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

Mezi českými novinkami naleznete např. tituly:  
Institucionální ekonomie, Veřejný a podnikatelský sektor,  
Soustava veřejných rozpočtů, Naše měna a peníze v zajetí 
politiky 1938-1947, Globální válka o blahobyt: nové rozdělení 
světových finančních trhů,  Akciové trhy a investování, Nové 
paradigma pro finanční trhy: úvěrová krize 2008 a co dál, 
Postupy účtování podle IFRS, Mezinárodní zdanění příjmů, 
Globální energetický problém a hospodářská politika se 
zaměřením na obnovitelné zdroje   a  Abeceda personalisty 
2009.  

Ze zahraničí jsme  nakoupili či získali např.:  Tax and 
the environment, Environmental taxes, European Court of 
Justice tax cases 2008,  The EU VAT system and the internal 
market, Current thinking on fiscal policy, The law of 
international finance, OECD private pensions outlook 2008, 
Banking regulation and globalization a  Stabilizing and unstable 
economy. 

Z  produkce  Ministerstva  financí  upozorňujeme na 
pravidelný materiál Makroekonomická predikce České 
republiky: červenec 2009, v anglické verzi pak Macroeconomic    
forecast – Czech Republic. Elektronická prezentace je na adrese  
http://wwwfr/webdir/index.php?opened=623;4. Připraven je pro 
Vás další materiál, a to  Fiskální výhled České republiky: květen 
2009, který na rozdíl od Makroekonomické predikce, 
pokrývající všechny podstatné oblasti makroekonomického 
vývoje, je zaměřen pouze na hospodaření sektoru vládních 
institucí (2x ročně). http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/ 
xsl/ek_fiskalni_vyhledy_47613.html.  

 

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

 
   

 Mgr. A. Sahánková 
             VO 303 
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AKTUALITY 
 
Z další produkce  Ministerstva  financí    
 
Ministerstvo financí vydalo v roce 2009  tištěné 
publikace: Metodická příručka k povolovacímu 
procesu,   kontrole  provozu a k vyúčtování provozu 
výherních hracích přístrojů a Informace o činnosti 
daňové a celní správy České republiky za rok 2008. 
 
Pro vnitřní potřebu ÚFDŘ a ÚFO byly vydány 
Výsledky činnosti územních finančních orgánů za 
rok 2008  a   Přílohová část.  
 
Chtěli bychom v této souvislosti znovu 
připomenout platnost Směrnice číslo 9/2008 
ministra financí Vydavatelská činnost 
Ministerstva financí. Dle této směrnice je nutno 
postupovat při vydávání periodického tisku nebo 
neperiodických publikací.  
 
 
Úplné znění zákonů  (ÚZ) 
 
Připravili jsme pro Vás  přehled  Úplných znění 
zákonů, které knihovna  zařadila do fondu 
v posledních třech měsících. 
 
24330/728 
Obce, kraje, hl. m. Praha, úředníci obcí a krajů, 
obecní policie: okresy, územní samospráva, 
pověřené úřady, odměny zastupitelů, matriky, 
svobodný přístup k informacím, zákon o střetu 
zájmů, kroniky obcí.  Podle stavu k 27.4.2009. 
 
24330/733 
Ochrana spotřebitele: zákon o ochraně 
spotřebitele, Česká obchodní inspekce, technické 
požadavky na výrobky, zákon o potravinách, 
obecná bezpečnost výrobků. Podle stavu k 1.6.2009.  
 
24330/718 
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů. 
Policie ČR: Vězeňská služba, BIS, zpravodajské 
služby.  Podle stavu k 1.3.2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sektorové analýzy 
 
Na intranetových stránkách Odborné knihovny MF 
jsou k dispozici další Sektorové analýzy od firmy 
ČEKIA  (Česká kapitálová informační agentura)  
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php 
 
Na níže uvedené adrese je k dispozici archiv všech 
zakoupených sektorových analýz: 
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia.php 
 
Pro informaci uvádíme názvy nejnovějších 
sektorových analýz z roku 2009: 
 
Energetika :  únor 2009 
IT služby:  duben 2009 
Doprava a logistika:  květen 2009 
Investiční strojírenství:  červen 2009 
 
 
SKIP v Odborné knihovně MF 
 
29.6.  2009 navštívili Odbornou knihovnu MF za 
účelem prohlídky a seznámení se s poskytovanými 
službami zájemci z řad členů Svazu knihovníků a 
informačních pracovníků. Jednalo se o pracovníky 
knihoven a informačních pracovišť VŠE, Metropolitní 
univerzity, Národní knihovny ČR, Národní technické 
knihovny a  z oblasti výzkumu. Zúčastnilo se i několik 
studentů vysokých škol. Zrodily se zde i zajímavé 
myšlenky ohledně další spolupráce.  
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Daně 
 
24535 
editors Luc Hinnekens, Philippe Hinnekens 
A vision of taxes within and outside 
European borders : Festschrift in honor of 
Prof. Dr. Frans Vanistendael 
Vize daní uvnitř a vně hranic Evropy : 
sborník na počest prof. dr. Franse 
Vanistendaela 
Alphen aan den Rijn : Kluwer Law 
International, 2008, xvii, 1006 s. : tab., 
schémata 
Sborník příspěvků padesáti autorů z celého 
světa při příležitosti oslav životního jubilea 
profesora daňového práva Franse 
Vanistendaela z Belgie. Tématem příspěvků je 
oblast mezinárodního, srovnávacího a 
evropského daňového práva. - Pozn. - ISBN: 
978-90-411-2640-5 (váz.) 
 
24648 
Vladimír Pelc 
Daň z převodu nemovitostí : komentář 
Praha : C.H. Beck, 2009, xxii, 272 s. 
V úvodu obecná charakteristika daně               
z převodu nemovitostí a výklad vývoje 
legislativy. Znění zák. č. 357/1992 Sb., o dani 
dědické, dani darovací a z převodu 
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. 
Komentář k jednotlivým ustanovením. 
Prováděcí a související právní předpisy, 
pokyny, sdělení MF a judikatura. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-7400-125-3 (brož.) 
 
24642 
[Ivan Brychta, Ivan Macháček, Martin Děrgel] 
Daň z příjmů 2009 
Praha : ASPI Publishing, 2009, xxxii, 584 s. 
Ucelený průvodce problematikou daně              
z příjmů ve znění právních předpisů                 
k 1. 1. 2009. Obsahuje výklad k dani z příjmů 
fyzických i právnických osob, samostatnou 
část tvoří výklad k daňovým a nedaňovým 
výdajům, k majetku a zásobám. Zahrnuje 
problematiku všech dílčích základů daně (daň 
z příjmů z podnikání, ze závislé činnosti,         
z kapitálového majetku, z pronájmu a               
z ostatních příjmů). Součástí průvodce jsou 
přílohy v podobě vyplněných vzorů všech typů 
přiznání k dani z příjmů včetně souvisejících 
formulářů, přehled sazeb cestovních náhrad a 

zařazení majetku do odpisových skupin. -        
4 příl. - ISBN: 978-80-7357-442-0 (brož.) 
 
24578 
Jan Široký 
Daně v Evropské unii : daňové systémy 
všech 27 členských států EU, legislativní 
základy daňové harmonizace v EU včetně 
základních judikátů ESD 
Praha : Linde Praha, 2009, 354 s. : obr., tab. 
Daňový vývoj v EU a sumarizace základních 
legislativních předpisů týkajících se 
harmonizačních snah a daňové spolupráce 
mezi členskými státy. Vymezení základních 
pojmů a nástroje daňové politiky ES. 
Harmonizace a koordinace v oblasti přímých 
daní, v oblasti obratových daní - DPH a           
v oblasti akcízů. Daňové systémy jednotlivých 
členských zemí EU: základní ukazatele země a 
hlavní daňové charakteristiky, nejdůležitější 
odvody daňového charakteru. Údaje jsou ke 
dni 31. 12. 2008. - 3. aktualiz. a přeprac. vyd. - 
Příl. - ISBN: 978-80-7201-746-1 (brož.) 
 
24546 
Jiří Dušek 
Daně z příjmů 2009 : přehledy, daňové a 
účetní tabulky 
Praha : Grada, 2009, 196 s. : tab. 
V první části stručné a komplexní přehledy 
toho nejdůležitějšího k danému tématu, včetně 
odkazů na předpisy. V druhé části jsou 
zařazeny praktické a přehledné daňové a účetní 
tabulky nutné pro podnikání. Nejdůležitější 
údaje, sazby apod. Právní stav k 1. 1. 2009. -   
4. vyd. - 5 příl. - ISBN: 978-80-247-3021-9 
(brož.) 
 
24649 
Květa Kubátová 
Daňová teorie : úvod do problematiky 
Praha : ASPI Publishing, 2009, 120 s. : tab., 
grafy 
Základní informace ze všech oblastí daňové 
problematiky. Kromě daňové ekonomické 
teorie obecně a jednotlivých daní, daňové 
techniky a daňové politiky vyspělých zemí, 
nechybí téma daňových reforem, daňových 
rájů, koordinace a harmonizace daní v EU a     
v OECD. Každá kapitola obsahuje shrnutí a 
kontrolní otázky. - 2. aktualiz. vyd. - Ukázky 
test. otázek. - ISBN: 978-80-7357-423-9 
(brož.) 
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24585 
Komora daňových poradců ČR 
Daňové zákony a účetnictví : podle stavu      
k 31.12.2008 s paralelním vyznačením změn 
od 1.1.2009 : vhodné jako pomůcka ke 
kvalifika čním zkouškám na daňového 
poradce 
Brno : Komora daňových poradců ČR, 2009, 
975 s. 
Znění zákonů, sdělení, pokynů a vyhlášek 
vhodných ke kvalifikační zkoušce na daňového 
poradce. Daňové zákony, zákon o účetnictví, 
České účetní standardy, vybrané pokyny a 
vyhlášky MF, předpisy týkající se cestovních 
náhrad. - ISBN: 978-80-7357-420-8 (brož.) 
 
24582 
Svatopluk Galočík, František Louša 
DPH a účtování : přeprava, dovoz, vývoz, 
služby 
Praha : Grada, 2009, 167 s. 
Právní úprava přepravy mezi členskými státy. 
Účtování DPH. Činnost a uplatnění DPH          
u spedičních firem. Daňové doklady. Stručný 
přehled variant při přepravě zboží mezi 
členskými státy. Přeprava s třetími zeměmi. 
Vývoz a dovoz zboží. Opravy prostředků pro 
dopravu mezi osobami z jiných členských států 
a třetími zeměmi. Pronájem. Dodání a pořízení 
nových dopravních prostředků uvnitř EU. 
Zvláštní režim při obchodu s "ojetými" 
dopravními prostředky mezi členskými státy. 
Příklady z praxe. - 3. aktualiz. vyd. - ISBN: 
978-80-247-3074-5 (brož.) 
 
24606 
Lydie Musilová, Dagmar Fitříková 
DPH u územně samosprávných celků a jimi 
zřízených příspěvkových organizací 
Karviná : Paris, 2009, 299 s. : 10 schémat +    
1 CD-ROM 
Přehledný výklad problematiky včetně změn, 
provedených v rámci jednotlivých nepřímých 
novel zákona o DPH k datu 1. 1. 2009. První 
část publikace je věnována základním právům 
a povinnostem vztahujícím se k registraci         
k DPH. Následující část obsahuje nejen výklad 
jednotlivých ustanovení zákona o DPH, která 
se týkají plátců v obecné rovině, ale i praktické 
příklady na kterých je vysvětlen postup            
v konkrétních situacích. - 1. vyd. - Příl. CD-
ROM se zněním předpisů a vzorů. - ISBN: 
978-80-87173-04-6 (brož.) 
 
 

24655 
Jana Ledvinková 
DPH v příkladech : k 1.4.2009 
Olomouc : Andragogos agency, 2009, 431s.  
Praktická řešení daňových a účetních situací     
s krátkými komentáři, grafy a příklady z praxe 
jak z pohledu zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve 
znění pozdějších předpisů, tak z pohledu zák. 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Z obsahu: vymezení 
daňových subjektů, předmět daně, operace se 
zbožím, oblast služeb, nárok na odpočet, dovoz 
a vývoz zboží. V příloze jsou vzory tiskopisů. - 
6. aktualiz. vyd. - 6 příl. -- 231 příkladů. - 
ISBN: 978-80-7263-537-5 (brož.) 
 
24536 
editor Bronwyn Spicer ; BNA International 
Environmental taxes : a global perspective 
Ekologické daně : globální pohled 
London : BNA International, [2008], 101 s. : 
tab. 
Publikace objasňuje složitou a často politicky 
spornou podstatu ekologických daní a přináší 
přehledy řešení problematiky "zelených" daní a 
souvisejících opatření v rozvinutých                 
i rozvojových ekonomikách zemí Evropy, 
Středního východu, asijsko-tichomořské 
oblasti, v USA i v Brazílii. Kjótský protokol a 
nejnovější vývoj problematiky snižování emisí 
skleníkových plynů ve vybraných zemích. - 
Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-0-906-52485-5 
(brož.) 
 
