ochrany 
informací a systému řízení jejich bezpečnosti 
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(normy ISO/IEC 27000). Dále kniha přináší 
výklad vymezení, plánování a realizace 
vlastního systému řízení bezpečnosti informací 
(ISMS), vztahu mezi řízením bezpečnosti 
informací a legislativou, výklad zásad auditu 
bezpečnosti informací a testování bezpečnosti 
informací. Trendy a vývoj v této oblasti jsou 
popsány v závěrečné kapitole. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-86946-88-7 (váz.) 
 
24392 
Thomas M. Thomas; [překlad David 
Krásenský] 
Zabezpečení počítačových sítí bez 
předchozích znalostí 
Brno: Computer Press, 2005, 338 s.: obr. 
Postupný rozbor jednotlivých komponent sítě a 
popis jejího bezpečného provozování.             
Z obsahu kapitol: nástroje a techniky hackerů, 
bezpečnostní zásady a reakce na události, 
přehled bezpečnostních technologií, 
bezpečnostní protokoly, firewally, bezpečnost 
směrovačů, virtuální privátní sítě (VPN)           
s protokolem IPSes, bezpečnost bezdrátových 
sítí, detekce vniknutí a počítačové návnady, 
pracovní nástroje. - Vyd. 1. - Slov. pojmů. - 
ISBN: 80-251-0417-6 (brož.) 

 

 
24397 
Zdeněk Vaníček 
Zákon o elektronických komunikacích : 
komentář 
Praha: Linde Praha, 2008, 479 s. 
Komentované znění zák. č. 127/2005 Sb.,        
o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších zákonů (poslední zák. č. 247/2008 
Sb.). Doplněno odkazy na související předpisy 
a literaturu. - ISBN: 978-80-7201-739-3 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy 
a integrace 
 
24435 
Eva Klvačová ... [et al.] 
České národní zájmy v procesu evropské 
integrace 
Praha: Professional Publishing, 2008, 126 s.: 
boxy, tab. 
Výsledky výzkumu Institutu evropské 
integrace (výzkumný projekt Hodnocení 
postavení České republiky a její schopnosti 
rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy            

v evropské a světové ekonomice). Autorský 
kolektiv analyzuje jednotlivé aspekty vytváření 
českých národních zájmů v rámci prostoru 
Evropské unie (volný obchod doplněný 
podporou exportu, proexportní politika versus 
politika hospodářské soutěže, oddalování 
zavedení eura a zájmy ČR, energetická 
strategie EU a národní zájmy, výzkum a vývoj 
inovací v ČR). Závěrečná kapitola pojednává   
o Lisabonské smlouvě pohledem českých 
národních zájmů. Autoři v závěru knihy 
konstatují, že pokračování evropské integrace 
je pro Českou republiku jako zemi s malou 
otevřenou ekonomikou životní nutností a je 
lépe, když se tato integrace děje podle 
pravidel, která má možnost ovlivňovat. -         
1. vyd. - ISBN: 978-80-86946-89-4 (brož.) 
 
24440 
Antonín Peltrám a kolektiv 
Evropská integrace a Česká republika 
Praha : Grada, 2009, 143 s.: 10 tab. 
Pohled na důležité oblasti týkající se evropské 
integrace a ČR. Významné otázky spojené        
s integrací a vztahem Čechů k ní. Pokrok         
v pojetí integrace v Lisabonské smlouvě i téma 
velkých sporů. Problematika společné 
zahraniční a obranné politiky ve druhém pilíři 
a problematika vnitra a justice ve třetím pilíři. 
Sociální politika EU a její měnící se prostředí. 
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-2849-0 (brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
24371 
International Monetary Fund 
Global financial stability report : financial 
stress and deleveraging: macrofinancial 
implications and policy. October 2008  
Zpráva o globální finanční stabilitě: 
finanční napětí a deleveraging: globální 
finanční dopady a politika. Říjen 2008 
Washington: International Monetary Fund, 
2008, xvii, 227 s.: tab., grafy, rámečky 
Publikace vydávaná Mezinárodním měnovým 
fondem jako čtvrtletník. Má poskytovat 
hodnocení globálních finančních trhů a 
upozorňovat na financování rozvíjejících se 
trhů v globálním kontextu. Zpráva se zaměřuje 
na současné podmínky na globálních 
finančních trzích, na problémy finanční 
nerovnováhy, zvláště strukturální povahy, 
která by mohla znamenat riziko pro stabilitu 
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finančního trhu. Rovněž se zaměřuje na 
aktuální problémy, které se během daného 
čtvrtletí vyskytnou. Slovníček pojmů. 
Statistická příloha. - Příl. - ISBN: 978-1-
58906-757-8 (brož.) 
 
24412 
Ivo Rolný, Lubor Lacina 
Globalizace, etika, ekonomika 
Ostrava: KEY Publishing, 2008, 281 s.: obr., 
tab. 
Problematika ekonomické globalizace v širších 
filozofických, kulturních a sociálních 
souvislostech. První část knihy se zabývá 
globalizací z hlediska etiky (problém 
spravedlnosti v ekonomické sféře, společenské 
odpovědnosti v podnikání, etika komunikace). 
Analyzuje negativní jevy jakými jsou korupce, 
praní špinavých peněz nebo lobbing. 
Poukazuje na význam podnikatelské etiky. 
Problém ekonomického vymezení pojmu 
globalizace. Mezinárodní obchod se zbožím, 
globální trhy, mezinárodní toky kapitálu, 
nadnárodní společnosti, mezinárodní obchod 
se službami, migrace a mobilita práce - jejich 
specifika, dynamika změn a jejich vzájemné 
působení - jsou obsahem druhé části. - 3. rozš. 
vyd. - ISBN: 978-80-87071-62-5 (váz.) 
 
23992III 
OECD 
International trade by commodity statistics 
2001/2006 : Belgium, Czech Republic, 
Ireland, Mexico, Netherlands, New Zealand, 
Spain = Statistique du commerce 
international par produit 2001-2006: 
Belgique, Espagne, Irlande, Mexique, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, République 
tchéque . Volume 2007/3  
Statistika mezinárodního obchodu                
s komoditami 2001-2006: Belgie, Česká 
republika, Irsko, Mexiko, Nizozemsko, Nový 
Zéland, Španělsko. Díl 2007/3 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2008, 558 s.: tab. 
Statistika mezinárodního obchodu             
s komoditami poskytuje hodnoty importu a 
exportu sedmi členských zemí OECD v letech 
2001 až 2006. Tabulky za jednotlivé země jsou 
uvnitř členěny podle partnerských zemí a 
seskupení a podle jednotlivých komodit. - 
(brož.) 

       

 
 
 

24506 
Petr Valouch 
Leasing v praxi : praktický průvodce 
Praha: Grada, 2009, 128 s.: 37 příkl., tab. 
Výklad leasingu  (operativní a finanční 
pronájem) z pohledu nájemce i pronajímatele, 
z hlediska právního, účetního i daňového. 
Druhy leasingu, cena a právní úprava. Koupě 
za hotové, úvěr, leasing. Daňové a účetní 
aspekty. Leasing a DPH. Přehled 
nejdůležitějších právních norem. Výklad 
typických problémových situací jak pro 
pronajímatele, tak i pro nájemce. Publikace 
vychází z aktuální právní úpravy k 1. 1. 2009. - 
4. aktualiz. vyd. - Příl.: vzory smluv. - ISBN: 
978-80-247-2923-7 (brož.) 
 
E-9193 
International Monetary Fund 
Making the global economy work for all : 
annual report 2008 
Aby globální hospodářství fungovalo pro 
všechny: výroční zpráva 2008 
Washington: International Monetary Fund, 
[2008], 79 s.: tab., grafy, rámečky, obr. +          
1 CD-ROM 
Výroční zpráva Mezinárodního měnového 
fondu za období květen 2007 až duben 2008. 
Seznamuje s oblastmi, na které se MMF ve 
zvýšené míře v daném období zaměřil; 
bilaterální dohled (2007 Decision on Bilateral 
Surveillance); budování kapacit, programová a 
finanční podpora členských zemí; řízení, 
organizace a rozpočty MMF. Doplněno 
organizačním schématem a personálním 
přehledem. - Pozn. -- Na CD-ROMu je uveden 
text Výroční zprávy 2008 v anglickém, 
francouzském, španělském jazyce a přílohy a 
dodatky v anglickém jazyce. - ISBN: 978-1-
58906-766-0 (brož.) 
 
E-9247 
Giovanni Dell'Ariccia ... [et al.] 
Reaping the benefits of financial 
globalization 
Sklizeň přínosů finanční globalizace 
Washington: International Monetary Fund, 
2008, v, 37 s.: tab., grafy, rámečky 
Studie Mezinárodního měnového fondu se 
zabývá mírou, odlišnostmi a důsledky finanční 
globalizace v průběhu posledních třiceti let ve 
vyspělých i rozvíjejících se ekonomikách. 
Detailněji se věnuje měření finanční 
globalizace, rozhodujícím činitelům pro 
odlišnost mezi jednotlivými státy                       
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i teoretickému a praktickému pohledu na 
sdílení rizika. Zvažuje, jak finanční globalizace 
ovlivňuje stabilitu a růst ekonomik. - Pozn.,     
3 příl. - ISBN: 978-1-58906-748-6 (brož.) 
 
E-9256 
[Karina Pohlová] 
Ročenka agrárního zahraničního obchodu 
ČR za rok 2007 
Praha: Ústav zemědělské ekonomiky a 
informací, 2009, [62] s.: 15 tab. 
Vývoj agrárního zahraničního obchodu (AZO) 
ČR v rámci EU 27 a EU 12, teritoriální 
struktura a podíl ČR na AZO v komoditním 
členění. Charakteristika celkového vývoje 
českého AZO, teritoriální, zbožová a 
komoditní skladba. Analyzováno je období      
v letech 2004 až 2007. - Příl. tab. a grafy. - 
ISBN: 978-80-86671-60-4 (brož.) 
 
24433 
Nomsa Duba ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) 
Rozvojové země potřebují pomoc, nebo 
volné trhy?: sborník textů 
Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2009, 83 s.: 5 grafů 
Příspěvky přednesené na stejnojmenném 
semináři Centra pro ekonomiku a politiku         
v prosinci 2008. Názvy: Rozvojové země 
potřebují obchod, ne pomoc (N. Duba); Cestou 
z chudoby je rozvoj obchodu (H. Fajmon); 
Rozvojová pomoc - součást zahraniční politiky 
ČR (J. Kohout); Proč pomoc nepomáhá       
(M. Hampl). Ve druhé části sborníku jsou 
uveřejněny další příspěvky o rozvojové 
pomoci, v kterých se posuzují postoje 
západních zemí, otázky solidarity, 
diskriminace, etika rozvojové ekonomie a 
pomoci a mezinárodní přerozdělování 
rozvojovým zemím. - ISBN: 978-80-86547-
74-9 (brož.) 
 
E-9248 
Bergljot Bjornson Barkbu, Christian Beddies, 
Marie-Héléne Le Manchec 
The debt sustainability framework for low-
income countries 
Systém trvale udržitelného dluhu pro země   
s nízkými příjmy 
Washington: International Monetary Fund, 
2008, vii, 42 s.: tab., grafy, vzorce, rámečky 
Studie seznamuje s iniciativou MMF a Světové 
banky k podpoře přiměřené dlužní politiky        
v nízkopříjmových zemích (LIC) - Debt 
Sustainability Framework (DSF). Snižování 

břemene veřejných a zahraničních dluhů. - 
Pozn., 2 příl. - ISBN: 978-1-58906-792-9 
(brož.) 
 

Podnik a podnikání 
 
24429 
Petra Růčková a kol. 
Corporate governance v České republice 
Praha: Professional Publishing, 2008, 252 s.: 
50 tab., 15 schémat, 29 grafů 
Teoretický pohled na téma správy a řízení 
společností - corporate governance. Proces 
utváření v ČR a český model corporate 
governance. Vliv na dividendovou politiku 
akciových společností v ČR. Bankovní úvěry 
jako jeden ze zdrojů financování firem. 
Restrukturalizace bankovního sektoru v ČR. 
Úvěrová aktivita bank v ČR. Regulace 
úvěrového rizika a její vliv na dostupnost 
úvěrů podnikům. Finanční řízení korporací. 
Teorie zdanění korporací a jejich praktická 
aplikace. Vývoj daňového systému v ČR. Daně 
ze zisku firem - korporátní zdanění v EU. 
Komunikační audit jako součást corporate 
governance. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-86946-
87-0 (váz.) 
 
24441 
Petra Růčková 
Finanční analýza : metody, ukazatele, 
využití v praxi 
Praha: Grada, 2009, 120 s.: 20 grafů, 13 tab., 
14 schémat 
Co je finanční analýza a k čemu slouží. Zdroje 
informací (rozvaha, aktiva, pasiva, kapitálová 
struktura, výkaz zisku a ztráty atd.). Metody 
elementární analýzy. Analýza poměrovými 
ukazateli. Souhrnné indexy hodnocení. 
Praktický příklad komplexní finanční analýzy 
na úrovni podniku. - 2. aktualiz. vyd. - 3 příl. - 
ISBN: 978-80-247-2481-2 (brož.) 
 