24537 
editor Stephen Mullaly ; BNA International 
European Court of Justice tax cases 2008 :   
a review 
Daňové kauzy Soudního dvora Evropských 
společenství v roce 2008 : ohlédnutí 
London : BNA International, 2009, 104 s. 
Detailní analýza hlavních právních případů       
z oblasti přímých a nepřímých daní, které 
rozhodoval Evropský soudní dvůr v roce 2008, 
a jejich vlivu na evropské zdanění. Příloha 
obsahuje texty judikátů Cartesio, Burda, 
Orange European Smallcap Fund, Lidl 
Belgium a Securenta. - Příl. - ISBN: 978-0-
906-52492-3 (brož.) 
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24310VII 
Olga Hochmannová a kolektiv autorů 
Evropská judikatura k DPH  
Praha : Svaz účetních, 2009, 64 s. 
Význam rozsudků ESD pro daňovou praxi. 
Přehled vybraných rozsudků ESD, které 
mohou být užitečné pro výklad a praktickou 
aplikaci zákona o DPH. V druhé části 
publikace jsou uveřejněna stanoviska k různým 
dotazům z účetní a daňové praxe (např. zálohy 
na daň ze mzdy, finanční krytí investičního 
fondu, dohoda o narovnání aj.). 
 
24628 
Stefan Mayer 
Formulary apportionment for the Internal 
Market 
Rozdělení podle vzorce v rámci evropského 
vnitřního trhu 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2009, xviii, 336 s. : tab. 
Studie z oboru mezinárodního daňového práva, 
tematicky zaměřená na oblast harmonizace 
daní z příjmů právnických osob v rámci 
vnitřního trhu EU na základě CCCTB. Jejím 
cílem je zhodnotit, zda systém daňové 
konsolidace a poměrného rozdělení příjmů 
podle vzorce (formulary apportionment) se 
může stát uskutečnitelnou alternativou 
současného systému převodních cen. 
Seznamuje s teoretickým pojetím a funkcí 
systému poměrného rozdělení podle vzorce při 
alokaci příjmů, dále analyzuje čtyři zavedené 
systémy tohoto typu v USA, Kanadě, 
Švýcarsku a Německu. Podstatná část práce je 
věnována analýze, posouzení a zhodnocení 
návrhů zavedení systému rozdělení podle 
vzorce do praxe ES. Zdanění podnikových 
skupin (group taxation). - Pozn. - ISBN: 978-
90-8722-048-8 (váz.) 
 
24712 
Pavel Prudký, Milan Lošťák 
Hmotný a nehmotný majetek v praxi [2009] 
: komentář, příklady, výklad změn 
Olomouc : Andragogos agency, 2009, 271 s. 
Druhy hmotného a nehmotného majetku, jeho 
pořízení a evidence. Hmotný a nehmotný 
majetek vyloučený z odpisování. Vstupní cena. 
Technické zhodnocení. Zásady odpisování. 
Nositelé odpisů - kdo může odpis uplatnit. 
Způsoby a postupy odpisování. Likvidace 
majetku. Pořízení hmotného majetku formou 
finančního pronájmu. Péče o majetek. Výklad 
je doplněn konkrétními příklady z praxe. 

Právní stav předpisů je k 1. 1. 2009. -            
11. aktualiz. vyd. - Příklady. - ISBN: 978-80-
7263-515-3 (brož.) 
 
24635 
[Ministerstvo financí] 
Informace o činnosti daňové a celní správy 
České republiky za rok 2008 
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2009, 140 s. : 
tab. 
Úvodní shrnutí. Informace o činnosti daňové 
správy ČR za rok 2008: výsledky daňového 
řízení, ostatní agendy, mezinárodní spolupráce, 
informatika, personalistika, hospodaření 
daňové správy, kontrolní a dohlídková činnost, 
svobodný přístup k informacím. Informace      
o činnosti celní správy ČR za rok 2008: 
výsledky daňového a celního řízení, 
mezinárodní spolupráce, informatika a 
statistika, personalistika, finance, provozní 
zabezpečení celní správy, interní audit, 
kontrolní činnost, svobodný přístup                  
k informacím, vztahy s obchodní i laickou 
veřejností. - (brož.) 
 
24598 
Vlastimil Sojka 
Mezinárodní zdanění příjmů : smlouvy        
o zamezení dvojího zdanění a zákon             
o daních z příjmů 
Praha : ASPI Publishing, 2008, 326 s. 
Výklad problematiky zdaňování příjmů cizinců 
v ČR a zahraničních příjmů českých daňových 
rezidentů v kapitolách: Daňové subjekty a 
jejich fiskální povinnosti při zdaňování příjmů 
s mezinárodním prvkem; Vznik a řešení 
mezinárodního dvojího zdanění; Zdaňování 
aktivních příjmů; Zdaňování pasivních příjmů; 
Specifické daňové problémy nadnárodních 
společností a obchodů; Smlouvy o zamezení 
dvojího zdanění. Text je provázen citací 
judikatury správních soudů, komentářem          
k odborným sporům, názornými příklady a 
přehledy. Přílohy obsahují znění pokynů a 
sdělení MF, znění zák. č. 253/2000 Sb.,           
o mezinárodní pomoci při správě daní, přehled 
smluv o zamezení dvojího zdanění a smlouvu 
mezi ČR a SR. Právní stav publikace               
k 1. 1. 2008. - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - 20 příl. 
- ISBN: 978-80-7357-354-6 (brož.) 
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24669 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Monitoring revenue trends and tax reforms 
in Member States : joint EC-EPC 2008 
report 
Sledování příjmových trendů a daňových 
reforem v členských státech : společná 
zpráva Evropské komise a Výboru pro 
hospodářskou politiku za rok 2008 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, 2009, 78 s. : 
tab., grafy, rámečky 
První společná výroční zpráva Evropské 
komise a Výboru pro hospodářskou politiku se 
soustřeďuje na nejdůležitější vývoj příjmových 
systémů v členských zemích a poskytuje 
ekonomickou analýzu různých alternativ 
schválené či připravované daňové politiky. 
Úloha příjmového systému pro stabilizaci 
hospodářství v období nepříznivých šoků a      
z hlediska střednědobé a dlouhodobé 
udržitelnosti veřejných financí. Přehled 
daňových reforem jednotlivých členských 
států, úroveň a skladba zdanění. Na závěr 
statistická příloha. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-
92-79-11365-9 (brož.) 
 
24656 
Jaroslav Kobík 
Správa daní a poplatků s komentářem : 
komplexní pohled na problémy správy daní 
Olomouc : Andragogos agency, 2009, 879 s. 
Znění zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 
poplatků, ve znění pozdějších zákonů, poslední 
uvedená změna zákonem č. 7/2009 Sb. 
Podrobný komentář doplněný judikaturou, 
postřehy z praxe a poznámkami. Nález 
Ústavního soudu č. 130/1996 Sb. Vyhlášky, 
pokyny MF řady D a další související předpisy 
(zákon o územních finančních orgánech,           
o daňovém poradenství, o mezinárodní pomoci 
aj.). - 7. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-
528-3 (váz.) 
 
24603 
[Ivan Brychta] 
Tabulky a informace pro daně a podnikání : 
2009 
Praha : ASPI Publishing, 2009, 519 s. : tab. 
Přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, čísel a 
údajů z daňových zákonů a ze zákonů s nimi 
souvisejících: daně, placení daní, správa daní, 
poplatky, sankce. Cestovní náhrady. 
Účetnictví. Mzdy a platy. Zdravotní pojištění. 

Pojistné na sociální zabezpečení. Nemocenské 
pojištění. Státní sociální podpora. Důchody. 
Finance. Živnostenský zákon. Smluvní vztahy 
podle občanského a obchodního zákoníku. 
Data a fakta o EU, daňová politika v EU. - 
Vyd. 5. - Související práv. předpisy -- vyd. ve 
spolupráci s nakl. DATEV.cz. - ISBN: 978-80-
7357-422-2 (brož.) 
 
24524 
edited by Anuschka Bakker 
Tax and the environment : a world of 
possibilities 
Daně a životní prostředí : svět možností 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2009, xiv, 502 s. : tab. 
Rozsáhlá publikace s tematikou legislativního 
vývoje v oblasti environmentálních daní (daní 
týkajících se životního prostředí) a daňových 
pobídek pro investice a aktivity šetrné              
k životnímu prostředí. První část se věnuje 
teorii environmentálních daní, jejich nástrojům 
a činnosti mezinárodních organizací v této 
oblasti. Druhou část tvoří analýzy daňových 
opatření na poli přímých a nepřímých daní a 
daňových pobídek ve vybraných státech 
doplněné srovnávacím přehledem (Austrálie, 
Brazílie, Kanada, Čína, Německo, Indie, 
Japonsko, Nizozemsko, Jihoafrická republika, 
Španělsko, Švédsko, Velká Británie, USA). - 
Pozn. -- V rámci předplatného IBFD. - ISBN: 
978-90-8722-046-4 (brož.) 
 
24619 
OECD 
Taxing wages 2007-2008 : special feature: 
consumption taxation as an additional 
burden on labour income 
Daně z mezd 2007-2008 : zvláštní část: 
spotřební daně jako dodatečné zatížení 
pracovních příjmů 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2008, 486 s. : tab., 
grafy 
Každoroční publikace nabízí podrobnosti        
o daních placených z mezd ve všech třiceti 
členských zemích OECD. Zpráva pokrývá daň 
z příjmu fyzických osob, příspěvky na sociální 
pojištění placené zaměstnanci i jejich 
zaměstnavateli a peněžité dávky, které pobírají 
rodiny s dětmi. Výsledky zahrnují daňové 
břemeno pro rodinu s jednou a dvěma 
výdělečně činnými osobami a mzdové náklady 
zaměstnavatelů. Mezinárodní srovnávání 
daňového zatížení v roce 2007 a odhady pro 
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rok 2008, historický vývoj - trendy v letech 
2000-2008, údaje za jednotlivé země, 
metodologie. Speciálním tématem vydání jsou 
spotřební daně jako dodatečné zatížení příjmů, 
daňový mix. - 2008 ed. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 
978-92-64-04933-8 (brož.) 
 
24627 
Rita Aguiar de Sousa e Melo de la Feria 
The EU VAT system and the internal 
market 
Systém evropské DPH a vnitřní trh  
Amsterdam : International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2009, xx, 381 s. : tab., grafy, 
schémata 
Studie systému DPH v kontextu vnitřního trhu 
EU. Prokazuje, že současný systém evropské 
daně z přidané hodnoty je nekompatibilní        
s pojetím vnitřního trhu zamýšleným 
Smlouvou o ES. Analyzuje pojetí vnitřního 
trhu a jeho právní rámec daný komunitárním 
právem, dále se věnuje historickému přehledu 
postavení DPH v politice vnitřního trhu. 
Následně analyzuje konkrétní problémové 
oblasti současného systému DPH v EU a úlohu 
Evropského soudního dvora v rozvoji tohoto 
systému. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-90-8722-
047-1 (váz.) 
 
24629 
edited by Anuschka Bakker 
Transfer pricing and business 
restructurings : streamlining all the way 
Tvorba převodních cen a podniková 
restrukturalizace : celkové zefektivnění 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2009, xxx, 494 s. : tab., 
schéma, grafy 
Publikace analyzuje hlavní daňové problémy, 
které se objevují při podnikové 
restrukturalizaci nadnárodních společností. 
Přináší informace o motivaci obchodních 
restrukturalizací, o modelech podnikání a        
o aplikaci článku č. 9 Vzorové smlouvy OECD 
o zamezení dvojího zdanění při podnikových 
restrukturalizacích. Věnuje se jak problematice 
přímých daní, tak také DPH a celních 
poplatků. Daňové účetnictví, politika OECD a 
EU v oblasti mezinárodního zdanění a 
podnikových restrukturalizací. Ve druhé části 
přináší detailnější pohled na danou 
problematiku a převodní ceny v Číně, 
Německu, Indii, Švýcarsku, Velké Británii a 
USA, případové studie z jednotlivých zemí a 

odpovědi na praktické otázky. - Pozn. - ISBN: 
978-90-8722-055-6 (brož.) 
 
24526 
technical editor Gareth Green 
Transfer pricing manual 
Návod pro převodní ceny 
London : BNA International, 2008, xxxiv,    
446 s. : tab., schémata, grafy 
Komplexní průvodce teorií a praxí převodních 
cen (transfer pricing). Jednotlivé kapitoly 
zpracovali přední evropští a američtí odborníci 
s praxí v dané problematice. Obecné principy, 
jednotlivé metody, typy transakcí, vztah 
převodních cen a daňového plánování, 
zamezení dvojího zdanění. Převodní ceny ve 
specifických odvětvích (bankovnictví a 
globální obchodování s finančními nástroji, 
pojišťovnictví, investiční management, 
telekomunikace, farmaceutický průmysl, 
odborné právnické a konzultační služby). 
OECD Transfer pricing guidelines a jejich 
důsledky v praxi. - Pozn. - ISBN: 978-0-
906524-14-5 (váz.) 
 
24593 
Ivana Pilařová 
Účetní a daňové problémy právnických osob 
v praxi 2009 
Praha : Grada, 2009, 169 s. 
Výklad problematických oblastí zákona           
o daních z příjmů v návaznosti na účetní 
předpisy. Řešení ne zcela standardních 
účetních a daňových situací: pohledávky         
v účetnictví a daních, rezervy na opravu 
hmotného majetku, dividendy a podíly na 
zisku, úprava účetního výsledku hospodaření 
na základ daně, výpočet daňové povinnosti, 
ukončení účasti společníka ve společnosti, 
odložená daňová povinnost. Přehled změn 
zákona o daních z příjmů a změny účetních 
předpisů pro rok 2009. - 5. vyd. - ISBN: 978-
80-247-2999-2 (brož.) 
 
E-9265I 
Ministerstvo financí, Ústřední finanční a 
daňové ředitelství 
Výsledky činnosti územních finančních 
orgánů za rok 2008 : "materiál pro vnitřní 
potřebu ÚFDŘ a ÚFO" 
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2009, 116 s. : 
70 tab., 7 grafů 
Úvodní shrnutí činnosti v roce 2008. 
Podrobnější údaje v oddílech: správa daní a 
poplatků, nedaňové agendy, personální práce 
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ÚFO, vzdělávání zaměstnanců, hospodaření 
ÚFO, automatizované informační systémy, 
stížnosti vyřizované na ÚFO, působnost 
odboru 56 MF - Interní audit a inspekce vůči 
ÚFO a svobodný přístup k informacím. -       
Č. j.: 48/22 230/2009-481 -- samostat. příl. 
sign. E-9265 II -- materiál lze půjčit pouze 
pracovníkům MF, ÚFDŘ a ÚFO. - (brož.) 
 
E-9265II 
Ministerstvo financí, Ústřední finanční a 
daňové ředitelství 
Výsledky činnosti územních finančních 
orgánů za rok 2008 : přílohová část : 
"materiál pro vnit řní potřebu ÚFDŘ a 
ÚFO"  
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2009, 75 s. : 
tab. 
Příklady nejzávažnějších nedostatků zjištěných 
při místních šetřeních FÚ. Tabulkové přílohy   
k materiálu: vytýkací řízení, daňová kontrola, 
vyhledávací činnost, správa odvodů za 
porušení rozpočtové kázně, cenová kontrola, 
finanční kontroly, státní dozor nad loteriemi a 
sázkovými hrami. Další přílohy s údaji            
o personální práci, vzdělávání zaměstnanců a 
hospodaření ÚFO. - Č.j.: 48/22 230/2009-481 -
- půjčovat lze pouze pracovníkům MF,  ÚFDŘ 
a ÚFO. - (brož.) 
 
24600 
Pavel Klabík 
Zákon o dani z přidané hodnoty 2009 : stav 
k 1.1.2009 : zákon s přílohami, komentář, 
prováděcí předpisy, informace Ministerstva 
financí 
Praha : EUROUNION, 2009, 429 s. 
Základní principy zákona o DPH. Znění 
zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších 
zákonů, s komentářem. Daňový kalendář, 
prováděcí předpisy, informace MF. - 4 příl. - 
ISBN: 978-80-7317-075-2 (brož.) 
 
24594 
Milena Drábová, Olga Holubová, Milan 
Tomíček 
Zákon o dani z přidané hodnoty : komentář 
Praha : ASPI Publishing, 2008, xiv, 554 s. 
Komentované znění zák. č. 235/2004 Sb.,         
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
zákonů. Komentář je doplněn příklady, odkazy 
na související předpisy, literaturu, koordinační 
výbory, evropské právní předpisy a judikaturu 
českou i evropských soudů. Právní stav 

publikace je k 1. 7. 2008. - 1. vyd. - 4 příl. - 
ISBN: 978-80-7357-384-3 (brož.) 
 
24589 
Pavel Klabík 
Zákon o daních z příjmů 2009 : komentář, 
související předpisy, pokyny Ministerstva 
financí 
Praha : EUROUNION, 2009, 520 s. 
Znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních           
z příjmů ve znění pozdějších zákonů. 
Doplněno komentářem s upozorněním na 
změny a na příklady. Znění souvisících 
předpisů a prováděcích předpisů (pokyny řady 
D, sdělení MF, směrnice Rady 2003/48/ES, 
daňový kalendář pro rok 2009). - ISBN: 978-
80-7317-076-9 (brož.) 
 
24660 
Helena Stuchlíková, Sofia Komrsková 
Zdaňování neziskových organizací : 
zejména příspěvkových organizací, krajů, 
obcí, občanských sdružení, nadací, 
veřejných vysokých škol, veřejných 
výzkumných institucí a obecně prospěšných 
společností s příklady z praxe 2009 
Olomouc : Andragogos agency, 2009, 309 s. 
Kompletní informace o účetní a daňové 
problematice neziskových subjektů. Publikace 
obsahuje postup a příklady pro stanovení 
správné daňové povinnosti neziskových 
subjektů v souladu se zákonem o účetnictví, 
zákonem o daních z příjmů a dalších daňových 
zákonů (DPH, silniční daň). Obsahuje popis 
aplikace zákonných ustanovení výše 
uvedených zákonů, jejich vzájemné vazby a 
dopady, stejně jako práva daňových subjektů 
při kontrole finančním úřadem a možnosti 
dalšího postupu při případném doměření daně 
finančním úřadem. Do knihy byl zařazen 
nástin "transformace" příspěvkových 
organizací jak po stránce účetní, tak po stránce 
základních daňových dopadů. - 7. aktualiz. 
vyd. - ISBN: 978-80-7263-510-8 (brož.) 
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Družstevnictví 
 
24674 
František Helešic 
Základy teorie evropského a českého 
družstevního práva 
Praha : C.H. Beck, 2009, xviii, 395 s. 
Teoretické zpracování právního oboru 
družstevního práva. V obecné části je 
věnována pozornost nalezení definice družstva, 
povaze a úkolům jejich sdružení v místním, 
oblastním, evropském a celosvětovém rozsahu, 
členění družstev podle druhů a společenské 
objednávky. Další kapitoly jsou věnovány 
místu družstevnictví ve společnosti, 
formulovány jsou zásady družstevnictví a na 
jejich podkladě zásady družstevního práva, 
uspořádání institutů družstevnictví do systému 
družstevního práva a jeho vědy, nalezení 
vztahu evropského a českého družstevního 
práva. Zvláštní část učebnice obsahuje kritický 
výklad úpravy jednotlivých institutů 
družstevního práva a její zhodnocení z hlediska 
teorie. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-129-1 
(váz.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
24531 
George A. Akerlof and Robert J. Shiller 
Animal spirits : how human psychology 
drives the economy, and why it matters for 
global capitalism 
Pochmurná nálada : jak lidská psychologie 
řídí ekonomiku a proč to vadí globálnímu 
kapitalismu 
Princeton : Princeton University Press, 2009, 
xiv, 230 s. 
Autoři pojednávají o nedávných ekonomických 
událostech ve světě z perspektivy ekonomické 
iracionality a krize důvěry. V dobách 
hospodářské recese převládá pud strachu, 
ztrácí se "vitalita" či "elán" (= pojem "animal 
spirits" proslavený J.M. Keynesem) a lidé se 
neřídí racionálními ekonomickými 
pohnutkami. Jak mohou poznatky behaviorální 
ekonomie přispět k pochopení a řešení stávající 
krize. - Pozn. - ISBN: 978-0-691-14233-3 
(váz.) 
 
 
 
 

24646 
Tomáš Sedláček 
Ekonomie dobra a zla : po stopách lidského 
tázání od Gilgameše po finanční krizi  
Praha : 65. pole, 2009, 270 s. 
Cílem knihy je zachytit, jak se vyvíjelo 
vnímání ekonomické dimenze člověka, a 
nabídnout zpětnou reflexi. Autor podniká 
zajímavé výlety do hájemství filozofie, etiky, 
politologie a religionistiky a ukazuje, kolik 
čerstvých a překvapivě relevantních myšlenek 
lze v dědictví starých civilizací najít. V druhé 
části přichází s kritickou reflexí dnešní doby. 
Kniha vrcholí pasáží na téma, proč je věda 
(nejen ekonomická) nevědecká a nespolehlivá, 
a končí analýzou současné finanční krize jako 
příležitostí pro to, aby člověk znovuobjevil 
sám sebe i svůj vztah k věcem hmotným           
i duchovním. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-903944-
3-8 (brož.) 
 
24573 
Stefan Voigt ; [překlad Jana Čamrová] 
Institucionální ekonomie 
Praha : Alfa, 2008, 229 s. : tab. 
Systematický popis vývoje nového směru        
v ekonomickém učení, tzv. nové institucionální 
ekonomie. Ekonomický model chování a 
některé modifikace nové institucionální 
ekonomie. Funkce, typy a vztahy institucí. 
Otázky výzkumu, popis nástrojů a metod a 
vymezení společných znaků i rozdílů vůči 
podobným výzkumným programům. Působení 
daných institucí: jednoduché transakce, výběr 
struktur správy mezi danými institucemi, 
kolektivní vyjednávání v nich a jejich význam 
pro hospodářský růst a rozvoj. Vysvětlení 
vývoje institucí z ekonomického hlediska - 
změny externích i interních institucí. 
Hospodářsko-politické důsledky: nutnost 
normativní teorie, důsledky pro teorii 
hospodářské politiky, výhled. - 1. vyd. -   
ISBN: 978-80-87197-13-4 (Alfa) 
 
24612 
Hyman P. Minsky ; introduction by Dimitri B. 
Papadimitriou and L. Randal Wray 
John Maynard Keynes 
John Maynard Keynes 
New York : McGraw-Hill, 2008, xvi, 176 s. : 
grafy, vzorce 
Významný výklad Keynesova díla Obecná 
teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (1936) a 
jeho dalších teoretických myšlenek. Autor - 
postkeynesovský profesor ekonomie - ho 
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poprvé publikoval v roce 1975. Teorie 
nestability, úloha finančních institucí a jejich 
schopnost přizpůsobovat se a měnit a zároveň 
ještě více prohlubovat tendence k nerovnováze 
v ekonomice. - Pozn. - ISBN: 978-0-07-
159301-4 (brož.) 
 
24532 
Joshua D. Angrist and Jörn-Steffen Pischke 
Mostly harmless econometrics :                   
an empiricist's companion 
Víceméně neškodná ekonometrie : 
empirikův společník 
Princeton : Princeton University Press, 2009, 
xiii, 373 s. : tab., vzorce, grafy 
Aplikovaná ekonometrie a její základní 
nástroje - regresní modely, metody 
instrumentálních proměnných, strategie typu 
differences-in-differences používané pro 
statistické závěry. Typy výzkumných projektů, 
pro které je užití těchto nástrojů vhodné. 
Regresní nespojitost, kvantilová regrese, 
odhady chyb. - Pozn. - ISBN: 978-0-691-
12035-5 (brož.) 
 
24534 
Efe A. Ok 
Real analysis with economic applications 
Reálná analýza s ekonomickým použitím 
Princeton : Princeton University Press, c2007, 
xxx, 802 s. : vzorce, grafy, schémata 
Učebnice matematické analýzy pro pokročilé 
vysokoškolské studenty ekonomie. Zpracovává 
téma reálné analýzy zaměřené na ekonomickou 
teorii (teorie rozhodování jedince, teorie her, 
ekonomie blahobytu, obecná rovnováha a 
finance atd.). Metrický a lineární prostor. 
Věnuje se také větám o pevném bodě a použití 
funkcionálních rovnic a teorii optimalizace. - 
Pozn. - ISBN: 978-0-691-11768-3 (váz.) 
 
24613 
Hyman P. Minsky 
Stabilizing an unstable economy 
Stabilizování nestabilní ekonomiky 
New York : McGraw-Hill, 2008, xxxv, 393 s. : 
tab., grafy, vzorce 
Jedna z nejvýznamnějších prací profesora 
ekonomie H.P. Minskyho, poprvé byla 
publikována v roce 1986. Jedná se o teoretický 
výklad mechanismu vzniku krizí a finanční 
nestability kapitalistické tržní ekonomiky; jaké 
přístupy je třeba zaujmout  a jak reformovat 
oblast finančního systému, veřejné správy, 

zaměstnanosti a hospodářské politiky státu. - 
Pozn. - ISBN: 978-0-07-159299-4 (váz.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový 
systém 
 
24673 
Josef Jílek 
Akciové trhy a investování 
Praha : Grada, 2009, 656 s. : obr., příklady 
Popis akciového trhu a výklad základů spoření 
a investování. Text je rozdělen do čtyř kapitol. 
První pojednává o akciovém trhu. Popisuje 
historii, druhy akcií, akciovou společnost, 
oceňování akcií, obchodování s akciemi atd. 
Připomíná také privatizaci v ČR v 90. letech 
dvacátého století a akciové bubliny a účetní 
skandály ve světě. Druhá část se zabývá teorií 
portfolia. Obsahuje historii, výpočet střední 
výnosnosti portfolia a rozptylu výnosnosti 
portfolia, vlastní konstrukci optimálního 
portfolia, model jednoho indexu a model 
CAPM. Následuje kapitola zaměřená na 
spoření a investování u nás i ve světě. Popisuje 
obecné skutečnosti o investování, stavební 
spoření, fondy kolektivního investování, 
penzijní fondy, životní pojištění a investování 
do nemovitostí. Připomíná tunelování 
investičních fondů v ČR v 90. letech minulého 
století. Poslední kapitola je zaměřena na nekalé 
praktiky na finančním trhu a deformaci 
finančního trhu daněmi. Popisuje důvěrné 
obchodování, podvody na finančním trhu 
osobami ve vedení finančních institucí, 
dealerů, finančních analytiků a novinářů. 
Uvedeny jsou i pyramidové hry, účetní a 
daňové podvody a korupce na finančním trhu. 
Na závěr je objasněno, jak daně silně 
deformují finanční trh a nutí klienty sjednávat 
pro ně nevýhodné kontrakty. - 1. vyd. - 
Slovníček. - ISBN: 978-80-247-2963-3 (váz.) 
 