24483 
Jaroslava Holečková 
Finanční analýza firmy 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 208 s.: tab., 
grafy 
Vysvětlení podstaty finanční analýzy a její 
základní metody a postupy práce. Výklad        
v kapitolách: Uživatelé finanční analýzy; 
Zdroje informací pro finanční analýzu; 
Základní oblasti finanční analýzy; Analýza 
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rentability; Ukazatele aktivity; Analýza 
provozního a finančního rizika ztráty; Analýza 
finanční pozice; Faktorová analýza vývoje 
finanční situace; Analýza peněžních toků; 
Hodnotová kritéria výkonnosti; Ukazatele 
kapitálového trhu; Predikce finanční tísně. -    
1. vyd. - ISBN: 978-80-7357-392-8 (brož.) 
 
24427 
Dana Dluhošová 
Finanční řízení a rozhodování podniku : 
analýza, investování, oceňování, riziko, 
flexibilita 
Praha: Ekopress, 2008, 192 s.: tab., obr. 
Komplexní zpracování problematiky 
finančního řízení a rozhodování podniku. 
Finanční řízení a podmínky rozhodování 
podniku. Vybrané metodické postupy. 
Finanční výkazy. Finanční analýza. Náklady 
kapitálu. Investiční rozhodování. Oceňování 
podniku. Aplikace reálných opcí. - 2. uprav. 
vyd. - ISBN: 978-80-86929-44-6 (brož.) 
 
24490 
Drahomíra Pavelková a kolektiv 
Klastry a jejich vliv na výkonnost firem 
Praha: Grada, 2009, 268 s.: tab., obr. 
Obecnější pohled na nové trendy podnikání      
v podobě různých forem spolupráce. Síťový 
charakter podnikání. Definice klastrů a jejich 
základní charakteristiky. Pojem a účel 
klastrové iniciativy. Klastry a jejich vliv na 
konkurenceschopnost státu, regionu a 
samotných firem. Klastrová politika, přístupy 
ke klastrové politice v různých státech a 
regionech. Realizace klastrové politiky v ČR. 
Měření výkonnosti klastrů a klastrových 
iniciativ. Případové studie vybraných klastrů    
z ČR a ze zahraničí. - 1. vyd. - 2 příl.: znění 
Evropského klastrového memoranda -- ukázka 
hodnocení finanční výkonnosti vybraného 
podniku v klastru. - ISBN: 978-80-247-2689-2 
(váz.) 
 
24446 
Tomáš Dvořák 
Osobní obchodní společnosti 
Praha: ASPI Publishing, 2008, xxv, 318 s. 
Podrobný výklad se týká veřejné obchodní 
společnosti, a není-li řečeno jinak, platí totéž    
i pro komanditní společnost. Autor se věnuje 
problematice založení a vzniku těchto 
společností, jejich orgánům, vnitřní struktuře, 
společníkům a jejich právům a povinnostem. 
Zabývá se také účetnictvím. Popisuje zrušení, 

zánik společností a vysvětluje majetkové 
pojmy. Právní stav publikace je k 1. 10. 2008. - 
ISBN: 978-80-7357-383-6 (brož.) 
 
24447 
Pavel Marinič 
Plánování a tvorba hodnoty firmy 
Praha: Grada, 2008, 232 s.: obr., tab. 
Funkce, postavení a sestavení finančního plánu 
podniku. Názvy kapitol: Konkurenceschopnost 
- základní předpoklad firmy; Výkonnost a 
konkurenceschopnost firmy; Klíčové faktory 
konkurenční strategie a jejich měření; 
Identifikace a analýza tržní pozice firmy; Vize, 
strategie, plán; Plán podniku; Revitalizace 
firmy a finanční plán. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-247-2432-4 (váz.) 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
24469 
OECD, ISSA, IOPS 
Complementary and private pensions 
throughout the world (2008) 
Doplňkové a soukromé penzijní systémy ve 
světě (2008) 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2008, 539 s.: tab. 
Publikace přináší detailní přehled o systému 
dobrovolných, povinných doplňkových a 
soukromých starobních penzí v 58 zemích 
světa. Země jsou členěny dle kontinentů, 
přehled je postaven na údajích z let 2005 a 
2006, nezahrnuje Českou republiku. Profily 
jednotlivých států obsahují informace               
o relevantních předpisech, o účastnících a 
typech penzijních plánů, institucionálním 
systému, financování, dávkách, ochraně práv, 
zdanění a orgánu dohledu a kontroly. -        
[2nd ed.] - ISBN: 978-92-64-04347-3 (brož.) 
 
E-9249II 
[Munawer Khwaja ... et al.] 
Česká republika  zpráva o integrované 
správě příjmů. Část II., Hodnocení plánu 
sjednocení výběru příspěvků na sociální 
zabezpečení a zdravotní pojištění v rámci 
jednotné správy příjmů 
World Bank, 2008, [38] s.: tab. 
Nezávislé hodnocení návrhu vládního plánu na 
sloučení daňové a celní správy s ohledem na 
případnou integraci výběru příspěvků na 
sociální zabezpečení do nově vytvořeného 
finančního (inkasního) orgánu. Zpráva je 
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výsledkem druhé mise Světové banky v ČR, 
která se uskutečnila ve dnech 21. až             
25. 4. 2008. Ta zkoumala současný stav 
institucí zdravotního pojištění při             
Min. zdravotnictví a instituce sociálního 
zabezpečení MPSV a posoudila klíčové otázky 
spojené s integrací funkcí výběru, vymáhání a 
auditu pro příspěvky na sociální zabezpečení. - 
(brož.) 

  

   

 
24420 
Jaroslava Kodrová, Zdeněk Schmied 
Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance 
při dočasné pracovní neschopnosti nebo 
karanténě 
Olomouc: Andragogos agency, 2009, 139 s. 
Nová právní úprava v oblasti nemocenského 
pojištění s účinností od 1.1.2009 v zákoně      
č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Podrobný komentář, příklady, vzory tiskopisů 
s poznámkami k jejich vyplnění. - ISBN: 978-
80-7263-500-9 (brož.) 
 
24477 
Marta Ženíšková 
Pojistné na sociální zabezpečení 
zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ, 
dobrovolně důchodově pojištěných                
s komentářem a příklady k 1.1.2009 
Olomouc: Andragogos agency, 2009, 135 s. 
Výklad předpisů souvisejících s odvodem 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti s komentářem. 
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-7263-508-5 (brož.) 
 
24369 
Oldřich Matoušek 
Slovník sociální práce 
Praha: Portál, 2008, 271 s. 
Výklad základních termínů sociální práce a 
pojmů sousedních vědních oborů, které se       
v oblasti sociální práce nejčastěji užívají: 
metody sociální práce, instituce, sociální 
služby, organizace systému sociálního 
zabezpečení, duševní zdraví, problematika 
sociálního vyloučení, chudoba a 
nezaměstnanost, migrace, menšiny, ústavní 
péče aj. - Vyd. 2. přeprac. - Znění zák. - ISBN: 
978-80-7367-368-0 (váz.) 
 
 
 
 
 
 

24419 
Marta Ženíšková, Jan Přib 
Zákon o nemocenském pojištění od           
1.1.2009 : s komentářem a příklady 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 255 s. 
Komentované znění zákona č. 187/2006 Sb.,     
o nemocenském pojištění včetně příkladů. 
Nemocenské pojištění OSVČ. Informace         
o poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem. 
- 2. vyd. - ISBN: 978-80-7263-488-0 (brož.) 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové 
hospodářství 
 
24398 
Květa Olivová, Bohumil Kuba 
Byty a katastr nemovitostí 
Praha: Linde Praha, 2008, 541 s. 
Předmět katastru nemovitostí a závaznost jeho 
údajů pro právní úkony. Podmínky pro zápis 
staveb (budov), bytů a nebytových prostor 
(jednotek) a jejich změn do katastru 
nemovitostí. Zápis vlastnického práva k bytu a 
nebytovému prostoru do katastru nemovitostí 
(vznik nebo převod vlastnictví, 
spoluvlastnictví, stavební úpravy apod.). 
Hlavní činnosti katastrálního úřadu. 
Poskytování údajů z katastru nemovitostí. 
Vzory oznámení, návrhů, výpisů aj. Podle 
právního stavu k 1. 12. 2008. - 8. aktualiz. vyd. 
- 15 příl. se zněním předpisů, adresářem atd. - 
ISBN: 978-80-7201-727-0 (brož.) 
 
24498 
Český úřad zeměměřický a katastrální 
Statistická ročenka půdního fondu České 
republiky : souhrnné výstupy ze souboru 
popisných informací katastru nemovitostí 
České republiky se stavem ke dni               
31. prosince 2008 
Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální, 
2009, 43 s.: tab., mapky 
Souhrnné výstupy ze souboru popisných 
informací katastru nemovitostí ČR se stavem   
k 31. 12. 2008. Z obsahu: stav a vývoj půdního 
fondu ČR, změny jednotlivých druhů pozemků 
v roce 2008, vývoj jednotlivých druhů 
pozemků zemědělské půdy a lesních pozemků 
od roku 1966, výměra zemědělské a orné půdy, 
úhrnné hodnoty druhů pozemků podle údajů 
katastru nemovitostí včetně přehledů o počtu 
objektů evidovaných v katastru nemovitostí, 
rozčlenění orné a zemědělské půdy do 
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výrobních podoblastí aj. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-86918-55-6 (brož.) 
 

Práce. Zaměstnanci. 
Zaměstnavatelé 
 
24382 
Hartmut Laufer ; [přeložila Iva Michňová] 
99 tipů pro úspěšné vedení lidí 
Praha: Grada, 2008, 162 s.: 25 obr. 
Užitečné podněty pro typické situace 
každodenní práce vedoucího v těchto částech: 
rozvoj manažerských kompetencí, nalezení 
správného stylu vedení, orientace pracovníků 
na cíle, motivování k výkonu, odstranění 
odporu pracovníků, získání důvěry pracovníka, 
přenášení odpovědnosti a kontrola pracovníka, 
hodnocení pracovníků, vedení rozhovoru, 
porady s pracovníky. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
247-2445-4 (brož.) 
 
24423 
B. Šubrt...[et al.] 
Abeceda mzdové účetní 2009 
Olomouc: Andragogos agency, 2009, 534 s.: 
tab. 
Podrobné informace v částech: osobní a 
mzdová agenda, pracovněprávní a mzdové 
minimum, průměrný výdělek, srážky ze mzdy, 
povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a 
vzájemné vztahy, daň z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti a funkčních požitků, 
zdravotní pojištění, pojistné na sociální 
zabezpečení, dávky nemocenského pojištění, 
důchodové pojištění, náhrada škody a 
bezdůvodné obohacení, odškodňování 
pracovních úrazů a nemocí z povolání. 
Publikace obsahuje přehled důležitých údajů 
platných k 1. 1. 2009 a je doplněna příklady. - 
19. vyd. - ISBN: 978-80-7263-497-2 
(kroužková vazba) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-9192 
Lia Pacelli ... [et al.] ; European Foundation for 
the Improvement of Living and Working 
Conditions 
Employment security and employability : a 
contribution to the flexicurity debate 
Jistota zaměstnání a zaměstnatelnost: 
příspěvek k diskuzi o flexikuritě 
Luxembourg: Office for Official Publications 
of the European Communities, 2008, 47 s.: 
grafy, tab. 
Řešením v rámci diskuze o politice 
zaměstnanosti a evropských pracovních trzích 
se jeví koncepce "flexicurity" (spojení 
"flexibility" a "security"), která je chápána jako 
rovnováha mezi potřebami pružnosti a jistoty 
zaměstnavatelů a zaměstnanců. Autoři studie 
zkoumají flexikuritu za použití čtyř ukazatelů: 
objektivní nejistoty zaměstnání, subjektivní 
nejistoty zaměstnání, zaměstnatelnosti a 
"zranitelnosti". Analyzují údaje ze 31 států   
(27 členských zemí EU, Chorvatska, Turecka, 
Švýcarska a Norska) získaných 
prostřednictvím European Working Conditions 
Survey (Průzkum evropských pracovních 
podmínek, EWCS) z roku 2005. - Pozn. - 
ISBN: 978-92-897-0828-9 (brož.) 
 
24510 
František Bělohlávek 
Jak vést rozhovory s podřízenými 
pracovníky 
Praha: Grada, 2009, 133 s. 
Vhodné postupy pro vedení různých druhů 
pohovorů - výběrové, hodnotící, nepříjemné 
(např. při oznámení uvolnění pro 
nadbytečnost). Popsané praktické postupy jsou 
doplněny případovými studiemi a 
komentovaným rozborem vedení pohovoru. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-247-2313-6 (brož.) 
 