24611 
Andreas Busch 
Banking regulation and globalization 
Regulace bankovnictví a globalizace 
Oxford : Oxford University Press, 2009,         
x, 282 s. : tab., grafy 
Autor prostřednictvím detailní analýzy oblasti 
regulace bankovnictví hledá odpověď na 
otázku, zda globalizace přináší sbližování 
politik jednotlivých národních států. Nejprve 
charakterizuje státní regulaci bankovního 
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sektoru, jeho specifika a následně analyzuje 
tuto oblast v USA, Německu, Velké Británii a 
Švýcarsku v časovém horizontu posledních 25 
let. Srovnává historické pozadí, institucionální 
síť, politickou oblast i hlavní trendy a změny    
v regulaci a dohledu. - Pozn. - ISBN: 978-0-
19-921881-3 (váz.) 
 
24662 
Stanislav Plíva ... [et al.] 
Bankovní obchody 
Praha : ASPI Publishing, 2009, 220 s. 
Pojetí a právní postavení banky, její 
organizace, zásady provozu a hospodaření. 
Obecné otázky bankovních obchodů (druhy, 
obchodní podmínky, platební styk). Jednotlivé 
druhy bankovních obchodů podle obchodního 
zákoníku. Obligační vztahy v investičním 
bankovnictví. Finanční a komoditní deriváty. 
Vklady podle občanského zákoníku. - Vyd. 1. - 
2 příl. - ISBN: 978-80-7357-433-8 (brož.) 
 
E-9238 
National Bank of Belgium 
Financial stability review 2009 
Přehled o finanční stabilitě z roku 2009 
Brussels : National Bank of Belgium, June 
2009, 169 s. : tab., grafy, rámečky 
Přehled o finanční stabilitě v Belgii v roce 
2008. Bankovnictví, pojišťovnictví, provozní 
prostředí, porovnání statistických údajů z let 
2007 a 2008 i za delší období (2001-2007/8) 
týkajících se belgických úvěrových institucí, 
pojišťoven a finančního trhu. Přehled dozorové 
činnosti belgické centrální banky v roce 2008; 
Euroclear Bank; clearing v oblasti úvěrových 
swapů (CDS). Tematické články o správě a 
řízení finančního systému v době finanční 
krize, o plánu odměn klíčových pracovníků 
finančních institucí. Empirická analýza 
determinantů změn šíření CDS v bankách 
eurozóny v letech 2004-2008. - Pozn. - (brož.) 
 
24587 
Oldřich Rejnuš 
Finanční trhy  
Ostrava : KEY Publishing, 2008, 559 s. : obr. 
Učebnice zachycuje základní problémové 
okruhy funkce finančního trhu se zaměřením 
na jeho systémové uspořádání i na teoretické a 
praktické aspekty významu finančních 
investic. Názvy kapitol: Finanční trhy, jejich 
vymezení a funkce v ekonomice; Finanční 
instituce, jejich produkty a služby; Úrokové 
sazby a jejich význam v ekonomice; Klíčové 

faktory fungování finančního trhu; Základní 
druhy finančních investičních instrumentů; 
"Klasické" investiční cenné papíry; Cenné 
papíry fondů kolektivního investování; 
Strukturované investiční instrumenty; Soudobý 
vývoj světového finančního systému a jeho 
perspektivy. - 1. vyd. - Příl.: finanční skupiny 
Fio (on-line broker). - ISBN: 978-80-87071-
87-8 (váz.) 
 
E-9271 
Banque de France ; Frédéric Peyret 
Globalisation, inflation et politique 
monétaire : colloque international = 
Globalisation, inflation and monetary policy 
: international symposium 
Globalizace, inflace a monetární politika : 
mezinárodní sympozium 
Paris : Banque de France, March 2008, 301 s. : 
grafy 
Sborník příspěvků pátého mezinárodního 
sympozia "Globalizace, inflace a monetární 
politika", které se konalo 7. března 2008          
v Paříži. Hlavními otázkami, nad kterými 
účastníci rokovali, bylo, zda globalizace 
vytváří příznivé prostředí pro měnovou 
politiku, jakou roli by na sebe měly převzít 
centrální banky za současné finanční krize a 
jak výrazně tento vývoj mění práci centrálních 
bank. - Pozn. - ISBN: 2-11-096405-7 (brož.) 
 
E-9235 
Jan Hanousek, Evžen Kočenda 
Intraday price discovery in emerging 
European stock markets 
Denní tvorba cen na rozvíjejících se 
evropských akciových trzích 
Prague : CERGE-EI, February 2009, 35 s. : 
vzorce, tab. 
Autoři analyzují proces tvorby cen na        
třech rozvíjejících se finančních trzích EU          
(ČR, Maďarsko, Polsko) při použití 
vysokofrekvenčních pětiminutových dat          
z období 2004-2007. Klasifikují 
makroekonomická oznámení z eurozóny a 
USA a zjišťují jejich možný (nadměrný) vliv 
na výnosy akciových indexů těchto trhů. 
Výsledky ukazují, že okamžité reakce nových 
EU trhů jsou silně určovány rozvinutými 
kapitálovými trhy i s nimi spjatými 
makroekonomickými zprávami. Analýza 
volatility výnosů během obchodování. - Pozn. - 
ISBN: 978-80-7343-183-9 (CERGE UK Praha, 
brož.) 
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E-9200 
Ralph Chami ... [et al.] 
Macroeconomic consequences of 
remittances 
Makroekonomické důsledky remitencí 
Washington : International Monetary Fund, 
2008, vii, 84 s. : grafy, tab., rámečky 
Globální studie problematiky přílivu remitencí 
(transfery finančních prostředků od migrantů 
rodinným příslušníkům do země původu) a 
vlivu remitenčního systému na chudobu a 
makroekonomickou výkonnost cílových zemí. 
Jak určit velikost remitencí; teorie motivace 
remitenčního chování; teoretické i empirické 
zkoumání makroekonomických důsledků 
remitencí; dopady na daňovou, rozpočtovou, 
reformní politiku a fiskální udržitelnost. - 
Pozn. - ISBN: 978-1-58906-701-1 (brož.) 
 
24682 
Maintaining stability in a changing financial 
system :

    
a symposium sponsored by The 

Federal Reserve Bank of Kansas City, 
Jackson Hole, Wyoming, August 21-23, 2008 
Zachování stability měnícího se finančního 
systému : sympozium sponzorované 
Federální rezervní bankou v Kansas City, 
Jackson Hole, Wyoming, 21.-23. srpna 2008 
[S.l.] : Federal Reserve Bank of Kansas City, 
c2009, xxxiv, 685 s. : tab., grafy, schémata 
Sborník příspěvků účastníků sympozia            
v americkém Jackson Hole z řad akademické 
sféry, finančníků i představitelů centrálních 
bank z celého světa. Cílem sympozia v roce 
2008 bylo lepší pochopení probíhající finanční 
krize jako prvního skutečného zátěžového testu 
stability globálního finančního systému a jejích 
důsledků pro měnovou a regulační politiku. 
Referáty s tematikou: vzestupy, pády a 
problémy trhu rizikových hypoték v USA; 
panika na úvěrových trzích v roce 2007; 
finanční zprostředkovatelé, finanční stabilita a 
měnová politika; vliv proměny odvětví 
finančních služeb na finanční krizi; úloha 
likvidity; cíle změn v oblasti kapitálové 
regulace k minimalizaci budoucích rizik; 
chování centrálních bank v honbě za 
makroekonomickou a finanční stabilitou. - 
Pozn. - (brož.) 
 
 
 
 
 
 

E-9266 
Ministerstvo financí, Státní dozor nad 
sázkovými hrami a loteriemi 
Metodická příručka k povolovacímu 
procesu, kontrole provozu a k vyúčtování 
provozu výherních hracích přístrojů 
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2009, 46 s. 
Žádost o povolení provozování výherních 
hracích přístrojů (VHP). Rozhodnutí                
o povolení. Provozování a kontrola. Podklady 
pro vyúčtování provozování VHP. Kontrola 
výpočtu části výtěžku na veřejně prospěšné 
účely a odvod této části výtěžku. Přehled 
právních předpisů a výklad některých 
uváděných pojmů. - 2. vyd. - Příl.: nepovinné 
vzory. - ISBN: 978-80-85045-33-8 (brož.) 
 
24558 
Věra Němečková 
Naše měna a peníze v zajetí politiky 1938-
1947 : o československé měnové reformě 
1945 
Praha : Libri, 2008, 167 s. : grafy 
Dobové, politické i hospodářské aspekty 
měnové reformy v listopadu roku 1945. 
Výchozí stav československé měnové reformy 
(předválečné politické a hospodářské poměry 
Československa, Protektorát Čechy a Morava, 
vývoj na Slovensku). Příprava měnové reformy 
v emigraci (úsilí londýnské vlády o zajištění 
obnovy Československa, exilové ministerstvo 
financí). Mezinárodní podmínky, možnosti a 
předpoklady československého měnového 
vývoje po válce (náprava měnových poměrů      
v mezinárodní diskusi a první pokusy              
o konsolidaci měnových poměrů). Doba 
přípravy a realizace československé měnové 
reformy 1945 (poválečné poměry, situace před 
měnovou unifikací, realizace reformy). Zřízení 
Likvidačního fondu měnového v roce 1947. - 
1. vyd. - Slov. odborných výrazů -- obraz. příl. 
- ISBN: 978-80-7277-362-6 (brož.) 
 
24709 
George Soros ; [přeložili Václav Procházka, 
Matěj Brabec, Katarína Bendíková] 
Nové paradigma pro finanční trhy : úv ěrová 
krize 2008 a co dál 
Praha : Evropský literární klub, 2009, 141 s. 
V první části knihy se autor zabývá převážně 
teoretickými a filozofickými otázkami 
stojícími v pozadí současné celosvětové 
finanční a ekonomické krize, v druhé části ji 
fundovaně rozebírá a nastiňuje možnosti, jak 
se s ní postupně vypořádat. Obhajuje málo 
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průhledné obchody zajišťovacích fondů, ale 
současně volá po silnější úloze státu a přísnější 
regulaci trhu. Navrhuje nový přístup k pojetí 
finančních trhů, podrobně rozebírá příčiny 
exploze "super-bubliny" a kritizuje koncepci 
deregulace finančních transakcí umožňující 
nepřiměřené zisky finančním manažerům. -     
1. vyd. - ISBN: 978-80-86316-82-6 (ELK) 
 
E-9233 
Anna Bogomolova, Dmitri Kolyuzhnov 
Optimal monetary policy rules : the 
problem of stability under heterogeneous 
learning 
Optimální pravidla m ěnové politiky : 
problematika stability za podmínky 
heterogenního učení 
Prague : CERGE-EI, December 2008, 34 s. : 
vzorce, tab. 
Studie rozšiřuje analýzu optimálních 
monetárních pravidel z hlediska stability 
ekonomiky na případ heterogenního učení 
soukromých činitelů (agentů). Testuje 
monetární pravidla v obecném nastavení 
neokeynesovského modelu a zjišťuje, zda je 
možné aplikovat hypotézu reprezentativních 
činitelů pro adaptivní učení. - Pozn. -- Příl. - 
ISBN: 978-80-7343-180-8 (CERGE UK Praha, 
brož.) 
 
24638 
Ondřej Hartman, Ludvík Turek 
První kroky na FOREXu : jak obchodovat a 
uspět na měnových trzích 
Brno : Computer Press, 2009, vii, 120 s. :       
22 náčrtků, 45 obr. 
Soukromé obchodování na největším 
finančním trhu na světě - Forexu. Z obsahu: 
historie Forexu a jeho hlavní hráči, jak se 
vytváří cena na Forexu, tržní mechanismy, 
pákový efekt, hlavní měny, obchodní hodiny, 
výhody obchodování, analýza vývoje ceny na 
Forexu, grafické pomůcky v technické analýze 
- význam grafů, základní analýza trhu, tržní 
trendy a cykly, grafické obrazce - formace, 
shrnutí a závěr technické analýzy, fungování 
money managementu, výběr Forex makléře. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-251-2006-4 (brož.) 
 
 
 
 
 
 
 

24527 
Robert Baxt, Ashley Black, Pamela Hanrahan 
Securities and financial services law 
Právo cenných papírů a finančních služeb 
Chatswood : LexisNexis Butterworths, 2008, 
lxvii, 782 s. : tab. 
Obsáhlá publikace přináší rozbor právní 
regulace oblasti cenných papírů a finančních 
služeb v Austrálii. Trhy s cennými papíry, 
jejich účastníci (emitenti, zprostředkovatelé, 
operátoři trhu, obchodníci a investoři) a vlastní 
fungování trhů. Chování na trhu, insider 
trading, fúze a akvizice. Australian Stock 
Exchange (Australská burza cenných papírů) 
ASX, Australian Securities and Investments 
Commission (ASIC). Precedenční právo. -   
7th edition - Pozn. - ISBN: 978-0-409-32433-4 
(brož.) 
 