24413 
Stefan Mühleisen, Nadine Oberhuber 
Komunikační a jiné měkké dovednosti : soft 
skills v praxi 
Praha: Grada, 2008, 183 s. 
Soubor osvědčených metod pro osobní rozvoj. 
O úspěchu člověka v pracovním i osobním 
životě často rozhodují tzv. měkké dovednosti. 
Jedná se o schopnost úspěšné komunikace a 
spolupráce s různými typy lidí, schopnost 
přesvědčit, vcítit se a zvládat konflikty, 
schopnost vést a motivovat jiné lidi. Kromě 
této mezilidské složky měkké dovednosti 
zahrnují i schopnost řízení a organizace sebe 
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samého, sebejistotu, odolnost vůči stresu, 
orientaci na výsledek, sebemotivaci, 
zodpovědnost či připravenost zvládat rizika. 
Třetí část měkkých dovedností se vztahuje ke 
zvládání úkolů, týká se přesvědčivé prezentace 
a vyjednávání, kreativního řešení problémů, 
vedení porad, efektivního zacházení s časem, 
zpracování informací či přípravy rozhodnutí. - 
ISBN: 978-80-247-2662-5 (brož.) 
 
24400 
Eva Šimečková 
Konkurenční jednání zaměstnance 
Praha: Linde Praha, 2008, 203 s. 
Monografie se zabývá konkurenčním jednáním 
zaměstnance za trvání pracovního poměru a po 
jeho skončení. Popisuje právní úpravu 
konkurence v právním řádu ČR, právní úpravu 
v první polovině 20. století, právní úpravu 
zákazu konkurenčního jednání zaměstnance za 
trvání a po skončení pracovního poměru          
v zákoníku práce. Součástí publikace je            
i exkurz do německého, francouzského a 
anglického práva a vzor dohody o konkurenční 
doložce. - ISBN: 978-80-7201-738-6 (brož.) 
 
24474 
Jo Owen ; [překlad Martina Kusinová] 
Management svlečený donaha : co vás            
v žádné škole nenaučí 
Praha: Ekopress, 2008, 215 s. 
Autor vychází ze svých zkušeností manažera    
v různých oborech i na různých místech světa a 
mapuje situace, do kterých se manažeři 
dostávají. Kniha je sestavena jako výkladový 
slovník. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-86929-39-2 
(brož.) 
 
24437 
Ludmila Mládková 
Management znalostních pracovníků 
Praha: C.H. Beck, 2008, ix, 129 s. 
Kdo jsou znalostní pracovníci a proč jsou pro 
své organizace důležití. Vysvětlení pojmu 
"znalost" a charakteristika tzv. tacitní dimenze 
znalosti. Tacitní znalost je soubor dovedností, 
zkušeností a intuice a je svázána s osobností 
pracovníka. Publikace dále uvádí klasifikaci 
znalostních pracovníků a objasňuje klíčové 
faktory při jejich řízení. Poslední kapitola 
vysvětluje, jak předcházet rezistenci těchto 
pracovníků a jak ji eliminovat. - 1. vyd. - Příl. - 
ISBN: 978-80-7400-013-3 (brož.) 
 
 

E-9251 
[zpracovala Lenka Svobodová] 
Mobbing - nebezpečný fenomén naší doby 
Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 
2007, 28 s. 
Definice mobbingu (psychický teror na 
pracovišti), charakteristické znaky. Příčiny, 
průběh mobbingu. Profil mobbera a oběti. 
Techniky mobbingu. Reakce, důsledky a 
ochrana proti mobbingu. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-86973-66-1 (brož.) 
 
24519 
Bořivoj Šubrt 
Náhrada mzdy zaměstnance po dobu 
prvních dvou týdnů nemoci 
Praha: ASPI Publishing, 2009, 95 s. 
Komplexní výklad poskytování náhrady mzdy, 
platu, popřípadě i odměny z dohody o pracovní 
činnosti zaměstnancům zaměstnavatelem od    
1. 1. 2009. Nová právní úprava v zákoníku 
práce souvisí s účinností nového zákona          
o nemocenském pojištění a dalších právních 
předpisů. Text je doplněn příklady. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7357-410-9 (brož.) 
 
24484 
Dušan Drbohlav (editor) 
Nelegální ekonomické aktivity migrantů : 
(Česko v evropském kontextu) 
Praha: Karolinum, 2008, 311 s.: tab., grafy, 
obr., fot. 
Kniha komplexně analyzuje nelegální 
ekonomické aktivity migrantů v Česku, a to na 
pozadí obecnější, zejména evropské reality. 
Předkládá výsledky stejnojmenného 
výzkumného projektu, který mapuje situaci 
formou přímých výpovědí migrantů, analyzuje 
pohledy ostatních zúčastněných subjektů z řad 
úředníků, různých expertů, zástupců 
neziskového sektoru atd.  Výsledky výzkumu 
přinášejí popis trhu práce v Česku po roce 
1990 a charakter trhu práce na černo, přibližují 
kontrolní činnost kompetentních orgánů, 
klientský systém, nelegální ekonomické 
aktivity žadatelů o azyl atd. Jedna kapitola se 
věnuje obdobné situaci v Rakousku a 
Maďarsku. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-246-
1552-3 
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24487 
Daniel Kaucký ... [et al.] 
Osobní odpovědnost a rizika statutárních 
zástupců a ředitelů : vznik odpovědnosti, 
existence rizika, preventivní opatření, 
správné postupy v krizové situaci: hotová 
řešení pro generální ředitele, jednatele, 
členy představenstev a dozorčích rad 
Praha: FORUM, 2009-, 1 sv.+ 1 CD 
Komplexní přehled odpovědnosti členů 
statutárních orgánů a exekutivních manažerů    
v akciových společnostech, společnosti s r. o., 
komanditní společnosti, veřejné obchodní 
společnosti a družstvu. Analýzy jednotlivých 
oblastí, kde rizika vznikají, s komentářem         
k odpovědnostem (účetnictví a daně, BOZP, 
ekologická rizika, průmyslové havárie, 
konkurenční jednání, hospodářská soutěž). 
Návody a postupy jednání statutárních 
zástupců a ředitelů v době likvidace 
společnosti a v konkurzním řízení, vymáhání 
pohledávek z pozice ředitele (insolvenční 
právo). Rady, jak minimalizovat rizika a zavést 
preventivní opatření. Návody pro řešení 
krizových situací včetně procesů vyšetřování, 
svědectví, obžaloby, obhajoby, mimosoudního 
vyrovnání atd. Obsah publikace je aktuální      
k dubnu 2009. - Na CD znění předpisů. 
 
24516 
Alena Chládková, Petr Bukovjan 
Personalistika : dvanáctero správného 
vedení personální agendy 
Praha: ASPI Publishing, 2009, 435 s. 
Přehledný průvodce vedení personální agendy 
je rozdělen do následujících oddílů: přehled 
právních předpisů pro vedení personální 
agendy, povinnosti zaměstnavatele, osobní 
údaje v personální agendě, pracovněprávní 
vztahy a rozdíly mezi nimi, vznik a změny 
pracovního poměru, skončení pracovního 
poměru a povinnosti zaměstnavatele s tím 
spojené, pracovní doba a doba odpočinku, 
překážky v práci, dovolená, kontrolní činnost   
v oblasti dodržování pracovněprávních 
předpisů. Výklad je doplněn řadou příkladů, 
aktuálních soudních rozhodnutí a upozorněním 
na nejčastější chyby. Právní stav uvedených 
předpisů je k 1. 1. 2009. - 2. rozšíř. a aktualiz. 
vyd. - Příl. - ISBN: 978-80-7357-404-8 (brož.) 
 
 
 
 
 

24499 
Alena Chládková 
Platy : odměňování zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě od 1. ledna 
2009 
Praha: ASPI Publishing, 2009, 443 s. 
Přehled právních předpisů týkajících se 
odměňování v uvedené sféře. Doplňující 
přehledy, tabulky, komentáře k problémovým 
tématům včetně konkrétních příkladů a 
odpovědi na otázky z praxe. Katalog prací - 
seznam povolání a rozpětí platových tříd, 
zařazení prací do povolání a platových tříd. -   
3. aktualiz. a rozš. vyd. - ISBN: 978-80-7357-
405-5 (brož.) 
 
24405 
Doris Brenner, Frank Brenner 
Poznejte své silné a slabé stránky : základ 
úspěšného stanovení cílů a plánů v kariéře 
Praha : Grada, 2008, 171 s. 
Profilování silných i slabých stránek pomocí 
jednoduchých testů sebehodnocení. Zjištěním 
odborných dovedností a osobních vlastností si 
lze naplánovat další pracovní cíle a určit 
vlastní rozvoj. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-
2691-5 (brož.) 
 
24430 
Václav Sládek 
Pracovní doba v novém zákoníku práce 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 257 s. 
Platná právní úprava pracovní doby podle zák. 
č. 262/2006 Sb. Komentář a aplikace 
jednotlivých ustanovení zákoníku práce             
o pracovní době. Soulad národní právní úpravy 
s právem EU. Výklad pojmů: rovnoměrné a 
nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, 
pracovní režimy a harmonogramy směn, 
pružná pracovní doba, práce přesčas, pracovní 
pohotovost, vazba pracovní doby na 
odměňování, specifika pracovní doby při 
služební cestě. Zodpovězené dotazy k této 
problematice. - Vyd. 1. - 5 příl. - ISBN: 978-
80-7357-387-4 (brož.) 
 
E-9252 
[zpracoval Jaroslav Uzel] 
Prevence a zvládání stresu 
Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 
2008, 42 s. 
Stresory na pracovišti. Sebepoznání a 
zvyšování odolnosti vůči stresu. Zásady a tipy 
pro zvládání stresových situací. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-86973-99-9 (brož.) 
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24376 
James M. Heidema, Carol A. McKenzie 
The Passionate team : praktická příručka 
pro vedoucí týmu a členy týmu 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 279 s. 
Popis efektivních systémů, postupů a nástrojů, 
které se zabývají problematikou budování 
týmů. Cílem je proniknout do podstaty pojmu 
tým, pochopit jeho význam a funkci 
jednotlivých rolí v něm. Na jednotlivých 
problematikách (lidé, změna, komunikace atd.) 
je předvedeno užití týmových nástrojů, jež 
mají pomoci pracovním týmům v růstu a 
rozvoji (analýza SWOT, brainstorming, 
delegační postup). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
7357-361-4 (brož.) 
 
24445 
Stephen R. Covey, A. Roger Merrill, Rebecca 
R. Merrill; [překlad Aleš Lisa] 
To nejdůležitější na první místo 
Praha: Management Press, 2008, 374 s.: 
schémata 
Na rozdíl od tradičních knih o time 
managementu, jež kladou důraz především na 
zvyšování efektivnosti, autoři nabízejí odlišný 
pohled na řízení času. Tento pohled se opírá     
o klasické, nadčasové myšlenky mnoha 
generací, že smysluplný život nezávisí na tom, 
jak rychle něco děláme, ale na tom, co a proč 
to děláme.  Kniha vysvětluje, jak určovat 
priority, jak se zaměřovat  na to, co je důležité 
a jak navozovat rovnováhu mezi osobními a 
pracovními povinnostmi a zájmy. - Vyd. 1. -   
3 příl. -- poznámky. - ISBN: 978-80-7261-187-
4 (brož.) 
 
24370 
Petra Horváthová 
Týmy a týmová spolupráce 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 200 s.: tab. 
Pojetí a význam týmu, jeho pravidla. 
Charakteristika efektivního týmu, principy 
sestavování a budování týmu. Motivace a 
komunikace. Podstata a vývojové fáze týmové 
práce. Vnitřní a vnější faktory úspěšnosti 
týmové práce. - Vyd. 1. - 2 příl. -- elektron. 
zdroje -- terminolog. slov. - ISBN: 978-80-
7357-390-4 (brož.) 
 
 
 
 
 
 

E-9253 
[zpracovali Jakub Marek, Petr Skřehot] 
Základy aplikované ergonomie 
Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 
2009, 118 s.: 20 tab., 24 obr. 
Nejnovější poznatky z ergonomie a jejich 
následné použití při zlepšování pracovních 
podmínek na pracovištích. Historie vývoje 
ergonomie. Práce a její náročnost. Působení 
rizikových faktorů (hluk, vibrace, psychická 
zátěž). Ergonomické požadavky a podmínky 
na pracovní místo. Manipulace s břemeny. 
Zdravotní obtíže a nemoci z povolání. - 1. vyd. 
- 3 příl. - ISBN: 978-80-86973-58-6 (brož.) 
 
24514 
Jaroslav Jakubka 
Zákoník práce 2009 - s výkladem : právní 
stav k 1.1.2009 
Praha: Grada, 2009, 91 s. 
Změny v zákoníku práce od roku 2006 do roku 
2008. Aktuální stav aplikace pracovněprávních 
předpisů pro rok 2009. Změny vyplývající       
z nálezu Ústavního soudu. Další změny 
vyplývající ze zák. č. 294/2008 Sb., kterým se 
mění zákoník práce a ze zák. č. 187/2006 Sb., 
o nemocenském pojištění. Přehled členění a 
úplné znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb. - 
10. vyd. - Příl. -- přehl. mezinárod. dokumentů. 
- ISBN: 978-80-247-3019-6 (brož.) 
 

Právo 
 
24428 
Tomáš Sobek 
Argumenty teorie práva 
Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2008,      
330 s. 
Publikace se zabývá právní argumentací. 
Zaměřuje se na argumenty, které se uplatňují   
v teorii, resp. filozofii práva. První část knihy 
seznamuje s některými pojmy filozofické 
logiky a teorie argumentace. Druhá část se 
věnuje hlavně teorii práva jako takové, která 
není jenom objektivní poznávání a analýza 
faktů, ale hlavně společenská činnost, která je 
ovládána různými dogmaty, mýty a předsudky. 
Z obsahu: Dedukce, indukce, abdukce; 
Vágnost a diskrece; Objektivita; Norma a fakt; 
Právní pozitivismus aj. - ISBN: 978-80-
904024-5-4 (Ústav státu a práva : brož.) 
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24491 
Adéla Čermáková-Vlčková, Vladimír Smejkal 
Autorská díla v hromadných sdělovacích 
prostředcích 
Praha: Linde Praha, 2009, 146 s. 
Definice a rozbor jednotlivých druhů 
hromadných sdělovacích prostředků, žánrů      
v nich používaných a autorských děl v nich 
šířených. Zvláštní pozornost je věnována 
elektronickým médiím, především Internetu. 
Přehled právních úprav zaměřených na tvorbu, 
užívání a ochranu autorských děl podle 
občanského a trestního práva. - ISBN: 978-80-
7201-744-7 (brož.) 
 
24409 
Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Vilém Knoll 
České právní dějiny 
Plzeň: Čeněk, 2008, 684 s. 
Podrobný výklad státních a právních dějin na 
území ČR (od nejstarších dob do rozpadu 
Československa) je rozdělen do sedmi částí.    
V první je popsán vznik státu a práva na našem 
území. V následujících dvou částech se 
vykládá problematika feudálního státu a práva 
do roku 1620. Hlavní pozornost je věnována 
letům 1620 - 1948. Poslední dvě části obsahují 
rozbor vývoje v období tzv. socialistického 
Československa, tedy totalitního státu a práva. 
Kniha je doplněna přehledem panovníků         
v českých zemích a jednotlivé kapitoly jsou 
průběžně doplňovány ukázkami dobových 
památek. - ISBN: 978-80-7380-127-4 (váz.) 
 
24402 
Michal Tomášek et alii 
Europeizace trestního práva 
Praha: Linde Praha, 2009, 459 s. 
Obecné otázky europeizace trestního práva 
(vývoj pojmu, historický vývoj, obsah a rozsah 
pojmu, metoda a principy, nástroje, srovnání   
s mimoevropskými územími). Europeizace 
trestního práva a ochrana základních práv a 
svobod. Europeizace trestního práva hmotného 
a trestního práva procesního. Ochrana 
základních práv účastníků trestního řízení 
podle evropského práva a judikatury 
Evropského soudního dvora - ISBN: 978-80-
7201-737-9 (váz.) 
 
 
 
 
 
 

24472 
Alena Pauličková, Milan Bakeš a kol. 
Finančné právo na Slovensku a v Čechách 
Bratislava: Eurounion [Bratislava], 2007,     
334 s. 
Učebnice popisuje problematiku finančního 
práva v SR i v ČR v částech: všeobecné otázky 
finančního práva, rozpočtové a daňové právo, 
poplatkové právo, daňové řízení a správa daní, 
celní právo, měnové právo, devizové právo, 
organizace finančního trhu, právní úprava 
finanční kontroly. - ISBN: 978-80-88984-99-3 
(váz.) 
 
24494 
Lubomír Grúň 
Finanční právo a jeho instituty 
Praha: Linde Praha, 2009, 335 s. 
Výklad finančního práva podle jednotlivých 
institutů. V úvodu je podán stručný nástin 
finančního práva jako takového, včetně 
několika poznámek o jeho vývoji jako vědecké 
a pedagogické disciplíně a systému jeho 
vnitřního uspořádání. Další kapitoly 
představují základní finančněprávní instituty: 
rozpočet, daň, poplatky, clo, měnu, devizové 
hospodářství, finanční kontrolu, pojištění, úvěr, 
finanční trh, a to z hlediska jejich historie         
i současnosti. Závěr knihy je věnován 
budoucnosti této vědní disciplíny, 
problematice mezinárodního finančního práva 
a některým vývojovým tendencím finančního 
práva. - 3. aktualiz. a dopl. vyd. - ISBN: 978-
80-7201-745-4 (brož.) 
 
24515 
Josef Kotásek ... [et al.] 
Kurs obchodního práva : právo cenných 
papírů 
Praha: C.H. Beck, 2009, xxviii, 419 s. 
Vysokoškolská učebnice obsahuje obecný 
výklad o cenných papírech a jejich klasifikaci 
a podrobný výklad o jednotlivých cenných 
papírech v českém právu. Největší pozornost je 
zaměřena na cenné papíry akciového práva, 
dluhopisy, směnky a šeky. V závěru je uveden 
detailní rozbor smluv o cenných papírech. 
Učebnice je doplněna vzory, příklady a 
judikaturou v oblasti práva cenných papírů. -   
5. vyd. - ISBN: 978-80-7179-454-7 (váz.) 
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24404 
Vladislav David, Pavel Sladký, František 
Zbořil 
Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou 
Praha: Leges, 2008, 427 s. 
Učebnice spojuje obecnou i zvláštní část 
mezinárodního práva veřejného, je doplněna 
kazuistikou, kterou zdůvodňuje a objasňuje 
předložené teoretické závěry a příklady            
z mezinárodněprávní praxe. Názvy kapitol: 
Historie mezinárodního práva a jeho vědy; 
Základní pojmy, prameny, subjekty 
mezinárodního práva; Stát jako subjekt 
mezinárodního práva veřejného; Právo 
mezinárodních orgánů a organizací; Postavení 
jednotlivce v mezinárodním právu; Právní 
režim mezinárodních prostorů; 
Mezinárodněprávní odpovědnost; Donucení     
v mezinárodním právu; Řešení mezinárodních 
sporů a ozbrojených konfliktů. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-87212-08-0 (váz.) 
 
24542     Pouze prezenčně 
Ivana Štenglová, Stanislav Plíva, Miloš Tomsa 
a kolektiv 
Obchodní zákoník : komentář 
Praha: C.H. Beck, 2009, xxii, 1375 s. 
Znění zákona č. 513/1991 Sb., ve znění 
pozdějších zákonů. Poslední úpravy v tomto 
vydání zákonem č. 130/2008 Sb., a             
č. 230/2008 Sb. Obsáhlý komentář, výčet 
souvisejících ustanovení a předpisů, přehled 
judikatury. Právní stav předpisů v publikaci je 
k listopadu 2008. - 12. vyd. - Chronolog. přehl. 
souvisejících předpisů -- znění Incoterms. - 
ISBN: 978-80-7400-055-3 (váz.) 

     

 
24541 
Michal Šalomoun 
Ochrana názvů, postav a příběhů 
uměleckých děl 
Praha: C.H. Beck, 2009, xv, 180 s. 
Historický vývoj ochrany uměleckých děl. 
Možnosti právní ochrany uměleckých děl: 
autorskoprávní a nekalosoutěžní ochrana. 
Právní ochrana příběhů, postav a názvů 
uměleckých děl. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-
7400-097-3 (brož.) 
 
 
 
 
 
 
 

24396 
Václav Bártík, Eva Janečková 
Ochrana osobních údajů v aplikační praxi : 
(vybrané problémy) 
Praha: Linde Praha, 2009, 277 s. 
Vybrané otázky ochrany  osobních  údajů a 
některá úskalí, která mohou při jejich 
zpracování nastat. Rozebrány jsou otázky 
ochrany osobních údajů v oblasti bankovnictví, 
v souvislosti se správou nemovitostí, v činnosti 
obcí, ve zdravotnictví, v pracovněprávních 
vztazích a při monitoringu na pracovišti. 
Publikace analyzuje nakládání s rodnými čísly 
a jejich využívání, zabývá se využíváním a 
zpracováváním osobních údajů při marketingu 
a nabízení obchodu a služeb, a to včetně 
monitoringu telefonních kontaktů atd. Součástí 
knihy jsou i odkazy na judikaturu, která se 
popisovaných oblastí týká. - Příl.: znění zák.    
č. 101/200 Sb. a dalších předpisů. - ISBN: 978-
80-7201-740-9 (brož.) 
 
24493 
Anna Šabatová 
Ombudsman a lidská práva 
Brno: Doplněk, 2008, 198 s. 
Východiska a mechanismy ochrany lidských 
práv. Společenské, politické a právní 
souvislosti vzniku institutu veřejného ochránce 
práv v ČR. Osobnost ombudsmana. Verze 
zákona o veřejném ochránci práv a jejich 
srovnání z hlediska ochrany lidských práv. 
Analýza platného zákona. Případové studie. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7239-229-2 (brož.) 
 
24410 
Ilona Schelleová a kolektiv 
Organizace justice a právní služby 
Ostrava: KEY Publishing, 2008, 215 s. 
Komplexní pohled na problematiku organizace 
soudnictví, státního zastupitelství a právní 
služby v ČR. Z obsahu: postavení soudů           
v systému státních orgánů, právní úprava 
soudnictví, organizace soudnictví, správní a 
rozhodčí soudnictví, postavení soudců, 
přísedících, justičních čekatelů a vyšších 
soudních úředníků, organizace státního 
zastupitelství, advokacie, notářství, patentoví 
zástupci, daňoví poradci, soudní exekutoři. -   
1. vyd. - ISBN: 978-80-87071-68-7 (brož.) 
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24540 
Bohumil Dvořák 
Právní moc civilních soudních rozhodnutí :  
procesní studie 
Praha: C.H. Beck, 2008, XVI, 187 s. 
Historické základy institutu právní moci u nás, 
ale též v širším středoevropském kontextu. 
Účel a podstata institutu právní moci. Účinky 
právní moci rozhodnutí. Objektivní, časové a 
subjektivní meze právní moci. Práce obsahuje 
zhruba sto rozhodnutí vyšších soudních 
instancí, a to nejen českých, nýbrž také 
německých, rakouských i rozsudků 
Evropského soudního dvora. - Vyd. 1. - 
Judikatura. - ISBN: 978-80-7400-095-9 (brož.) 
 
24517I 
Alexander J. Bělohlávek 
Rozhodčí řízení, ordre public a trestní 
právo : komentář. I. díl  
Praha: C.H. Beck, 2008, CX, 1276 s. 
Komplexní, srovnávací a analytický průřez 
oblastí interakce veřejného a soukromého 
práva z tuzemského a mezinárodního hlediska, 
především pak v souvislosti s průnikem 
rozhodčího řízení a trestněprávní 
problematiky. Názvy kapitol prvního dílu: 
Interakce soukromého a veřejného práva; 
Rozhodčí řízení; Veřejný pořádek; Trestní 
právo v mezinárodním kontextu a jeho 
návaznosti na civilní řízení včetně řízení před 
rozhodci. V knize je citováno nebo 
analyzováno přibližně 1200 zahraničních a 100 
tuzemských judikátů. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
7400-096-6 (váz.) 
 
24517II 
Alexander J. Bělohlávek 
Rozhodčí řízení, ordre public a trestní 
právo : komentář. II. díl  
Praha: C.H. Beck, 2008, CVIII, 1277 - 2190 s. 
Komplexní, srovnávací a analytický průřez 
oblastí interakce veřejného a soukromého 
práva z tuzemského a mezinárodního hlediska, 
především pak v souvislosti s průnikem 
rozhodčího řízení a trestněprávní 
problematiky. Tento druhý díl obsahuje 
předpisy legis arbitri a další právní a jiné 
normy vybraných zemí (Česko, Slovensko, 
Polsko, Rusko, Ukrajina, Rakousko, Německo, 
Švýcarsko, Francie, Velká Británie, USA, 
Mezinárodní rozhodčí soud při Mezinárodní 
obchodní komoře). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
7400-096-6 (váz.) 
 

15392XXXXIV 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 44, ročník 
2007 - I. díl 
Praha: C.H. Beck, 2009, xxix, 790 s. + 1 CD 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí 
všechny přijaté nálezy a usnesení Ústavního 
soudu. Každý nález je opatřen výstižným 
názvem a právní větou umožňující rychlou a 
věcnou orientaci. V tomto díle nálezy č. 1 až 
57 a usnesení č. 1 - 4 z roku 2007. - 1. vyd. - 
Sezn. použit. práv. předpisů -- na CD obsah a 
věcný rejstřík všech 44 svazků Sbírky nálezů a 
usnesení Ústavního soudu ČR. - ISBN: 978-
80-7400-126-0 (váz.) 
 
24431 
Stanislav Černá a kolektiv 
Sbírka příkladů z obchodního práva 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 355 s. 
Předkládaná učebnice obsahuje na 250 
příkladů z oboru obchodního práva a je 
rozdělena na  dvě části - příklady řešené a 
příklady neřešené. Příklady jsou doplněny 
otázkami a zabývají se např. podmínkami 
živnostenského podnikání, účetnictvím, 
obchodním rejstříkem, soutěžním a firemním 
právem, jednotlivými druhy podniků, 
obchodními závazkovými vztahy, 
průmyslovým vlastnictvím, cennými papíry 
atd. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7357-378-2 
(brož.) 
 