E-9270 
Deutsche Börse 
The global derivatives market : an 
introduction 
Celosvětový trh s deriváty : úvod 
Frankfurt am Main : Deutsche Börse, April 
2008, 42 s. : grafy, schémata 
Malé vnitrostátní trhy s deriváty se                   
v uplynulých 25 letech proměnily ve 
významný globální trh. Nyní jsou finanční 
deriváty hlavní kategorií finančních nástrojů, 
prodělaly množství inovací a jsou nejrychleji 
rostoucím segmentem finančního trhu              
v posledním desetiletí. Tato zpráva je 
příspěvkem k pokračující diskusi o globálním 
derivátovém trhu, charakterizuje deriváty a 
možnosti jejich užití, rozvoj trhů a úlohu 
evropských účastníků, rozebírá rozdíly mezi 
OTC (over-the-counter) a on-exchange 
(organizovaný trh) obchodováním. Pravidla a 
předpoklady pro správné fungování trhu           
s deriváty; efektivní snižování rizik, inovace a 
nákladová a cenová efektivnost. - Pozn. - 
(brož.) 
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E-9234 
Yuliya Rychalovska 
The implications of structural asymmetries 
for monetary policy and welfare in a small 
open economy : a linear quadratic 
framework 
Důsledky strukturálních asymetrií pro 
monetární politiku a blahobyt v malé 
otevřené ekonomice : lineárně-kvadratický 
rámec 
Prague : CERGE-EI, December 2008, 56 s. : 
vzorce, grafy, tab. 
Studie analyzuje stabilizační cíle optimální 
měnové politiky v modelu dvousektorové malé 
otevřené ekonomiky. Odhadem užitku 
reprezentativního agenta je získána kvadratická 
ztrátová funkce ve formě, která je často 
používaná při hodnocení měnové politiky. 
Odvozená optimální strategie centrální banky 
je porovnávána s alternativními měnově-
politickými pravidly pomocí odvozeného 
měřítka blahobytu. Výsledky naznačují, že 
společensky optimální měnová politika 
vykazuje sektorově specifické charakteristiky. 
- Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-80-7343-181-5 
(CERGE UK Praha, brož.) 
 
24650 
Roman Dvořák a Czechweaith team 
Trading strategie : moderní styl 
obchodování na burze včetně popisu třech 
funkčních trading strategií 
Brno : Computer Press, 2008, iv, 140 s. : obr., 
grafy 
Kniha popisuje obchodování takzvaných 
trading strategií. Jedná se o obchodní strategie 
založené na automatizovaném počítačovém 
sledování opakujících se situací na mnoha 
různých trzích a vyhledávání vhodných 
obchodních příležitostí. To vše s pomocí dobře 
propracovaného softwarového programu. 
Součástí knihy je přehled různých trading 
strategií nabízených na trhu, rozbor proč 
některé fungují a jiné méně, odkazy na webové 
poskytovatele i brokery. Publikace přináší dále 
přehled vhodných trhů, rozebírá psychologii 
obchodování, dodržování zvolených strategií a 
udržování poměru zisku a rizika. Je zde            
i kapitola rozebírající současnou krizi na trhu. 
Podrobně je popsána volba trhu, časování 
vstupu a výstupu a volba časového rámce 
obchodu, dále rozlišení trendového a 
oscilujícího trhu. Část je věnována 
obchodnímu plánu a konkrétní ukázce tzv. 
pattern (opakujících se formací vývoje trhu a    

z nich plynoucích obchodních příkazů). -    
Vyd. 1. - Příl.: příručka analytického SW 
Trade Navigator. - ISBN: 978-80-251-2240-2 
(brož.) 
 
24632 
John Bellamy Foster, Fred Magdoff ; přeložil 
Radovan Baroš 
Velká finanční krize : příčiny a následky 
Praha : Grimmus, 2009, 156 s. : tab., diagr. 
Na podzim 2008 se Spojené státy a s nimi 
většina světa propadly do finanční krize. Když 
se hroutily banky a stát se zasazoval o jeden     
z největších přesunů majetku v historii, mnozí 
- včetně ekonomů a finančních expertů - byli 
šokováni rychlostí, s jakou byly tyto záměry 
zveřejněny. V této knize nabízejí autoři 
analýzu finanční krize, jak k ní došlo a jaké 
bude mít důsledky do budoucna. Zvažují 
příčiny a důsledky, jakož i radikální 
společenské změny, které mohou být                
v souvislosti s ní přijaty. Rozvíjejí a aplikují na 
současnou situaci analýzy, které vznikaly řadu 
let (ekonomové Baran a Sweezy, Magdoff). - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-902831-1-4 (brož.) 
 
E-9263 
Česká národní banka ; [úvodní slovo guvernér 
Zdeněk Tůma] 
Výroční zpráva [České národní banky] 2008 
Praha : Česká národní banka, [2009], 82 s. : 
tab., grafy, fot. +1 CD 
Úvodní slovo guvernéra. Řízení a organizace. 
Cíle a úkoly ČNB a jejich plnění. Spolupráce    
s veřejností. Zaměstnanci. Hospodaření v roce 
2008 - zpráva auditora. Poskytování informací 
podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím. - [nové vyd.] - Též        
v anglické verzi sign. E-9239  -- na CD 
elektronická verze výroč. zprávy. - ISBN: 978-
80-87225-13-4 (brož.) 
 
24663 
Radim Chalupa 
Zajišťovací směnka 
Praha : Linde Praha, 2009, 189 s. 
Podrobný výklad právního režimu 
zajišťovacích směnek. V úvodu knihy je 
výklad směnečného názvosloví. Dále 
publikace obsahuje vymezení směnečného a 
příčinného vztahu, možných úloh směnky ve 
vztahu k účelu emise směnky a vzniku 
směnečného závazku, vyjasňuje pojmy směnek 
pro soluto, pro solvendo a směnek 
zajišťovacích, poukazuje na specifika 
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zajišťovací směnky jako zajišťovacího 
instrumentu. Je popsána problematika ochrany 
zájmů podpisatele zajišťovací směnky a 
ochrany proti zneužití této směnky, na který 
navazuje výklad obrany proti uplatnění a 
zneužití zajišťovací směnky. Do tohoto 
výkladu je začleněna pasáž věnovaná 
námitkám směnečných dlužníků vycházejícím 
ze zajišťovací povahy směnky. - Znění zák.     
č. 191/1950 Sb., zákona směnečného a 
šekového. - ISBN: 978-80-7201-756-0 (brož.) 
 
24583 
Jiří Tvrdý, Adriana Bártová 
Zákon o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu a předpisy související 
: komentář 
Praha : C.H. Beck, 2009, xiv, 501 s. 
Komentované znění zák. č. 253/2008 Sb.,        
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu. 
Komentované znění zák. č. 254/2008 Sb., 
kterým se mění některé zákony v souvislosti     
s přijetím zákona o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu. Komentář k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES)               
č. 1781/2006, o informacích o plátci 
doprovázejících převody peněžních prostředků. 
Související právní předpisy ČR, ES a 
související mezinárodní smlouvy a dokumenty. 
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-099-7 (brož.) 
 
E-9267 
Česká národní banka 
Zpráva o finanční stabilitě : 2008 / 2009 
Praha : Česká národní banka, [2009], 117 s. :   
9 boxů, grafy, tab. 
Zpráva analyzuje rizika pro finanční stabilitu 
ČR pro nejbližší období na základě 
předchozího i očekávaného vývoje v reálném a 
finančním sektoru. Úvodní shrnutí vývoje        
v roce 2008 a v prvním čtvrtletí roku 2009. 
Reálná ekonomika: makroekonomické 
prostředí, nefinanční podniky, domácnosti. 
Trhy aktiv a finanční infrastruktura: vývoj na 
finančních trzích, na trhu nemovitostí. Vývoj 
ve finančním sektoru a hodnocení jeho 
odolnosti. Ve druhé části zprávy tematické 
články s názvy: Nástroje pro tlumení výkyvů    
v úvěrové dynamice v průběhu hospodářského 
cyklu; Determinanty cen nemovitostí pro 
jednotlivé regiony ČR; Modely bankovního 
financování českých podniků a úvěrové riziko; 

Odhad očekávané úvěrové ztráty při selhání. - 
Slov. pojmů -- přehl. vybraných indikátorů fin. 
stability -- příl.: Možnosti a východiska 
předlužené domácnosti -- též v anglické verzi 
(sign. E-9236). - ISBN: 978-80-87225-15-8 
(brož.) 
 
E-9262 
Česká národní banka 
Zpráva o inflaci : II 2009 
Praha : Česká národní banka, 2009, 71 s. : tab., 
grafy, boxy 
Současný ekonomický vývoj: vnější   
prostředí, měnové podmínky, poptávka a 
nabídka, trh práce, platební bilance, měnový          
vývoj, dovozní ceny a ceny výrobců,                                      
inflace. Makroekonomická prognóza a její 
předpoklady. Záznamy z jednání bankovní 
rady ČNB. Zpráva obsahuje informace 
dostupné k 24. 4. 2009. - 17 tab. příl. -- 
vychází též v anglické verzi sign. E-9208. - 
(brož.) 
 

Hospodářská situace a politika. 
Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
24680 
Charles University in Prague, Center for 
Economic Research and Graduate Education; 
Economics Institute of the Academy of 
Sciences of the Czech Republic 
Czech Republic 2008 : strong currency, no 
rush toward the euro 
Česká republika 2008 : silná měna, žádný 
spěch k euru 
Prague : CERGE-EI, December 2008, 121 s. : 
tab., grafy 
Hospodářská situace ČR, politický a 
institucionální vývoj, makroekonomický 
vývoj, finanční a podnikatelské prostředí, 
pracovní trh, veřejný a neziskový sektor, vývoj 
v oblasti trhu s nemovitostmi, informačních 
technologií a telekomunikací, EU, eurozóna a 
ekonomické sbližování, srovnávací statistiky 
se zeměmi CEFTA. - ISBN: 978-80-7343- 
176-1 (brož.) 
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24705 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Economic forecast : spring 2009 
Hospodářská prognóza : jaro 2009 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, 2009, vi, 166 s. 
: tab., grafy, rámečky 
Zpráva Evropské komise o hospodářském 
vývoji a vyhlídkách (na rok 2010) eurozóny, 
dalších členských a kandidátských zemí EU. 
Zmínky také o hlavních hospodářských 
partnerech EU (USA, Japonsko, Čína, Rusko, 
EFTA). Globální recese, pokles HDP, 
zranitelnost finančních trhů, zvyšování 
nezaměstnanosti, inflační očekávání, růst 
deficitu veřejných financí, přetrvávající 
hospodářská nejistota a pokles. Dále analýza 
současného stavu a hospodářská prognóza 
jednotlivých států. V příloze řada statistických 
údajů. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-79-
11364-2 (brož.) 
 
24601 
Energetická bezpečnost - geopolitické 
souvislosti : (projekt Nadace ČEZ) 
Praha : Vysoká škola mezinárodních a 
veřejných vztahů, 2008, 249 s. : 46 grafů,      
26 tab., 3 obr. 
Sborník obsahuje příspěvky: Energetická 
bezpečnost - pojetí a přístupy (V. Prorok); 
Ropa - strategická komodita - poptávka, 
nabídka a cena (I. Švihlíková); Problematika 
zemního plynu a plynovodů (J. Ungermann); 
Jadrová energia ako klasický a perspektívny 
zdroj pre zabezpečenie energetických potrieb 
budúcnosti (P. Toman); Cena energetických 
zdrojů a energie, její vliv na bezpečnostní 
politiku (B. Eichler); Energetická bezpečnost 
EU (M. Cupalová); Geopolitika a energetická 
bezpečnost USA (O. Krejčí); Energetická 
bezpečnost a energetická politika Ruské 
federace: teorie a zvláštnosti (M. Anochin); 
Pohled Ruské federace na energetickou 
politiku (T. Málek); Politické technologie při 
zajišťování vnitřní a zahraniční energetické 
politiky Ruska (L. Iličeva); Energetická 
diplomacie Ruska (J. A. Ščerbanin). - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-86946-91-7 (brož.) 
 
 
 
 
 
 

24602 
Václav Bartuška ... [et al.] 
Energetická politika : sborník textů 
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2009, 86 s. : obr. 
Texty ze semináře, který se uskutečnil v lednu 
2009: Stabilitu dodávek očekávat nemůžeme 
(V. Bartuška); Energetická bezpečnost je 
reálný cíl (M. Herrmann); Zásobování ropou    
v ČR (J. Pantůček); Energetická bezpečnost 
ekonomickým pohledem (V. Tomšík). V druhé 
části sborníku jsou uveřejněny doplňkové texty 
k tématu energetické bezpečnosti: Dlouhodobé 
energetické potřeby ČR (V. Pačes); Lesk a 
bída vládní energetické koncepce                    
(J. Hanzlíček); Co ohrožuje energetickou 
bezpečnost? (L. Kurc); Plynová krize - co si     
z ní vzít (K. Svoboda); Stát vs. trh v síťových 
odvětvích (L. Kovanda); Zajistí energetickou 
bezpečnost regulace či trh? (T. Munzi). -    
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-86547-77-0 (brož.) 
 
24645 
Miroslav Kubín 
Energetika : perspektivy - strategie - 
inovace v kontextu evropského vývoje 
[Brno] : Jihomoravská energetika, [2003],    
540 s. : obr., tab., grafy 
Publikace seznamuje s perspektivou 
elektroenergetiky, se strategiemi energetických 
společností a s technickou úrovní 
energetických zařízení. Shrnuje faktografii 
vývoje jednotlivých článků elektroenergetiky a 
vytváří komplexnější pohled na řešení 
legislativních, ekonomických, organizačních, 
bezpečnostních a technických otázek                
s přihlédnutím ke stavu v EU i v ČR. Jedna     
z kapitol se zabývá vývojem obchodu               
s elektřinou na liberalizovaném trhu. - (váz.) 
 