24512 
Dušan Hendrych a kolektiv 
Správní právo : obecná část 
Praha: C.H. Beck, 2009, xxxviii, 837 s. 
Systematický výklad obecné části správního 
práva, zejména jednotlivých institutů a zásad 
správního práva v těchto částech: Základy 
správního práva; Organizace veřejné správy; 
Činnost veřejné správy; Správní řízení; 
Správní trestání; Zaměstnanci veřejné správy; 
Kontrola veřejné správy; Odpovědnost za 
škodu ve veřejné správě; Právní záruky ve 
veřejné správě; Evropské správní právo. -       
7.  vyd. - ISBN: 978-80-7400-049-2 (váz.) 
 
24137 
Soňa Skulová a kolektiv 
Správní právo procesní 
Praha: Čeněk, 2008, 428 s. 
Pojem a podstata správního práva procesního a 
správního řízení. Základní zásady správních 
orgánů a zásady správního řízení. Subjekty 
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správního řízení. Procesní pojmy a instituty. 
Postup před zahájením řízení. Průběh řízení      
v prvním stupni. Správní rozhodnutí. Ochrana 
před nečinností. Přezkoumání správních 
rozhodnutí. Správní exekuce. Vyjádření, 
osvědčení a sdělení. Veřejnoprávní smlouvy. 
Opatření obecné povahy. Učebnice vychází     
z právního stavu platného k 30. 4. 2008. - 
ISBN: 978-80-7380-110-6 (váz.) 
 
24495 
Miroslav Hegenbart, Bedřich Sakař a kolektiv 
Stavební zákon : komentář 
Praha: C.H. Beck, 2008, xiv, 490 s. 
Komentované znění zák. č. 183/2006 Sb.,        
o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších zákonů. 
Komentář je doplněn odkazy na související 
ustanovení, předpisy, judikaturu a literaturu. 
Právní stav publikace je ke dni 30. 6. 2008. -   
1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-044-7 (váz.) 
 
24448 
[editors Michal Šejvl, Lenka Vostrá] 
The problems of application of EU law in 
Central European perspective 
Problémy aplikace práva EU ve 
středoevropském kontextu 
Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2007,      
175 s. 
Sborník českých, rakouských a maďarských 
studií k problematice aplikace práva Evropské 
unie a jeho vztahu k národním právním řádům 
států, které v nedávné době vstoupily do EU. 
Ústavní právo (postoje ústavních soudů ve 
vztahu k evropskému právu), komunitární 
právo (evropské občanství, národní procesní 
autonomie), soukromé právo (odpovědnost       
v oblasti medicíny, aplikace společné obchodní 
politiky, spotřebitelské smlouvy). - Pozn. - 
ISBN: 978-80-904024-0-9 (brož.) 
 
24511I     Pouze prezenčně 
Pavel Šámal a kolektiv 
Trestní řád : komentář. I. díl, (§ 1 až            
§ 179h)  
Praha: C.H. Beck (Praha), 2008, xxiv, 1501 s. 
Znění zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním, ve znění pozdějších zákonů. 
Komentář. Související předpisy. Judikatura. 
Právní stav publikace a judikatury je ke dni     
1. 7. 2008. - 6. dopl. a přeprac. vyd. - ISBN: 
978-80-7400-043-0 (váz.) 
 
 

24511II     Pouze prezenčně 
Pavel Šámal a kolektiv 
Trestní řád : komentář. II. díl, (§ 180 až      
§ 471)  
Praha: C.H. Beck (Praha), 2008, viii, 1503 - 
3011 s. 
Znění zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním, ve znění pozdějších zákonů. 
Komentář. Související předpisy. Judikatura. 
Právní stav publikace a judikatury je ke dni    
1. 7. 2008. - 6. dopl. a přeprac. vyd. - ISBN: 
978-80-7400-043-0 (váz.) 
 
24399 
Michael Marini 
Utajený svědek a zvláštní ochrana svědka 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 134 s. 
Problematika ochrany svědků v trestním řízení. 
Vývoj právní úpravy institutu utajovaného 
svědka. Zákon o zvláštní ochraně svědka. 
Práce vychází z právní úpravy platné ke dni 
30. 7. 2008. - Judikatura. - ISBN: 978-80-
7201-732-4 (brož.) 
 
24411 
Petr Kolman 
Vybrané kapitoly ze správního řízení 
Ostrava : KEY Publishing, 2008, 124 s. 
Publikace podrobněji vysvětluje vybrané 
oblasti správního řízení. Rozebírá jednací 
jazyk ve správním řízení, doručování 
písemností do vlastních rukou právnickým 
osobám, dožádání ve správním řízení, 
pořádkové pokuty ve správním řízení. Dále 
vysvětluje institut rozkladu ve správním řízení, 
správněprávní aspekty stížností a vybrané 
otázky veřejnoprávní smlouvy. Součástí je        
i znění zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
po změně zák. č. 413/2005 Sb. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-87071-63-2 (brož.) 
 
24401 
Jan Kuklík a kolektiv 
Vývoj československého práva 1945-1989 
Praha: Linde Praha, 2009, 727 s. 
Výklad československých právních dějin. 
Kniha se zaměřuje především na období 
komunistického režimu (lidové demokracie a 
samozvaného socialistického komunistického 
režimu), jsou do ní zařazeny i dvě kapitoly 
pojímající vývoj mezi roky 1945 až 1948, 
neboť toto období je důležitým pro pochopení 
poúnorového vývoje. Jednotlivé kapitoly 

31 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                              Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

popisují vývoj veřejné správy, ústavní vývoj, 
vývoj trestního práva, cenzurní zásahy do 
české kultury, sociální zabezpečení v letech 
1960-1989, problematiku menšin v letech 
1948-1989, vývoj občanského práva, instituty 
občanského práva, civilní soudní řízení, 
rodinné právo, hospodářské právo, vývoj 
pracovního práva, vývoj zemědělsko 
družstevního práva, vývoj justice a 
prokuratury. V analytické části se rozebírá 
soudcovská nezávislost, styl soudcovské a 
právní argumentace v uvedených letech. - 
ISBN: 978-80-7201-741-6 (váz.) 
 
24482     Pouze prezenčně 
Milan Holub, Marta Škárová, Josef Vaněk a 
kolektiv autorů 
Vzory smluv a podání ve věcech: práva 
občanského, pracovního, obchodního, 
rodinného, stavebního, finančního a 
evropského a v řízení: občanském soudním, 
trestním, soudním správním, notářském, 
správním (včetně katastru) a dále podání 
adresovaná Evropskému soudnímu dvoru a 
Soudu prvního stupně, novinka: vzory    
podle insolvenčního zákona: podle stavu                
k 1.12.2008 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 1239 s. +       
1 CD 
Vzory smluv a podání s vysvětlujícími 
poznámkami. - 12. aktualiz. a dopl. vyd. - 
Samostat. příl.: elektronická verze na CD, 
texty jsou uloženy ve formátu PDF a DOC, 
vyžadující minimální konfiguraci PC + 
Windows 95 nebo vyšší. - ISBN: 978-80-7201-
742-3 (váz.) 
 
24492 
Vladimír Plecitý, Josef Vrabec, Josef Salač 
Základy občanského práva 
Praha: Čeněk, 2009, 295 s. 
Výklad základních institutů občanského práva. 
Obecná část popisuje historický vývoj, pojem, 
předmět a základní zásady občanského práva, 
systém občanského práva, občanskoprávní 
skutečnosti, občanskoprávní vztahy a ochranu 
osobnosti. Práva věcná přinášejí výklad 
vlastnického práva, práva držby a věcných 
práv k věci cizí. Další část se zabývá obecnou 
a zvláštní částí závazkového práva a 
odpovědností za škodu a za bezdůvodné 
obohacení. Poslední díl vysvětluje dědické 

právo. - 4. rozšíř. vyd. - ISBN: 978-80-7380-
145-8 (brož.) 
 
24390 
Michal Spirit a kolektiv 
Základy práva pro neprávníky 
Plzeň: Čeněk, 2008, 263 s. 
Základy práva a vývoj právní filozofie. Výklad 
hlavních právních pojmů (právo, prameny 
práva, právní normy, výklad, realizace a 
systém práva, právní vztahy, zákonnost a 
právní odpovědnost). Základní problematika 
státovědy (stát, formy státu, funkce státu 
apod.). Učebnice se dále zabývá oblastí 
procesního práva, zejména občanského 
soudního řízení a správního řízení, 
problematikou trestního práva, trestní 
odpovědnosti a trestního řízení. - 2. rozš. vyd. - 
ISBN: 978-80-7380-116-8 (brož.) 
 
24407 
Ivo Svoboda ... [et al.] 
Základy správního práva a veřejné správy 
Ostrava : KEY Publishing, 2008, 204 s. 
Výklad o třech pilířích veřejné správy a jejich 
vzájemné propojenosti: o činnosti veřejné 
správy, její organizaci a lidech. Zvláštní důraz 
je kladen na organizaci vnitřní bezpečnosti 
státu. Z obsahu: pojem a historický původ 
státu, přehled vývoje organizace veřejné 
správy (1848 - 1948), ústavní systém, 
organizace státu, státní a místní správy, 
reforma veřejné správy ČR v historickém 
exkursu, formy činnosti státní správy, prameny 
a normy správního práva, správní řád a správní 
řízení, přestupkové právo, správní trestání, 
správní soudnictví a jeho organizace, zásady 
správního dozoru, kontrola ve veřejné správě, 
právo bezpečnosti a obrany. - 1. vyd. - Příl. - 
ISBN: 978-80-87071-76-2 (brož.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
24388     Pouze prezenčně 
Český statistický úřad, zpracoval Odbor 
veřejných databází 
Kraje České republiky 2007 
Praha: Český statistický úřad, 2008, 148 s.: 
tab., mapky 
V úvodu metodické poznámky, zdroje dat a 
definice některých výrazů. Tabulky                  
z jednotlivých krajů zachycují: porovnání 
vybraných krajských údajů s údaji za ČR          
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v roce 2006, velikostní skupiny obcí podle 
počtu obyvatel, základní charakteristiku kraje, 
výměru půdy na 1 obyvatele, emise hlavních 
znečišťujících látek, pohyb obyvatelstva, 
věkové složení a přírůstky obyvatelstva, 
zabezpečení zdravotní péče, sociální 
zabezpečení. Dále vybrané ukazatele ze 
školství, dopravy, zaměstnanosti, strukturu 
hrubé přidané hodnoty podle odvětví OKEČ a 
regionální makroekonomické ukazatele. - Kód 
publikace 1304-08 -- č.j.: 69/2009-73 -- tab. 
příl. - ISBN: 978-80-250-1903-0 (brož.) 
 
24141 
OECD 
OECD statistics on international trade in 
services : detailed tables by service category 
1997-2006 = Statistiques de l'OCDE sur les 
échanges internationaux de services: 
tableaux détaillés par catégories des services 
1997-2006. Volume I., 2008 
Statistika OECD k mezinárodnímu obchodu 
se službami: podrobné tabulky podle 
kategorií služeb za léta 1997-2006. Díl 1., 
2008 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2008, 422 s.: tab., grafy 
Společná publikace OECD a Eurostatu s údaji 
o statistice obchodu se službami. Jejím cílem je 
shromáždit a uspořádat údaje z platební bilance 
o transakcích ve službách (na nejpodrobnější 
úrovni) mezi rezidenty dané země a 
nerezidenty. Údaje za 30 členských zemí 
OECD a EU. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-
04650-4 (brož.) 
 
E-9196 
Eurostat 
Regions of the European Union : a 
statistical portrait 
Regiony Evropské unie: statistické 
zobrazení 
Luxembourg: Statistical office of the European 
Communities, c2008, 53 s. : tab., grafy, mapky 
Regionální statistika 27 států Evropské unie se 
zaměřuje na demografickou, sociální a 
hospodářskou situaci regionů EU 
(obyvatelstvo; vzdělání; věda a technika; trh 
práce; zemědělství; HDP; koncentrace podniků 
a turistika). Statistické údaje jsou prezentovány 
prostřednictvím mapek umožňujících snadné 
srovnání jednotlivých regionů. Stanovení 
regionů v rámci EU, cíle a nástroje regionální 
politiky, urban audit. - 2009 edition - ISBN: 
978-92-79-09804-8 (brož.) 

24520 
Statistisches Bundesamt 
Statistisches Jahrbuch 2008 für die 
Bundesrepublik Deutschland = Statistical 
yearbook 2008 for the Federal Republic of 
Germany 
Statistická ročenka SRN 2008 
Wiesbaden: Statistisches Bundesamt, 2008, 
734 s.: tab., grafy 
Komplexní souhrn statistických dat pro 
Spolkovou republiku Německo za rok 2007 
vypracovaný Spolkovým statistickým úřadem. 
Statistická data jsou rozčleněna do dvaceti pěti 
kapitol, které poskytují detailní a spolehlivé 
informace o demografických, hospodářských, 
sociálních, vzdělanostních, zdravotních, 
finančních aj. aspektech současného života       
v Německu. - Pozn. -- Od roku 2006 je 
ročenka zveřejňována na webové adrese 
http://www.destatis.de. - ISBN: 978-3-8246-
0822-5 (váz.) 
 
24449 
Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 
2008 = Statistical yearbook of the Slovac 
Republic 2008 
Bratislava: Veda, 2008, 680 s.: tab., diagr., 
grafy, schémata  + 1 CD-ROM 
Souborný statistický přehled ze všech oblastí 
národního hospodářství v částech: základní 
národohospodářské ukazatele, demografie a 
sociální statistiky, makroekonomické 
statistiky, podnikatelské statistiky. Následují 
statistiky z oblasti životního prostředí, vědy a 
techniky, kriminality a soudnictví, statistiky 
nehod a živelních katastrof. Mezinárodní 
statistické přehledy. - Grafická příl. -- na CD 
elektronická verze ročenky. - ISBN: 978-80-
224-1053-3 (váz.) 
 
24460 
Enrico Giovannini ; OECD 
Understanding economic statistics : an 
OECD perspective 
Jak chápat hospodářské statistiky: pohled 
OECD 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2008, 195 s.: tab., grafy, 
rámečky, vzorce 
Publikace se věnuje tématu hospodářské 
statistiky, přináší přehled hlavních koncepcí a 
metodologických nástrojů užívaných v této 
oblasti, seznamuje s organizací mezinárodního 
statistického systému a s činností 
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nejdůležitějších mezinárodních statistických 
institucí. Dále se zaměřuje na hospodářské 
statistiky OECD a v závěru řeší téma 
hodnocení kvality statistických dat. Připojen 
seznam hlavních mezinárodních statistických 
databází. - ISBN: 978-92-64-03312-2 (brož.) 
 

Účetnictví 
 
24403 
Jan Ambrož 
1. účetní závěrka po novele veřejných 
financí 
Praha: KORŠACH, 2008, 167 s. : tab. 
Praktický návod, jak použít účetní podklady 
pro vyplnění daňového přiznání za rok 2008. 
Náměty na daňovou optimalizaci. Výklad ke 
změnám zákona o účetnictví a novely zákona  
o daních z příjmů v souvislosti s procesem 
účetní uzávěrky. Upozornění na změny, které 
přinesla novela veřejných financí, např. 
uznávání daňových nákladů. Příklady vyplnění 
daňového přiznání a  kompletní účetní 
závěrky. - ISBN: 978-80-86296-18-0 (brož.) 
 
24310II 
kolektiv autorů 
Dotazy z účetnictví a daní 
Praha: Svaz účetních, 2009, 64 s. 
Toto vydání je sestaveno z dotazů čtenářů a 
kvalifikovaných odpovědí na ně. Např.: žádost 
o poukázání měsíčních daňových bonusů, 
uplatnění slevy na dani na manželku u cizince, 
registrace plátce daně z příjmů ze závislé 
činnosti, otázky týkající se novely zákona         
o daních z příjmů k lednu 2009. Stanoviska      
k dotazům např.: promlčené pohledávky          
v daňové evidenci, otázky týkající se DPH, 
výpočet silniční daně za rok 2008, pracovní 
cesta u OSVČ, příspěvek na penzijní 
připojištění, dodanění zásob a pohledávek při 
přechodu z daňové evidence na vedení 
účetnictví a další. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24253 
International Accounting Standards Board 
International Financial Reporting 
Standards (IFRSs) 2009 : as issued at             
1 January 2009 
Mezinárodní standardy účetního 
výkaznictví 2009: vydány k 1. lednu 2009 
London: International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], 2009, vii, 
2855 s.: tab., schémata, rámečky 
Publikace přináší úplné znění Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví (IFRS 1 - IFRS 
8), Mezinárodních účetních standardů (IAS) a 
jejich výkladů (IFRIC, SIC) a doprovodných 
dokumentů vydaných k 1. lednu 2009. Stanovy 
Nadace IASC. Koncepční rámec pro 
sestavování a předkládání účetní závěrky. 
Příručka due process pro IASB a IFRIC. 
Výkladový slovník vybraných termínů 
účetního výkaznictví. - ISBN: 978-1-905590-
90-2 (brož.) 
 
24389 
Alice Šrámková, Martina Janoušková 
Mezinárodní standardy účetního 
výkaznictví : praktické aplikace: 
aktualizované vydání pro účetní období 
2008 
Praha: Institut Svazu účetních, 2007, 456 s. 
Praktická příručka pro studium Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví - aktualizované 
vydání pro účetní rok 2008. Pomocí názorných 
jednoduchých i komplexních příkladů a 
návodných postupů umožní pochopení 
ustanovení, principů a požadavků jednotlivých 
standardů. Svým zaměřením nenahrazuje úplné 
oficiální znění standardů, ale vhodným 
způsobem je doplňuje a přibližuje. -                
4. aktualiz. vyd. - Příl. - ISBN: 978-80-86716-
44-2 
 
24310IV 
Jana Pilátová a kolektiv autorů 
Novela zákona o účetnictví 
Praha: Svaz účetních, 2009, 64 s. 
Změny v zákoně o účetnictví a novinky           
v účetnictví pro podnikatele v roce 2009. 
Změny ve vyhlášce upravující vedení 
podvojného účetnictví podnikatelů a                
v Českých účetních standardech pro 
podnikatele. Stanoviska k dotazům na různá 
témata např.: školné jako daňový výdaj, 
přiznání k dani z nemovitosti, konverze 
účetních dat, vrácení DPH zaplacené                
v zahraničí, rezerva na daň z příjmů, promlčení 
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závazků a další. Rozhodnutí MF o zrušení 
povinnosti daň zálohovat. Informace             
z koordinačního výboru MF s KDP ČR            
o změně živnostenského zákona a jejích 
dopadech na živnostníky, kteří uplatňují výdaje 
procentem z příjmů (dílčí odsouhlasená část 
MF ČR). 

   

 
24417 
Petr Ryneš 
Podvojné účetnictví a účetní závěrka     
[2009] : průvodce podvojným účetnictvím    
k 1.1.2009 
Olomouc: Andragogos agency, 2009, 975 s. 
Ucelený přehled podvojného účetnictví pro 
podnikatele včetně souvislostí a vazeb na 
daňové předpisy a obchodní právo pro rok 
2009. Výklad k zákonu o účetnictví. Účetní 
metody a postupy účtování při vedení 
podvojného účetnictví podnikatelů. Účetní 
závěrka a uzavírání účetních knih. - 9. aktualiz. 
vyd. - 2 příl.: znění účet. a daň. předpisů, přehl. 
platných smluv ČR o zamezení dvojího 
zdanění. - ISBN: 978-80-7263-503-0 (brož.) 
 
24508I 
Mezinárodní federace účetních 
Příručka Mezinárodních účetních 
standardů pro veřejný sektor 2008. Svazek I  
[Praha]: Nejvyšší kontrolní úřad ČR, 2008,   
602 s. 
Příručka je souhrnem informací poskytujícím 
přehled o dění v rámci Mezinárodní federace 
účetních (IFAC) a o aktuálně platných 
dokumentech týkajících se veřejného sektoru 
vydaných IFAC k 15. 2. 2008. Z obsahu: 
hlavní změny oproti vydání příručky z roku 
2007, prozatímní směrnice Rady pro 
mezinárodní účetní standardy pro veřejný 
sektor, charakteristika činnosti Mezinárodní 
federace účetních, znění Mezinárodních 
účetních standardů pro veřejný sektor IPSAS 1 
až IPSAS 19. - Překlad příručky do českého 
jazyka byl vydán se souhlasem IFAC -- 
anglická verze publ. je zdarma ke stažení na 
webových stránkách IFAC 
http://www.ifac.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 

24508II 
Mezinárodní federace účetních 
Příručka Mezinárodních účetních 
standardů pro veřejný sektor 2008.    
Svazek II  
[Praha]: Nejvyšší kontrolní úřad ČR, 2008,      
S. 603 - 1214 
Příručka je souhrnem informací poskytujícím 
přehled o dění v rámci Mezinárodní federace 
účetních (IFAC) a o aktuálně platných 
dokumentech týkajících se veřejného sektoru 
vydaných IFAC k 15. 2. 2008. Z obsahu: znění 
Mezinárodních účetních standardů pro veřejný 
sektor IPSAS 20 až IPSAS 26, peněžní báze 
IPSAS - účetní výkaznictví na peněžní bázi, 
významový slovník termínů, Směrnice 2 - 
použitelnost Mezinárodních auditorských 
standardů při auditu účetních závěrek podniků 
veřejné správy, přehled dalších podkladů, 
etický kodex pro auditory/účetní znalce. - 
Překlad příručky do českého jazyka byl vydán 
se souhlasem IFAC -- anglická verze publ. je 
zdarma ke stažení na webových stránkách 
IFAC http://www.ifac.org. - ISBN: 978-80-
254-3888-6 (brož.) 
 
24418 
Jaroslav Jindrák 
Sbírka souvztažností k účtům směrné 
účtové osnovy s opravami pro rok 2009 : 
příručka pro účetní a jiné ekonomické 
pracovníky 
Praha: Závěrka, [2009], 310 s. 
Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku 
MF č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 
účetnictví a dále České účetní standardy 001 - 
023. Součástí je i vzorová účtová osnova           
s opravami pro rok 2009. - (brož.) 
 
24310V 
Simona Pacáková a kolektiv autorů 
Subjekty neziskové a podnikatelé 
Praha: Svaz účetních, 2009, 64 s. 
Informace týkající se aktuálních změn 
vyhlášky č. 504/2002 Sb., která upravuje 
účetnictví neziskových organizací. Ve druhé 
části jsou uveřejněna stanoviska k dotazům 
např.: kurzový rozdíl, daň z převodu 
nemovitostí, daňový doklad, účetní závěrka, 
nevymáhaná pohledávka a další. Závěr             
z jednání Koordinačního výboru s Komorou 
daňových poradců ČR konaného dne             
18. 3. 2009 - závazky po splatnosti déle než   
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36 měsíců v případě poplatníků fyzických osob      
s daňovou evidencí jako položka zvyšující 
základ daně. 
 
24416 
Jaroslava Svobodová a kolektiv 
Účtová osnova, České účetní standardy - 
postupy účtování pro územní samosprávné 
celky, příspěvkové organizace, státní fondy 
a organizační složky státu [2009] 
Olomouc: Andragogos agency, 2009, 383 s.: 
tab. 
V úvodu přehled změn. Znění vyhlášky           
č. 505/2002 Sb., s komentářem. Nezávazné 
vzory účtového rozvrhu účetní jednotky. České 
účetní standardy pro účetní jednotky, které 
jsou územními samosprávnými celky, 
příspěvkovými organizacemi, státními fondy a 
organizačními složkami státu - přehled 
standardů od č. 501 do č. 522 s příklady 
účtování. Znění zák. č. 563/1991 Sb.,             
o účetnictví. - ISBN: 978-80-7263-504-7 
(brož.) 

  

 
24480 
Jaroslava Svobodová a kolektiv 
Účtová osnova, České účetní standardy - 
postupy účtování pro účetní jednotky,          
u kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání (nevýdělečné organizace) [2009] 
Olomouc: Andragogos agency, 2009, 317 s. 
Znění vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, s komentářem ke změnám 
a úpravám provedeným k 1. 1. 2009 a příklady 
účtování. Nezávazné vzory účtových rozvrhů, 
rozvahy (bilance) a výkazy zisku a ztráty, 
úplné znění Českých účetních standardů č. 401 
až č. 414, příklady účtování a úplné znění 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Příklady jsou zaměřeny 
na postupy účtování pro účetní jednotky,          
u kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného 
účetnictví, např. při uzavírání a otevírání 
účetních knih, při účtování rezerv, opravných 
položek, kurzových rozdílů, rozdílů zjištěných 
při inventarizaci, při účtování operací              
s cennými papíry, při účtování dlouhodobého 
nehmotného a dlouhodobého hmotného 
majetku, dlouhodobého finančního majetku, 
zásob, nákladů, výnosů apod. - ISBN: 978-80-
7263-507-8 (brož.) 