24623 
OECD 
Estonia : OECD economic surveys 2009 
Estonsko : hospodářské přehledy OECD 
2009 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, April 2009, 146 s. 
: tab., grafy, rámečky, vzorce 
Hospodářská situace Estonska - hodnocení a 
doporučení. Hospodářský pokles v období 
globální finanční krize, odhady na období 
2009-2010. Změny ve fiskální politice a její 
proticyklická úloha. Rizika volatility trhu         
s bydlením a následná destabilizace finančního 
trhu, úloha dohledu. Trh práce - zvyšování 
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flexibility, snižování segmentace, integrace 
zahraničních pracovníků. Podpora produktivity 
prostřednictvím rozvoje obchodního prostředí. 
- Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-64-06000-5 
(brož.) 
 
24625 
OECD 
France : OECD economic surveys 2009 
Francie : hospodářské přehledy OECD 2009 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, April 2009, 130 s. 
: tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Francie - hodnocení a 
doporučení. Dopady finanční a hospodářské 
krize a odezvy ze strany úřadů, současný 
makroekonomický vývoj a plán oživení, 
konsolidace veřejných financí. Pokrok reforem 
trhu práce. Obchodní bilance, proexportní 
politika, problematika zvyšování obchodní 
konkurenceschopnosti. Soutěžní politika, 
regulační překážky v některých síťových 
odvětvích a ve službách. - Pozn. -- Příl. - 
ISBN: 978-92-64-05431-8 (brož.) 
 
24643 
Petr Musil 
Globální energetický problém a 
hospodářská politika se zaměřením na 
obnovitelné zdroje 
Praha : C.H. Beck, 2009, xiii, 204 s. : obr., tab. 
Učebnice se zabývá analýzou globálního 
energetického problému a nastiňuje možnosti 
jeho řešení z hlediska hospodářské politiky. 
Daná problematika je zasazena do kontextu 
Evropské unie. Text je rozčleněn do tří 
základních kapitol. První obsahuje podrobnou 
analýzu globálního energetického a 
surovinového problému a přináší také souhrn 
hlavních teoretických přístupů. Druhá kapitola 
je zaměřena na obnovitelné zdroje energie a 
jejich význam v rámci Evropské unie. 
Samostatná pozornost je věnována možnostem 
využití těchto zdrojů v ČR. Třetí kapitola 
pojednává o úloze hospodářské politiky při 
řešení energetického problému, vzájemném 
vztahu hospodářské a energetické politiky a 
praktické hospodářské politice obnovitelných 
zdrojů jak na úrovni EU, tak v rámci ČR. 
Opomenuty nezůstaly ani mikroekonomické a 
makroekonomické dopady podpory 
obnovitelných zdrojů energie. Každá kapitola 
je zakončena shrnutím látky a klíčovými slovy. 
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-112-3 (brož.) 
 

24621 
OECD 
Going for growth 2009 
Cesta růstu 2009 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2009, 207 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Toto vydání Cesty růstu přináší analýzu 
nejvhodnějších strukturálních reforem, které 
přispívají ke zlepšení výkonnosti, hodnotí 
pokrok v realizaci reforem strukturální politiky 
a pro každou zemi OECD identifikuje pět 
priorit politiky, které by mohly dlouhodobě 
povzbudit hospodářský růst v době 
hospodářské recese. Kromě toho obsahuje čtyři 
analytické kapitoly zabývající se zdaňováním a 
hospodářským růstem, investicemi do 
infrastruktury, reformou regulačních omezení 
hospodářské soutěže na trhu s výrobky a 
vlivem struktury populace na zaměstnanost a 
produktivitu. - [5th ed.] - Pozn. -- Příl. 
Obálkový podnázev: Structural policy 
indicators, priorities and analysis. - ISBN: 978-
92-64-05277-2 (brož.) 
 
24604 
Ivan Jakubec ... [et al.] 
Hospodářský vývoj českých zemí v období 
1848-1992 
Praha : Oeconomica, 2008, 289 s. : tab., grafy 
Hospodářský vývoj českých zemí od poloviny 
19. století do rozpadu československé federace 
v roce 1992 zahrnuje období rozvoje 
industrializace, formování československé 
ekonomiky, období protektorátu, krátkého 
období obnovy tržního hospodářství 
vystřídaného zavedením sovětského 
hospodářského modelu a končí zahájenou 
hospodářskou transformací po listopadu 1989. 
Vývoj je vykládán v souvislosti s teritoriální, 
politickou a státní příslušností českých zemí. 
Důraz je kladen na základní sektory 
ekonomiky - primární (zemědělství), 
sekundární (průmysl a živnosti) a terciární 
sféru (obchod, doprava a komunikace, 
peněžnictví, škola, věda, technika). Dalšími 
sledovanými oblastmi jsou sociální vývoj, 
válečné hospodářství za první i druhé světové 
války a problematika transformace ekonomiky 
po roce 1989. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-245-
1450-5 (brož.) 
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24702 
European Commission. Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs ; Marga 
Peeters 
Impact of the global crisis on neighbouring 
countries of the EU 
Dopad globální krize na státy sousedící s EU 
[Luxembourg] : Office for Official 
Publications of the European Communities, 
June 2009, 143 s. : tab., grafy, rámečky 
Studie přináší hloubkovou analýzu dopadů 
hospodářské krize na ekonomické vyhlídky 
(zejména oblast veřejných financí, finanční a 
měnový sektor) zemí SNS, regionu středomoří 
(MED), zemí oblasti Perského zálivu aj. 
Finanční indikátory ukazují, že středomořský 
region byl vystaven nepříznivým důsledkům 
krize méně, než země SNS. Nicméně všechny 
státy jsou zranitelné vzhledem k rizikům 
fiskální nestability a finančním stresům, 
relativně slabému soukromému sektoru, vyšší 
míře nezaměstnanosti, nerozvinutému 
finančnímu sektoru, který omezuje růst 
hospodářské činnosti, úrovni bohatství             
v minulosti a nedostatku nástrojů tlumících 
dopady krize. Součástí studie jsou kromě 
srovnávacích kapitol také hospodářské 
přehledy jednotlivých zemí. - Pozn. - ISBN: 
978-92-79-11262-1 (brož.) 
 
24455 
OECD 
Korea : OECD economic surveys 2008 
Korejská republika : hospodářské přehledy 
OECD 2008 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, December 2008, 
151 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Jižní Koreje - hodnocení 
a doporučení. Měnová, kurzová a fiskální 
politika.  Reforma daňové politiky k podpoře 
hospodářského růstu a s ohledem na stárnutí 
populace. Oživení produktivity v sektoru 
služeb. Udržitelný růst prostřednictvím změn 
na trhu práce a zlepšením vzdělávacího 
systému. - Pozn. - ISBN: 978-92-64-05425-7 
(brož.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

24716 
Ministerstvo financí České republiky, odbor 
Finanční politika 
Makroekonomická predikce České 
republiky : červenec 2009 
[Praha] : Ministerstvo financí ČR, 2009, 58 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 25. 6. 2009. 
 
24624 
OECD 
New Zealand : OECD economic surveys 
2009 
Nový Zéland : hospodářské přehledy OECD 
2009 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, April 2009, 147 s. 
: tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Nového Zélandu - 
hodnocení a doporučení. Vyrovnávání se          
s hospodářskými důsledky současné krize, 
regulace a financování bankovního systému, 
záruky vkladů, monetární politika a fiskální 
strategie. Strukturální politiky k překonání 
geografických bariér a vytváření prosperity 
(oblast mezinárodní hospodářské integrace, 
veřejného sektoru, infrastruktury, inovací, 
životního prostředí), analýza pokroku 
strukturálních reforem na základě předchozích 
doporučení. Reforma systému zdravotnictví. - 
Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-64-05429-5 
(brož.) 
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24626 
OECD 
OECD principles for integrity in public 
procurement 
Zásady OECD pro integritu veřejných 
zakázek 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2009, 138 s. : 
schémata, rámečky 
Zásady pro zvýšení integrity veřejných 
zakázek jsou mezinárodním právním nástrojem 
pro rozvoj a realizaci účinného managementu 
veřejných zdrojů. První část publikace detailně 
popisuje čtyři pilíře zásad (transparentnost; 
správné řízení; prevence zneužití úřední moci a 
sledování procesu; odpovědnost a kontrola), 
druhá část je věnována problematice praktické 
implementace zásad v jednotlivých fázích 
veřejných zakázek. Třetí část přináší studii 
pilotního použití těchto zásad při reformě 
systému veřejných zakázek v Maroku. Součástí 
publikace je také text OECD Recommendation 
on enhancing integrity in public procurement. - 
Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-64-05561-2 
(brož.) 
 
24637 
Jan Lego, Tomáš Louda (eds.) 
Partnerství veřejného a soukromého 
sektoru 
Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2008,     
200 s. 
Výsledky první etapy výzkumného úkolu, 
jehož cílem je analýza forem spolupráce a 
partnerství veřejného a soukromého sektoru na 
úrovni krajů, statutárních měst a vybraných 
obcí s rozšířenou působností. Názvy 
jednotlivých příspěvků: Koncepční otázky 
vztahu soukromé a veřejné správy                
(M. Matula); Partnerství veřejného sektoru   
(T. Louda); Problematika spolupráce veřejného 
a soukromého sektoru a její regulace na 
evropské úrovni (M. Jetmar); PPP v právním 
řádu ČR (M. Kalous); Nové výzvy 
implementace PPP projektu v ČR                   
(J. Kadeřábková, Z. Khendriche Trhlínová); 
Analýza navrhované právní úpravy PPP 
projektů a její srovnání s právní úpravou de 
lege lata (R. Jurčík); Možná rizika PPP 
projektů v ČR (J. Ostřížek); Spolupráce 
soukromého a veřejného sektoru při vytváření 
inovačního prostředí měst a obcí (P. Toth); 
Problematika spolupráce veřejného a 
soukromého sektoru z pohledu účetnictví státu 
(D. Bauer); Verejno-súkromé partnerstvá na 

Slovensku (J. Vargová); Průzkum 
problematiky financování potřeb územně 
správních jednotek prostřednictvím spolupráce 
veřejného a soukromého sektoru (J. Hegner); 
Mapa veřejných služeb - reflexe empirického 
průzkumu (J. Lego). - ISBN: 978-80-904024-
4-7 (Ústav státu a práva AV ČR) 
 
24665 
International Monetary Fund 
Regional economic outlook : Europe : May 
09. Addressing the Crisis 
Regionální hospodářský výhled : Evropa. 
Květen 2009. Uchopení krize 
Washington : International Monetary Fund, 
2009, ix, 61 s. : tab., grafy, rámečky 
Toto číslo periodické publikace Mezinárodního 
měnového fondu se zaměřuje na současnou 
hospodářskou recesi, ve které se Evropa 
nachází; na politická opatření přijatá pro řešení 
krize a na analýzu jejich dopadů; na 
hospodářský výhled. Zdůrazňuje nutnost 
budoucích opatření pro oživení hospodářství, 
stabilitu evropského finančního systému a 
udržitelnost veřejných financí. Efektivnost a 
koordinace fiskálních politik integrovaného 
regionu. - Pozn. - ISBN: 978-1-58906-841-4 
(brož.) 
 
24681 
International Monetary Fund 
Regional economic outlook : Middle East 
and Central Asia: May 09 
Regionální hospodářský výhled : Střední 
východ a Střední Asie. Květen 2009 
Washington : International Monetary Fund, 
2009, vii, 52 s. : tab., grafy, rámečky 
Současný hospodářský vývoj a krátkodobé 
perspektivy v regionu Středního východu a 
Střední Asie. Toto číslo periodické publikace 
Mezinárodního měnového fondu se zaměřuje 
na analýzu důsledků globální krize a stoupající 
hospodářské a finanční zranitelnosti regionu 
států Středního východu vyvážejících ropu a 
regionu kavkazských a středoasijských 
republik. Rozsáhlá statistická příloha. - Pozn. -
- Tab. příl. - ISBN: 978-1-58906-842-1 (brož.) 
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24617 
OECD 
Slovak Republic : OECD economic surveys 
2009 
Slovenská republika : hospodářské přehledy 
OECD 2009 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, February 2009, 
107 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Slovenské republiky - 
hodnocení a doporučení. Zpomalení růstu 
odrážející globální hospodářskou krizi, přijetí 
eura a ekonomika po vstupu do eurozóny. 
Flexibilita pracovního trhu a trhu výrobků       
v období dohánění vyspělých ekonomik. 
Fiskální flexibilita a konsolidace, udržitelnost 
veřejných financí. Ceny nemovitostí, 
přizpůsobení bytové politiky a trhu nájemních 
nemovitostí pro soukromé osoby. - Pozn. -- 
Příl. - ISBN: 978-92-64-04779-2 (brož.) 
 
24530 
Asad Alam ... [et al.] 
Unleashing prosperity : productivity growth 
in Eastern Europe and the Former Soviet 
Union 
Nespoutaná prosperita : růst produktivity    
v zemích východní Evropy a bývalého 
Sovětského svazu 
Washington : World Bank, c2008, xxii, 274 s. : 
tab., grafy, rámečky, vzorce 
Publikace analyzuje růst produktivity           
jako jednoho z klíčových indikátorů 
hospodářského růstu v zemích střední a 
východní Evropy a zemích bývalého 
Sovětského svazu v letech 1999-2005. Modely, 
zdroje růstu    produktivity, úloha politických a 
hospodářských reforem. Makroekonomická, 
odvětvová a mikroekonomická analýza 
produktivity. Významné rozdíly v příjmech a 
stupních produktivity v rámci regionu. Otázky 
udržení růstu produktivity a úloha politik 
jednotlivých států. - 3 příl. - ISBN: 978-0-
8213-7279-1 (brož.) 
 
24654 
Jan Pavel 
Veřejné zakázky v České republice 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2009, 105 s. : 22 tab., 9 grafů,             
2 schémata 
Studie se zaměřuje na problematiku 
ekonomických aspektů veřejných zakázek a 
jejich fungování v ČR. Mapuje vývoj 
legislativy, definuje dosud dostatečně neřešené 

problémy a v návaznosti na ně rozpracovává 
nové teoreticko-metodologické přístupy a 
postupy umožňující efektivnost veřejných 
zakázek. Identifikuje slabé stránky současného 
stavu, jako jsou nepochopení ekonomické 
funkce institutu veřejných zakázek, nízká 
transparentnost trhu, malá vynutitelnost 
kontrolních nálezů a bariéry zabraňující 
zvýšení konkurence. Nedostatky jsou 
demonstrovány na praktických příkladech. 
Pozornost je věnována PPP projektům. - 3 příl. 
- ISBN: 80-86729-47-8 (brož.) 
 
24605 
Liběna Tetřevová a kolektiv 
Veřejný a podnikatelský sektor 
Praha : Professional Publishing, 2009, 190 s.  : 
tab., obr. 
Vzájemné interakce a vazby mezi veřejným a 
podnikatelským sektorem. Názvy kapitol: 
Veřejný sektor a veřejná moc; Od centrálně 
plánované ekonomiky k ekonomice smíšené; 
Podnikatelský sektor ve struktuře národního 
hospodářství; Podpora podnikání jako 
průmyslová politika; Veřejná podpora; 
Podpora malých a středních podniků; Veřejné 
politiky následné péče o investory; Aplikace 
vybraných metod a postupů managementu 
podnikatelského sektoru v sektoru veřejném; 
Projekty partnerství veřejného a soukromého 
sektoru. Kromě základních teoretických 
východisek dané problematiky jsou uváděny     
i praktické, v současné době aplikovatelné 
poznatky, návrhy a opatření. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-86946-90-0 (brož.) 
 
24631 
International Monetary Fund 
World economic outlook April 2009. Crisis 
and recovery 
Světový hospodářský výhled Duben 2009. 
Krize a oživení 
Washington : International Monetary Fund, 
2009, xx, 228 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
Hospodářské předpovědi a analýzy problémů 
hospodářské politiky členských zemí MMF a 
globální ekonomiky v roce 2009 a 2010. 
Globální krize v jednotlivých regionech. 
Recese, oživení a úloha proticyklické 
makroekonomické politiky ve vyspělých 
ekonomikách. Finanční krize a přenos 
finančního napětí z rozvinutých do 
rozvojových ekonomik. Rozsáhlá statistická 
příloha. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-1-58906-
806-3 (brož.) 
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24597 
Petr Serafín, David Dvořák 
Zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví 
Praha : ARCH, 2009, 254 s. 
Obecné vymezení. Použití některých druhů 
zadávacího řízení a způsobů zadávání ve 
vztahu k veřejným zakázkám na stavební 
práce. Zadávací dokumentace, její obsah a 
poskytování. Kvalifikace. Proces výběru 
nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy. 
Soutěž a návrh. Výklad je doplněn řadou 
praktických příkladů, přehledem české 
legislativy i legislativy EU. - Vyd. 1. - Příl.      
s přehledem legislativy, formulářů a s odkazy 
na internet. stránky. - ISBN: 978-80-      
86905-51-8 (brož.) 
 
24679 
Milan Vošta 
Změny v rozmístění světového hospodářství 
Praha : Oeconomica, 2008, 156 s. : tab., grafy 
S globalizačními procesy souvisejí výrazné 
změny v rozmístění světového hospodářství. 
Publikace seznamuje s aktuálním rozmístěním 
vybraných odvětví světového hospodářství, 
zdůvodňuje globální územní posuny a 
naznačuje budoucí vývojové trendy. Přináší 
analýzu sedmi vybraných odvětví, která se 
vyznačují dynamikou a zaznamenávají 
teritoriální posuny - energetický průmysl, 
výroba elektrické energie, hutnictví, 
automobilový průmysl, textilní a oděvní 
průmysl, cestovní ruch a doprava. - 2. dotisk  
1. vyd. - ISBN: 978-80-245-1105-4 (brož.) 
 

Informatika. Počítače 
 
24630 
Karl-Heinz Kühnhauser ; [překlad Ondřej 
Baše] 
ABAP : výukový kurz  
Brno : Computer Press, 2009, 365 s. : obr. +     
1 DVD 
Výklad programování v jazyce ABAP: přehled 
architektury systému SAP, datový slovník, 
programování v nástroji Editor ABAP, pole a 
výpočty, práce s textovými řetězci, ladění 
programů, úprava transparentních 
databázových tabulek, výpočty s datem, časem, 
množstvím a měnami, úprava dat                     
v databázových tabulkách, řízení toku 
programu a logické výrazy, výběrové 
obrazovky, interní tabulky, modularizace 

programů. - Vyd. 1. - Příl.: editor ABAP -- 
nástroj. lišta -- ABAP Debugger -- zkrat. sys. 
SAP -- DVD obsahuje instalaci miniSAPu a 
všechny zdrojové kódy z knihy. - ISBN: 978-
80-251-2117-7 (brož.) 
 
24571 
Kateřina Pírková, Dušan Kadavý 
CorelDRAW X4 : podrobná uživatelská 
příručka 
Brno : Computer Press, 2009, 415 s. : obr. +     
1 CD 
Základní aplikace sady CorelDRAW Graphics 
Suite X4 - vektorový program CorelDRAW 
X4 (umožňuje vytvářet vektorové grafické 
návrhy kombinované s textem a bitmapovými 
obrázky) a bitmapový editor Corel PHOTO-
PAINT X4 (aplikace pro úpravu bitmapových 
obrázků). Příručka vysvětluje pracovní 
prostředí, základy kreslení a práce s objekty, 
vektorizaci obrázků, práci s texty, efekty a 
filtry, postupy pro zefektivnění, import a 
export, bitmapové kreslení, úpravy a 
retušování obrázků a fotografií a animaci. 
Každá kapitola obsahuje cvičení. - Vyd. 1. - 
Příl.: kláves. zkratky -- Corel PHOTO-PAINT 
-- CD obsahuje zkušební verzi CorelDRAW 
X4 a názorná cvičení z publ. - ISBN: 978-80-
251-2490-1 (brož.) 
 
24572 
Brian Clifton ; [překlad Lukáš Krejčí] 
Google Analytics : podrobný průvodce 
webovými statistikami 
Brno : Computer Press, 2009, 334 s. : obr. 
Webová analytika a její využití k následné 
optimalizaci webových stránek. Technické 
aspekty služby Google Analytics - postupy a 
techniky, jak s touto službou pracovat. 
Implementace služby Google Analytics. 
Vylepšení webu pomocí údajů o návštěvnících. 
- Vyd. 1. - ISBN: 978-80-251-2231-0 (brož.) 
 
24556 
Jan Pecinovský, Josef Pecinovský 
Vypalujeme DVD na počítači 
Praha : Grada, 2009, 96 s. : obr. 
Základní údaje o DVD - vznik a vývoj. 
Vypalovací mechanika. Obecné postupy a 
přípravy, vypálení DVD. Použití programu 
Nero 9. Ostatní software. - 2. aktualiz. vyd. - 
ISBN: 978-80-247-2546-8 (brož.) 
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Mezinárodní hospodářské vztahy 
a integrace 
 
24564 
[Kateřina Hlavatá, Eva Krumpholcová] 
Evropská unie v kostce 
Praha : Jan Vašut, 2008, 438 s. : il. 
Ilustrovaná publikace přibližuje historii, 
tradice a společné hodnoty EU. Připomíná 
důležitá data, strukturu, oblast činnosti, 
osobnosti, symboly EU. Následují příspěvky     
o jednotlivých zemích EU: základní 
geografické údaje a údaje o hospodářství, 
stručná historie, kultura, umění a některé 
zajímavosti doplněné fotografiemi nebo 
ilustracemi. Závěrečné testovací otázky  
prověřují znalosti o EU. - Vyd. 1. - Kontrolní 
otázky a jejich řešení. - ISBN: 978-80-7236-
665-1 (váz.) 
 
24661 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Five years of an enlarged EU : economic 
achievements and challenges 
Pět let rozšířené Evropské unie : 
hospodářské úspěchy a výzvy 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, 2009, xii, 228 s. 
: tab., grafy, rámečky 
Zpráva Evropské komise hodnotí pozitivní       
i problematické aspekty dvou vln rozšíření EU 
o dvanáct zemí střední a východní Evropy a 
Středomoří v roce 2004 a 2007. Zaměřuje se 
na hospodářské dopady rozšíření, analyzuje 
dopady na EU jako celek, na staré členské 
země i na nové členské státy. Zboží a služby; 
kapitálové trhy; volný pohyb pracovníků; 
synchronizace a hospodářská integrace; 
jednotný trh; Lisabonská strategie pro růst a 
zaměstnanost; fiskální dozor; EMU; 
rozpočtové převody. - Pozn. - ISBN: 978-92-
79-11273-7 (brož.) 
 
24596 
Václav Klaus ; [sestavil a k vydání připravil 
Martin Slaný] 
Prezident republiky k Lisabonské smlouvě 
Praha : Euromedia, 2009, 63 s. 
Zásadní texty prezidenta republiky                   
k Lisabonské smlouvě. Odpověď prezidenta 
republiky Ústavnímu soudu ohledně 
Lisabonské smlouvy ze dne 3. 6. 2008 a 
vystoupení na jednání Ústavního soudu ze dne 

25. 11. 2008. V příloze je uvedena 
prezidentova předmluva k publikaci Řekneme 
své ano nebo ne Evropské ústavě (sign. 
22027), ve které shrnuje své postoje. 
Cizojazyčné překlady textů. - Vyd. 1. - Příl. - 
ISBN: 978-80-86938-86-8 (váz.) 
 
24559 
Petr Kaniok 
Předsednictví Rady EU : příběh půlstoletí 
Brno : Mezinárodní politologický ústav 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 
2008, 173 s. : 23 tab., 1 graf 
Kniha je zaměřena nejen na vývoj 
předsednictví a jeho hlavní funkce, ale také na 
zhodnocení jeho přínosu pro evropskou 
integraci. Z obsahu kapitol: historický vývoj 
předsednictví, jeho obecné principy, funkce 
předsednictví, předsednictví a národní politika, 
hodnocení předsednictví. Případové studie 
konkrétních mandátů - Švédsko 2001, 
Německo 2007 a jejich srovnání. Zhodnocení 
důsledků případného přijetí Lisabonské 
smlouvy pro budoucnost předsednictví. -         
1. vyd. - Primární zdroje. - ISBN: 978-80-210-
4765-5 (brož.) 
 
24678 
Jaroslav Čuřík 
Příručka EU Headliners : objevte svůj 
vlastní Evropský parlament! : [příručka pro 
novináře] 
Brno : Mezinárodní politologický ústav 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 
2008, 44 s. 
Stručná příručka pro novináře přináší odpovědi 
jak informovat o EU. Přehled zdrojů informací 
k tématům: základní fakta o EU, institucionální 
reforma (Lisabonská smlouva), Evropský 
parlament, výklad významu některých cizích 
pojmů tzv. "evropského" jazyka, jako např. 
subsidiarita či demokratický deficit. Kontakty. 
Roční kalendář Evropského parlamentu. -       
1. vyd. - Druhý podnázev na deskách. - ISBN: 
978-80-210-4690-0 (brož.) 
 
24640 
Ivana Boháčková, Magdalena Hrabánková 
Strukturální politika Evropské unie  
Praha : C.H. Beck, 2009, xvii, 188 s. : obr. 
Podstata a význam strukturální politiky. Vznik 
a vývoj regionální strukturální politiky od 
počátku jejího vzniku do současnosti. Cíle 
regionální politiky. Zásady (principy) 
intervence. Klasifikace územních statistických 
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jednotek. Strukturální fondy. Strukturální 
politika rozvoje venkova a Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova. Fond 
soudržnosti. Iniciativy Společenství. 
Financování strukturální politiky EU. - Vyd. 1. 
- ISBN: 978-80-7400-111-6 (brož.) 
 