 

 
 
 

24485 
František Louša 
Zákon o účetnictví v praxi 
Praha : Grada, 2009, 136 s. 
Znění zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví,           
s výkladem k 1. 1. 2009. Výtah z důvodových 
zpráv k novele zákona č. 437/2003 Sb. a 
zákona č. 304/2008 Sb. Dopady zavedení 
účetnictví státu od 1. 1. 2010 na vybrané účetní 
jednotky. - 4. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-
247-2942-8 (brož.) 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
24464 
OECD 
Central government debt : statistical 
yearbook, 1998-2007 = Dette de 
l'administration centrale: annuaire 
statistique, 1998-2007 
Státní dluh: statistická ročenka, 1998-2007 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2008, 362 s. : tab., grafy 
Potřeba prostředků, které si vlády půjčují na 
financování rozpočtů, je kryta z velké části 
penězi, které získají na finančních trzích. 
Techniky řízení dluhu mohou podstatně 
ovlivnit fungování kapitálových trhů a rozvoj 
nových finančních nástrojů. V důsledku 
globalizace roste také význam mezinárodních 
vládních výpůjček. Nástroje státního dluhu 
jsou lákavé jak pro institucionální, tak pro 
individuální malé investory a tvoří významný 
podíl v portfoliu investičních manažerů. 
Publikace poskytuje vyčerpávající 
kvantitativní informaci o nástrojích státního 
dluhu (dluhu ústřední vlády) ve všech zemích 
OECD a jejich srovnání. Údaje jsou za dluhové 
emise centrální vlády, nezahrnují dluh státní a 
místní správy a fondy sociálního pojištění. - 
Příl. - ISBN: 978-92-64-04519-4 (brož.) 
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24140 
[Herausgeber und Redaktion Bundesministerium 
der Finanzen] 
Finanzbericht 2009 : Stand und 
voraussichtliche Entwicklung der 
Finanzwirtschaft im gesamtwirtschaftlichen 
Zusammenhang 
Finanční zpráva 2009: stav a pravděpodobný 
vývoj finančního hospodaření v celkovém 
národohospodářském kontextu 
Berlin: Bundesministerium der Finanzen 
(Deutschland), August 2008, 400 s.: tab., grafy 
Zpráva o vývoji finančního hospodaření 
Spolkové republiky Německo pro rok 2009         
v celkovém národohospodářském kontextu 
vypracovaná na základě schválení návrhu 
státního rozpočtu pro rok 2009 a finančního 
plánu pro období 2008-2012. Obsahuje finanční 
plán spolkového státu pro období 2008-2012, 
rozpočtové příjmy a výdaje státu, celkový stav 
finančních a národohospodářských ukazatelů     
v období sestavování státního rozpočtu pro rok 
2009, přehled daňových změn, finanční vztahy 
mezi spolkovým státem, zeměmi a obcemi, 
finance Evropských společenství a mezinárodní 
finanční vztahy. Součástí zprávy je obsáhlá 
statistická část (tabulky, přehledy). - (brož.) 
 
24131 
Development centre of the Organisation for 
Economic Co-operation and Development 
Latin American economic outlook 2009 
Hospodářský výhled Latinské Ameriky na 
rok 2009 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2008, 200 s.: tab., grafy, 
rámečky, mapky 
Publikace se soustřeďuje na fiskální politiku 
latinskoamerických zemí, zdůrazňuje, že fiskální 
konsolidace je cestou, která napomáhá 
hospodářskému a sociálnímu rozvoji. 
Charakterizuje současné trendy fiskální 
výkonnosti, její měření, skladbu fiskálních 
příjmů a výdajů od roku 1990 do roku 2006, 
řízení veřejného dluhu, kapitálové trhy. 
Srovnává daňové systémy zemí Latinské 
Ameriky a jejich výkonnost se zeměmi OECD; 
daňové výnosy, neoficiální hospodářské aktivity, 
šedá ekonomika a její vliv na fiskální politiku, 
veřejné výdaje na vzdělávání a rozvoj 
vzdělanosti. - Příl. - ISBN: 978-92-64-03917-9 
(brož.) 
 
 
 

24422 
Ivana Schneiderová 
Rozpočtová skladba v roce 2009 :  
rozpočtová pravidla, praktická řešení, 
návody, vzory 
Rožďalovice: REVOS-L, 2009, 262 s. 
Přehled zrušených položek a paragrafů 
platných  do 31. 12. 2006. Úplné znění 
vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě ve znění pozdějších předpisů,              
s komentářem a příklady z praxe. Novela zák. 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 
Rekapitulace rozpočtového procesu. 
Hospodářská činnost, sdružené a cizí 
prostředky. Monitoring hospodaření obcí - 
nový výpočet zadluženosti. Aktualizované 
vzory směrnic, dokumentů, pomocných 
přehledů. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-903160-8-9 
(brož.) 
 

Zemědělství 
 
E-9255 
[kontaktní pracoviště FAND CZ pod vedením 
J. Hanibala] 
Výběrové šetření hospodářských výsledků 
podnikatelských subjektů v zemědělství za 
rok 2007 v síti testovacích podniků - FAND 
CZ : samostatná příloha ke Zprávě o stavu 
zemědělství ČR za rok 2007 
Praha: Ústav zemědělské ekonomiky a 
informací, 2009, [108] s.: tab. 
Tato samostatná příloha ke zprávě za rok 2007 
poskytuje detailní údaje a výsledky 
výběrového šetření hospodářských 
podnikatelských subjektů uspořádané               
z různých hledisek. V úvodu je vysvětlena 
metodika zpracování zprávy. V následujících 
tabulkových částech jsou uveřejněny souhrnné 
údaje výběrového šetření, výsledky podniků 
podle výrobního zaměření a ekonomické 
velikosti, podle půdně klimatických podmínek 
a podle výkonnosti podniků a hospodářské 
výsledky právnických osob dle účetních 
výkazů ČR v regionálním členění. -           
ISBN: 978-80-86671-61-1 (brož.) 
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Životní prostředí 
 
E-9190 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Climate change mitigation : what do we do? 
Zmírňování změn klimatu: naše činnost ? 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, c2008, 32 s.: grafy, rámečky 
Publikace analyzuje snahu vyspělých států       
o zmírňování klimatických změn. Strategie 
snižování emisí skleníkových plynů, úloha 
technologických inovací při snižování nákladů 
na zmírnění klimatických změn. Otázka 
konkurenceschopnosti v případě politiky 
ochrany proti globálnímu oteplování, carbon 
leakage - emise CO2. - Pozn. -- Viz také studie 
The economics of climate change mitigation: 
policies and options for the future na 
http://www.oecd.org/eco/Working_Papers. 
 

Životní úroveň 
 
24142 
OECD 
Growing unequal? : income distribution 
and poverty in OECD countries 
Vzrůstající nerovnost?: rozdělení příjmů a 
chudoba v zemích OECD 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, c2008, 308 s.: tab., grafy, 
rámečky 
Analýza příjmové nerovnosti a chudoby 
obyvatel jednotlivých zemí OECD. Hlavní 
rysy charakterizující rozdělení příjmů 
domácností (od roku 2000 růst příjmové 
nerovnosti v Kanadě, Německu, Norsku, USA, 
Itálii a Finsku, v daném období zmírnění 
příjmové nerovnosti ve Velké Británii, 
Mexiku, Řecku a Austrálii); hnací síly 
nerovnosti (odlišnosti ve struktuře populace, 
mzdách, vládním přerozdělování); poměry lidí 
žijících v chudobě; dočasná versus trvalá a 
opakující se chudoba; hmotná deprivace; 
doplňkové aspekty rozdělení majetku 
domácností. - Pozn. - ISBN: 978-92-64- 
04418-0 (brož.) 
 
 
 
 
 

Ostatní 
 
24509 
Hans G. Hoffmann, Marion Hoffmann; 
[přeložila Lenka Pecharová] 
Angličtina - procvičování slovní zásoby 
Praha: Grada, 2009, 160 s. 
Přehled anglických výrazů a vět, ve kterých se 
nejčastěji chybuje. Učebnice obsahuje různé 
typy cvičení a testů a klíč ke cvičením. -         
1. vyd. - ISBN: 978-80-247-2553-6 (brož.) 
 
24443 
Vladimíra Zavázalová, Alena Lukáčová 
Angličtina pro veřejnou správu 
Plzeň: Čeněk, 2007, 494 s. 
Jazyková učebnice zaměřená na problematiku 
veřejné správy (její organizace, bezpečnostní 
management a záchranný systém ve veřejné 
správě, právo a ochrana životního prostředí, 
veřejné finance). Jednotlivé kapitoly obsahují 
výklad terminologie, klasická cvičení, náměty 
na konverzaci a některé praktické návody např. 
zásady psaní e-mailů, memorand, resumé, 
přípravy prezentace atd. - Klíč ke cvič. -  
ISBN: 978-80-7380-057-4 (brož.) 
 
24478 
P. Pergler 
Bloková metoda : návod k přípravě 
podkladů pro strategická rozhodnutí 
Praha: Ministerstvo financí ČR, 2008, 96 s. 
Bloková metoda je jedním z vyzkoušených 
postupů, jak připravit návrh strategie. Návrh 
směřuje k rozhodnutí ve prospěch společnosti a 
rozhodovateli jsou např. městské 
zastupitelstvo, ministr, vláda nebo parlament. 
Publikace zahrnuje definice pojmů, návrh 
koncepce strategie, dílčí problémy a možnost 
účasti veřejnosti a popis blokové metody 
(systém bloků, postup při přípravě podkladu, 
varianty řešení, zjednodušená bloková metoda, 
činnost synoptika). - 3. vyd. - 9 příl. - ISBN: 
978-80-85045-32-1 (brož.) 
 
24373 
[Daniela Špačková] 
Cvičebnice anglické gramatiky 
Plzeň: Fraus, 2008, 191 s. 
Příručka obsahuje 245 cvičení pokrývajících 
všechny důležité oblasti anglické gramatiky ve 
dvou úrovních obtížnosti - pro mírně a středně 
pokročilé. Součástí je i klíč ke cvičením a 
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přehled fonetických znaků. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-7238-553-9 (brož.) 
 
24470 
Lucie Hlavatá ... [et al.] 
Dějiny Vietnamu 
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, 
357 s.: mapky, fot. 
Historie státu a území od nejstarších dob do 
začátku 21. století. Jedna z kapitol se věnuje      
i historii a současnosti vietnamsko-českých 
vztahů. - 1. vyd. - Dod.: zákl. stat. údaje, 
přehled provincií, chronolog. přehl. význam. 
událostí. - ISBN: 978-80-7106-965-2 (váz.) 
 
24408 
Karel B. Müller 
Evropa a občanská společnost : projekt 
evropské identity 
Praha: Sociologické nakladatelství, 2008,     
238 s.: 6 schémat, grafy 
Autor v knize zkoumá povahu evropských 
institucí ve vztahu k jejich schopnosti budovat 
sociální soudržnost a posilovat utváření 
evropské identity, dále předpoklady a možnosti 
formování "evropské veřejné sféry" a také 
podmínky a východiska konstrukce evropské 
identity. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-86429-84-7 
(brož.) 
 
24139 
Markéta Larišová 
Francouzsko – český, česko – francouzský  
právnický slovník 
Plzeň: Čeněk, 2008, 312 s. 
Překladový slovník je zaměřen na odbornou 
terminologii z téměř všech právnických oborů 
a je určen pro pokročilejší uživatele (právníky, 
studenty právnických fakult, překladatele a 
tlumočníky). - ISBN: 978-80-7380-111-3 
(váz.) 
 
24501 
Mireille Schauwecker; [přeložila Zdenka 
Svěráková] 
Francouzština - 2000 nejdůležitějších 
slovíček 
Praha: Grada, 2009, 143 s. 
Tematicky členěné kapitoly obsahují 
nejdůležitější slovní zásobu (s fonetickým 
přepisem) a slovní obraty (např. volný čas a 
koníčky, jídlo, komunikace, doprava aj.). 
Součástí přehledu jsou i příkladové věty, 
rámečky s informacemi a přehled 

nepravidelných sloves. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-247-2670-0 (brož.) 
 
24383 
Fraus kapesní slovník : anglicko-český / 
česko-anglický 
Plzeň: Fraus, 2004, 941 s. 
Kapesní slovník obsahuje obecnou slovní 
zásobu v rozsahu cca 40 000 hesel                    
s doplňujícími poznámkami, výslovností a 
dalšími gramatickými a stylistickými 
informacemi. - 1. vyd. - Příl. s přehledem 
gramatiky. - ISBN: 80-7238-173-3 (brož.) 
 
24505     Pouze prezenčně 
[slovník sestavil Josef Bürger] 
FRAUS velký ekonomický slovník :  
německo-český / česko-německý 
Plzeň: Fraus, 2008, 1183 s. 
Překladový slovník obsahuje ekonomickou 
terminologii a frazeologii v rozsahu 120 000 
hesel a vazeb. Příloha obsahuje přehledy a 
praktické informace z hospodářství německy 
mluvících zemí a z ČR, přehled států světa a 
jejich měn, vzory obchodních dopisů a smluv, 
fráze při komunikaci v běžné firemní praxi a 
další. - 1. vyd. - Příl. - ISBN: 978-80-7238-
704-5 (váz.) 
 
24387 
Jiří Plamínek 
Komunikace a prezentace : umění mluvit, 
slyšet a rozumět 
Praha: Grada, 2008, 176 s.: 41 obr. 
Návod, jak se chovat v nejčastějších 
komunikačních situacích (něco pochopit, 
vysvětlit, vést rozhovor, řídit diskusi, 
pamatovat, někoho přesvědčit či motivovat). 
Jednotlivé kapitoly se zaměřují na 
odstraňování komunikačních bariér, šíření a 
zkreslování informací, vznik fám, 
elektronickou komunikaci atd. Prakticky 
zaměřený výklad je prokládán řadou obrázků a 
příkladů z praxe. - 1. vyd. - Doporuč. zdroje. - 
ISBN: 978-80-247-2706-6 
 
24374 
Milan Klapetek 
Komunikace, argumentace, rétorika 
Praha: Grada, 2008, 247 s. : obr. 
Kniha seznamuje s možnostmi  zdokonalení 
komunikační soustavy, poukazuje na příčiny 
odlišností lidských názorů a stanovisek a radí, 
jak lze či nelze tyto odlišnosti překonat. 
Zabývá se také zdvořilostí a asertivitou, 
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neverbální komunikací, společenskou 
konverzací a zábavou a jejich důležitostí          
v mezilidských vztazích. Zmiňuje specifika 
profesionální komunikace v pracovních 
kolektivech a etické souvislosti. - 1. vyd. - 
Slov. pojmů. - ISBN: 978-80-247-2652-6 
(brož.) 
 
24391 
Eva Přidalová, Kamila Tozzi 
Legal English. Part 1  
Praha: Leges, 2008, 201 s. 
Učebnice poskytuje základy právnické 
angličtiny. Jednotlivé lekce obsahují texty         
s právní tematikou, klíčová slovíčka, případy     
z právní praxe, otázky k zamyšlení a několik 
druhů cvičení. Některé úkoly motivují ke 
srovnání českého právního systému s anglo-
americkým systémem common law. První díl 
je zaměřen na ústavní právo, trestní právo, 
právo civilních deliktů (tzv. torts) a rodinné 
právo. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87212-06-6 
(brož.) 
 
24439 
Zdeněk Veselý 
Mezinárodní vztahy v datech :                    
(od starověku do současnosti) 
Praha: Professional Publishing, 2008, 386 s. 
Publikace chronologicky zachycuje stěžejní 
data ve vývoji mezinárodních vztahů od 
starověku až do současnosti. Je určena pro 
rychlou a základní orientaci v problematice 
mezinárodních vztahů. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-86946-65-8 (váz.) 
 
24436 
Václav Klaus...[et al.]; Jindřich Dejmek, 
Marek Loužek (eds.) 
Mnichov 1938 : sedmdesát let poté : sborník 
textů 
Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2009, 229 s. 
Texty ze semináře věnovaného 
sedmdesátiletému výročí Mnichovské dohody, 
který se uskutečnil v září 2008: Co 
předcházelo Mnichovské dohodě (R. Kvaček); 
Osudy Mnichova za druhé světové války a po 
ní (J. Kuklík); Kulturní a hodnotové důsledky 
Mnichova (J. Dobeš); Lekce Mnichova a 
poválečná politika Západu (T. Haas). V další 
části sborníku jsou uveřejněny zajímavé 
doplňkové texty a dokumentární příloha. Texty 
ze semináře, který byl věnován Edvardu 
Benešovi a šedesátiletému výročí jeho úmrtí. 

Názvy příspěvků: Edvard Beneš a zahraniční 
politika ČSR 1918 - 1948 (J. Dejmek);            
E. Beneš - druhá emigrace (J. B. Uhlíř);         
E. Beneš, Evropa a pozice českého státu v ní 
(J. Weigl). Rovněž na tyto příspěvky navazují 
další doplňkové texty vztahující se k osobě     
E. Beneše a texty dvou jeho článků. - 1. vyd. - 
Příl. - ISBN: 978-80-86547-68-8 (brož.) 
 
24442 
Tomáš Dvořák 
Nadace a nadační fondy : text zákona           
s poznámkami 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 87 s. 
Text zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a 
nadačních fondech, ve znění pozdějších 
zákonů, doplněný poznámkami. Znění 
důvodových zpráv. Právní stav publikace         
k 1. 8. 2007. - ISBN: 978-80-7357-292-1 
(brož.) 
 
24507 
Marcela Alzin 
Němčina - testy a cvičení 
Praha: Grada, 2009, 136 s. 
Cvičení pro zopakování, upevnění a rozšíření 
slovní zásoby pro studenty i samouky.            
V závěru knihy jsou uvedena správná řešení. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-247-2655-7 (brož.) 
 
24500 
Lenka Strnadová, Přemysl Rosůlek a kolektiv 
Politická filozofie : významné osobnosti a 
témata 
Plzeň: Čeněk, 2008, 164 s. 
První část knihy se věnuje mapování děl 
vlivných filozofických osobností naší doby a 
témat, které tyto osobnosti oživují v rámci 
filozofických, politologických i společenských 
debat  - R. Rorty, F. Fukuyama, P. Singer,      
J. Rawls, J. Habermas, O. Höffe. Druhá část se 
zabývá tématy aplikovaného myšlení a tématy, 
která propojují politickou filozofii s dalšími 
disciplínami, jmenovitě s politickou teorií, 
teorií médií a mezinárodními vztahy. - ISBN: 
978-80-7380-151-9 (brož.) 
 
24386 
Jan Vymětal 
Průvodce úspěšnou komunikací : efektivní 
komunikace v praxi 
Praha: Grada, 2008, 322 s. 
Výklad různých forem praktické komunikace 
včetně specifikace hlavních nedostatků, chyb a 
netaktností. Význam komunikace v současné 
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společnosti. Zásady efektivní komunikace 
(bariéry a rozdíly mezi komunikací muže a 
ženy, aktivní naslouchání, komunikace 
neverbální, verbální, písemné, prezentace 
jednotlivce a komunikace organizace). -         
1. vyd. - Inform. zdroje. - ISBN: 978-80-247-
2614-4 (brož.) 
 
24384 
Olga Medlíková 
Přesvědčivá prezentace : špičkové rady, tipy 
a příklady 
Praha: Grada, 2008, 136 s. 
Jakými způsoby lze dosáhnout přesvědčivé a 
zajímavé prezentace a jak při ní působit 
informovaně a profesionálně (např. 
mobilizátory pozornosti, práce se slovem nebo 
prezentační etika). Na závěr publikace je 
uveden test společenské obratnosti a přílohy      
k přípravě prezentace. - 1. vyd. - 5 příl. - 
ISBN: 978-80-247-2278-8 (brož.) 
 
24385 
Emil Hierhold ; [překlad Iva Michňová] 
Rétorika a prezentace 
Praha: Grada, 2008, 380 s. : obr. 
Jak s jistotou prezentovat a působivě přednášet 
- tipy a triky pro úspěšnou prezentaci             
v částech: Strategická koncepce - orientace na 
cílovou skupinu a stanovení cíle, strukturování 
informací a argumentů; Vizuální koncepce - 
správné používání médií a techniky; 
Přesvědčivé vystupování; Interaktivní strategie 
pro kritické okamžiky. - 7. aktualiz. vyd. -        
4 příl. - ISBN: 978-80-247-2423-2 (váz.) 

  

 
24375 
Mojmír Vavrečka 
Ruská slovesa a jejich české ekvivalenty 
Brno: Computer Press, 2007, 151 s. 
Charakteristika ruských sloves v paralelním 
ruském a českém znění, jejich klasifikace, 
vzory skloňování, lexikální a gramatická 
spojitelnost. Závěr knihy obsahuje cvičení pro 
nácvik používání ruských slovesných tvarů. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-251-1471-1 (brož.) 
 
24444 
Oxana Dlouhá 
Ruština pro veřejnou správu 
Plzeň: Čeněk, 2008, 462 s. 
Ruská terminologie veřejné správy v učebnici, 
která je rozdělena do několika tematických 
kapitol (správní právo, právo životního 
prostředí, bezpečnostní management, finanční 

právo aj.). Základ každé kapitoly tvoří odborný 
text, navazující komentář k němu, cvičení a 
slovní zásoba. - Příl. -- klíč ke cvič. - ISBN: 
978-80-7380-112-0 (brož.) 
 
24471 
Eliška Novotná 
Sociologie organizace 
Praha: Grada, 2008, 112 s.: schémata 
Sociologické pojetí organizací vychází 
především z prostoru a času, ve kterých se 
odehrávají sociální procesy. Kniha se zabývá 
interním i externím prostorem organizace, 
jejími aktéry a vztahy mezi nimi. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-247-2428-7 (brož.) 
 
24381 
Abhishek Thakore; [překlad Kamila 
Tkadlecová] 
Superstudent : jak se stát vynikajícím 
studentem 
Praha: Ekopress, 2008, 144 s. : obr. 
Kniha přibližuje různé metody, způsoby a 
techniky, které by měly usnadnit studium. 
Vznikla shrnutím informací z různých zdrojů – 
hlavním zdrojem však byly zkušenosti mnoha 
studentů. Z obsahu: priority, organizace času, 
plánování studia, relaxace, rychlá opakovací 
technika a rychločtení, iniciativa, sebedůvěra, 
studium ve skupině, zdravá strava atd. - 1. vyd. 
- ISBN: 978-80-86929-38-5 
 
24372 
Gudrun Hennig, Georg Pelz 
Transakční analýza : terapie a poradenství 
Praha: Grada, 2008, 317 s.: tab. 
Transakční analýza je psychoanalytická 
metoda a zabývá se především mezilidskou 
komunikací. Učebnice přináší celé spektrum 
informací o transakční analýze (od teorie 
osobnosti a komunikace, až po psychoterapii a 
osobní růst). - Vyd. 1. - Příl. - ISBN: 978-80-
247-1363-2 (brož.) 
 
24425I 
Karel Bendl a kolektiv 
Události třetího tisíciletí. I. svazek, Česká 
republika 2007  
[Domažlice]: Nakladatelství a knižní 
velkoobchod J.K., 2009, 270 s. 
Stěžejní události roku 2007 vybrané ze zpráv 
denního servisu ČTK a seřazené podle data. 
Stručné informace z politické oblasti, oblasti 
společenského dění, ekonomiky, vědy, kultury, 
medicíny atd. - Příl. na CD, které je přiloženo 
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k 2. svazku, obsahuje digitální rejstřík a text 
obou svazků knihy (Česká republika i Svět 
2007). - ISBN: 978-80-86164-328 (brož.) 
 
24425II 
Karel Bendl a kolektiv 
Události třetího tisíciletí. II. svazek, Svět 
2007 
[Domažlice]: Nakladatelství a knižní 
velkoobchod J.K., 2009, 298 s. 
Stěžejní světové události roku 2007 vybrané ze 
zpráv denního servisu ČTK a seřazené podle 
data. Stručné informace z politické oblasti, 
oblasti společenského dění, ekonomiky, vědy, 
kultury, medicíny atd. - Příl. na CD, obsahuje 
digitální rejstřík a text obou svazků knihy 
(Česká republika i Svět 2007). - ISBN: 978-80-
86164-328 (brož.) 
 
24377 
Jiří Černý 
Úvod do studia jazyka 
Olomouc: Rubico, 2008, 248 s.: 82 obr. 
Základní teorie jazyka a jazykovědy. Přehled 
lingvistických disciplín a jejich vývoje. Výklad 
takových termínů, jako jsou např. fonetika, 
fonologie, morfologie, syntax, sémantika, 
rétorika, dialektologie, stylistika apod. 
Praktické příklady. Kniha je určena studentům 
filologických oborů a dalším zájemcům           
o studium jazyků. - 2. vyd. - Lit. -- rejstř. - 
ISBN: 978-80-7346-093-8 (brož.) 
 
24432 
Hana Bártová, Miroslav Růžička 
Územní plánování a doprava 
Praha: ARCH, 2008, 128 s.: 21 obr., 19 tab. 
Publikace se zabývá územním plánováním      
v ČR a v EU se zaměřením na dopravu. 
Charakterizuje právní rámec územního 
plánování a jeho základní nástroje s výčtem 
vazeb na dopravní problematiku. Probrány jsou 
základní pojmy územního plánování, 
urbanismu, dopravní dostupnosti versus 
mobility a na příkladech jsou prezentovány 
trendy rozvoje územního plánování a dopravy. 
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-86905-48-8 (brož.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

24415 
Alan Greenspan; [překlad Jiří Orel] 
Věk turbulencí : dobrodružství ve světle 
globální ekonomiky 
Praha: Fragment, 2008, 552 s. : fot. 
Biografie předsedy Rady guvernérů  
Federálního rezervního systému Spojených 
států interpretuje rovněž ekonomický vývoj ve 
druhé polovině dvacátého a na počátku 
jedenadvacátého století. Po shrnutí osobního 
směřování v daném období přibližuje autor 
vlastní názory na ekonomickou situaci doby. 
Výklad obecných principů ekonomického růstu 
doplňuje charakteristika současné podoby        
i budoucích trendů procesů globalizace. 
Dochází k závěru: globální tržní ekonomika 
přináší nejenom velké možnosti, ale                  
i nebezpečné hrozby. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
253-0755-7 (váz.) 
 
24481 
Jaroslava Nietscheová, Václava Koukalová 
Vodoprávní předpisy 
Praha: ARCH, 2009, 183 s. 
Souhrnně zpracovaná problematika vodního 
zákona, a to z hlediska povolování vodních děl 
v kontextu se stavebním zákonem. Základní 
principy vodního práva. Nakládání s vodami. 
Vodní díla a nakládání s vodami. Vodní díla 
jako stavby. Výňatky z předpisů. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-86905-49-5 (brož.) 
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