24675 
Robert Zbíral 
Teorie a praxe vyjednávání v Radě 
Evropské unie 
Brno : Mezinárodní politologický ústav 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 
2008, 215 s. : 3 schémata, 15 tab., 3 boxy 
Základním cílem knihy je analyzovat 
vyjednávací proces v Radě a zhodnotit roli 
jednotlivých států při obhajobě svých zájmů     
v této instituci. Z obsahu: specifika 
vyjednávacího prostředí Rady a závěrečná fáze 
vyjednávání (hlasovací pravidla), kultura 
konsenzu a vyjádření nesouhlasu v Radě, 
zdroje moci členských států v Radě, efektivita 
a legitimita vyjednávání, výkon  moci v Radě. 
Závěr přibližuje vliv přijetí Lisabonské 
smlouvy na rozhodování v Radě - nový systém 
hlasování kvalifikovanou většinou. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-210-4806-5 (brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
E-9237 
European Investment Bank Group 
Annual report 2008 [European Investment 
Bank Group] Volume I., Activity and 
corporate responsibility report 
Výroční zpráva za rok 2008 [skupina 
Evropské investiční banky] Svazek I., 
Zpráva o činnosti a společenské 
odpovědnosti 
[Luxembourg] : European Investment Bank 
Group, 2009, 47 s. : tab., grafy, obr. 
Výroční zpráva Skupiny EIB se skládá ze tří 
samostatných svazků. Svazek I. obsahuje 
zprávu o činnosti a společenské odpovědnosti 
shrnující činnost skupiny EIB během 
uplynulého roku a představující perspektivy do 
budoucna. Kapitoly: Skupina EIB: přehled 
povinně zveřejňovaných údajů a 
konsolidovaná rozvaha ve zkráceném rozsahu; 
Poselství prezidenta; Operační plán banky na 
období let 2009-2011; Činnost Skupiny EIB     
v roce 2008; Správa a řízení. - Existuje také     
v češtině. - ISBN: 978-92-861-0813-6 (brož.) 

E-9198 
European Investment Fund 
Annual report 2008 [European Investment 
Fund] 
Výroční zpráva za rok 2008 [Evropský 
investiční fond] 
Luxembourg : European Investment Fund, 
[2009], 127 s. : tab., grafy, mapky 
Výroční zpráva Evropského investičního fondu 
(EIF) za rok 2008. EIF je orgánem Evropské 
unie, který se prostřednictvím rizikového 
kapitálu a private equity specializuje na 
rizikové financování malých a středních 
podniků. Řídící orgány a finanční zpráva EIF. - 
ISBN: 978-92-861-0807-5 (brož.) 
 
24616 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Directory of bodies of the OECD : March 
2009 
Adresář orgánů OECD : březen 2009 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2009, 545 s. 
Přehled činných orgánů Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
aktualizovaný k březnu 2009. Zahrnuty jsou 
výbory, podkomise, pracovní skupiny a 
skupiny expertů. U každého jsou uvedeny 
údaje o předsedovi, místopředsedovi, členech, 
pozorovatelích, datu vzniku, trvání a                
o pověření, na základě kterého vykonávají 
svou činnost. - Pozn. -- K dispozici také ve 
francouzštině sign. 24615. - ISBN: 978-92-64-
05270-3 (brož.) 
 
E-9230 
Jaewoo Lee ... [et al.] 
Exchange rate assessments : CGER 
methodologies 
Hodnocení měnového kurzu : metodologie 
CGER 
Washington : International Monetary Fund, 
2008, vii, 24 s. : tab., vzorce 
Studie přináší shrnutí metodologií, na jejichž 
základě orgán Mezinárodního měnového fondu 
CGER (Consultative Group on Exchange Rate 
Issues - Poradní skupina pro kurzové 
záležitosti) vytváří analýzy směnných kurzů 
vyspělých členských států a nověji také 
členských států s rozvíjející se ekonomikou. 
Detailněji charakterizuje tři vzájemně se 
doplňující přístupy: makroekonomické 
rovnováhy, rovnovážného reálného kurzu a 
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vnější udržitelnosti. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 
978-1-58906-638-0 (brož.) 
 
24664 
International Monetary Fund 
Global financial stability report : 
responding to the financial crisis and 
measuring systemic risks. April 2009 
Zpráva o globální finanční stabilitě : reakce 
na finanční krizi a měření systémových 
rizik. Duben 2009 
Washington : International Monetary Fund, 
2009, xxv, 222 s. : tab., grafy, schémata, 
rámečky 
Publikace vydávaná 2x ročně Mezinárodním 
měnovým fondem. Poskytuje hodnocení 
globálních finančních trhů a upozorňuje na 
financování rozvíjejících se trhů v globálním 
kontextu. Tento přehled se soustřeďuje na téma 
stabilizace globálního finančního systému a 
odhalování a zmírňování dodatečných 
systémových rizik ve vztahu k probíhající 
finanční a hospodářské krizi. Je doplněn 
obsáhlou statistickou přílohou. - Pozn. -- Příl. - 
ISBN: 978-1-58906-809-4 (brož.) 
 
24609 
Gabor Steingart ; [překlad Jiří Vodvárko] 
Globální válka o blahobyt : nové rozdělení 
světových finančních trhů 
Praha : Knižní klub, 2008, 348 s. 
Pro země Západu začínají nevýhody 
globalizace převažovat nad výhodami. Evropa 
a Amerika ztrácejí v globální válce o blahobyt 
své postavení na úkor asijských států. Ty 
podporují exportní odvětví i za cenu zbídačení 
vlastního obyvatelstva a devastace životního 
prostředí. Jejich úroveň mezd a sociálního 
zajištění je většinou hluboko pod západními 
standardy. Asijské státy investují značné 
prostředky do vzdělání a výzkumu. Jejich 
cílem není stát se tichými společníky, ale vést 
ostatní. Éra západní dominance se chýlí ke 
konci, doposud však Západ  nemá 
vypracovanou analýzu rostoucího nebezpečí. 
Autorovým cílem je odhalit procesy, které tyto 
globální změny vyvolávají. - Vyd. 1. - Střed. 
příl. - ISBN: 978-80-242-2301-8 (váz.) 
 
 
 
 
 
 
 

E-9231 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
OECD annual report 2009 
Výroční zpráva OECD z roku 2009 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2009, 127 s. : tab., 
obr., fotogr. 
Charakteristika a funkce OECD. Vybrané 
události OECD v roce 2008 a 2009. Klíčové 
aktivity OECD: ekonomický růst a stabilita, 
zaměstnanost, sociální soudržnost a životní 
prostředí, mezinárodní obchod a zdanění, 
řízení, rozvoj nečlenských ekonomik, 
statistiky, mezinárodní vztahy a komunikace. 
Organizační struktura, seznam členských zemí 
OECD atd. - (brož.) 
 
24644 
Lenka Fojtíková 
Zahraničně obchodní politika : historie a 
současnost (1945-2008) 
Praha : C.H. Beck, 2009, xix, 246 s. : tab., obr., 
boxy 
Učebnice je rozdělena do pěti kapitol, které na 
sebe obsahově i chronologicky navazují. První 
kapitola je zaměřena na teoretické vymezení 
problému - od obecného vymezení dvou 
základních směrů obchodní politiky, jejich 
nástrojů a historického náhledu na vývoj přes 
uplatňování těchto politik ve světové 
ekonomice až po zahraničně obchodní politiku 
českého státu. Následující kapitoly 
charakterizují zahraničně obchodní politiku 
naší země v historicky vymezených obdobích - 
od poválečného vývoje po pád železné opony a 
dále v období transformace české ekonomiky. 
Ve čtvrté kapitole je charakterizováno období 
po vstupu ČR do Evropské unie - důsledky 
přijetí společné obchodní politiky, vývoj míry 
a tvaru otevřenosti české ekonomiky atd. 
Představena je rovněž česká proexportní 
politika. Pátá kapitola je věnována aktuálním 
trendům ve vývoji světového obchodu. 
Publikace obsahuje teoretickou, historickou      
i analytickou část a nastiňuje také budoucí 
možné trendy ve vývoji mezinárodní obchodní 
politiky. - Vyd. 1. - Klíč. slova. - ISBN: 978-
80-7400-128-4 (brož.) 
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Podnik a podnikání 
 
24634 
František Kalouda 
Finanční řízení podniku 
Plzeň : Čeněk, 2009, 279 s. : tab., obr. 
Výklad problematiky podnikových financí, 
finančního řízení podniku a technik finančního 
managementu se zaměřením na problematiku 
výrobního a obchodního podniku. Praktické 
poznatky jsou uváděny především z oblastí 
řízení majetkové a finanční struktury podniku, 
kalkulace nákladů, alokace podnikových 
finančních zdrojů a finanční analýzy 
efektivnosti podnikatelských aktivit. Výklad je 
doplněn příklady. V příloze jsou popsány 
způsoby založení a vzniku jednotlivých forem 
podniku. - Příl. - ISBN: 978-80-7380-174-8 
(brož.) 
 
24553 
Dalimila Mirčevská 
Kapitálové společnosti : daně, účetnictví, 
právo 
Praha : Grada, 2009, 207 s. : tab. 
Komplexně zpracovaná problematika 
kapitálových společností – vklady, příjmy 
plynoucí z držby podílů na kapitálových 
společnostech, převody obchodních podílů, 
vypořádání z titulu majetkové účasti na 
kapitálových společnostech, prodej a nájem 
podniku nebo jeho části, společný systém 
zdanění při převodu podniku, výměna podílů, 
fúze a rozdělení. Zpracování je z pohledu 
právního, účetního a daňového, ve vztahu        
k podvojnému účetnictví, ale i pro případy 
vedení daňové evidence a případy, kdy 
účetnictví ani daňová evidence vedeny nejsou. 
Text je doplněn řadou praktických příkladů a 
zahrnuje novou aktuální úpravu zákona           
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 
společností a družstev. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-247-3000-4 (brož.) 
 
24653 
Václav Klusoň 
Moderní korporace v soudobém kapitalismu 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2009, 211 s. 
Práce se zabývá uplatněním a ochranou 
vlastnických práv v řízení korporací, vztahy 
vlastníků a manažerů, oddělením vlastnictví a 
řízení a úlohou kapitálových trhů. Je 
diskutována problematika odměn a stimulace. 

Na popisu šesti případů finančních skandálů 
korporací jsou diskutovány otázky 
institucionálních struktur kapitálových trhů a 
jejich regulace. Na pozadí čtyř modelů 
vnitřních struktur korporací byla prokázána 
velká důležitost soutěžních trhů zboží, práce a 
kapitálu. Na příkladu tří evropských zemí byl 
objasněn systém koncentrovaného vlastnictví 
stejně jako na příkladu čtyř 
postkomunistických zemí byla provedena 
analýza procesů privatizace a jejich dopadů na 
charakter a úroveň správy a řízení.                  
V závěrečné části studie jsou objasněny 
perspektivy korporativního řízení a modelově 
je vytyčena jedna z možných cest evolučního 
vývoje tohoto systému. - Příl. - ISBN: 80-
86729-46-X (brož.) 
 
24566 
Bohumila Salachová 
Právo v podnikání 
Ostrava : KEY Publishing, 2008, 120 s. 
Výklad základních právních předpisů 
upravujících právní vztahy v podnikání: 
stěžejní ustanovení živnostenského zákona, 
obchodního práva, druhy podniků, obchodní 
závazkové vztahy, problematika hospodářské 
soutěže a insolvenčního práva. Součástí 
výkladu jsou příklady a slovník odborných 
termínů u každé kapitoly. - 1. vyd. - Vyd. ve 
spolupráci s Brno International Business 
School. - ISBN: 978-80-87071-81-6 (KEY 
publ.) 
 
24599 
Jiří Vychopeň 
Společnost s ručením omezeným z účetního 
a daňového pohledu 
Praha : ASPI Publishing, 2008, 159 s. 
Právní, účetní a daňová problematika spol. 
s.r.o. od jejího vzniku až po případný zánik 
včetně její  případné účasti na podnikání          
v jiných společnostech. Daňový pohled na 
vzájemné vztahy s.r.o. a jejich tuzemských 
nebo zahraničních společníků. Daňové 
souvislosti půjček a darů poskytovaných 
společníky a dalšími osobami do s.r.o. Hlavní 
právní a daňové aspekty ukončení činnosti       
s.r.o. a jejího zrušení bez likvidace nebo            
s likvidací. Na konci publikace je malý test 
znalostí. Publikace vychází z právního stavu 
platného k 1. 11. 2008. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7357-401-7 (brož.) 
 
 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                              Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

28 

E-9232 
Jan Bena 
The effect of credit rationing on the shape of 
the competition-innovation relationship 
Dopad omezené dostupnosti úvěru na 
podobu vztahu mezi konkurencí a inovační 
aktivitou  
Prague : CERGE-EI, December 2008, 48 s. : 
vzorce 
Studie modelovým způsobem zkoumá, jak 
omezené externí finanční zdroje ovlivňují 
inovační aktivitu firem. Je analyzována 
interakce mezi motivací firem k inovacím        
v důsledku působení konkurence na trhu a tím, 
jak konkurence ovlivňuje závislost firem na 
externích finančních zdrojích. Zjištění, že 
omezené externí financování má výrazně 
negativní vliv na výdaje na výzkum a vývoj     
v případech, kdy je konkurence výrazně 
intenzivní nebo naopak slabá. Teoretické 
závěry jsou potvrzeny empirickým výzkumem. 
- Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-80-7343-178-5 
(CERGE UK Praha, brož.) 
 
24584 
Bohumil Havel, Vlastimil Pihera 
Zákon o nabídkách převzetí : komentář 
Praha : C.H. Beck, 2009, xiii, 258 s. 
Vývoj úpravy nabídek převzetí (postup, při 
kterém zájemce poptává od veřejnosti 
účastnické cenné papíry určité cílové 
společnosti za účelem jejího ovládnutí). Text 
zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a 
o změně některých dalších zákonů. Následuje 
komentář k němu a související předpisy. 
Publikace se zaměřuje především na praktické 
otázky týkající se aplikace nové právní úpravy 
nabídek převzetí a pozornost je věnována 
problematice vzniku nabídkové povinnosti. -   
1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-051-5 (brož.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
24592 
Helena Pelikánová ... [et al.] 
Důchodové pojištění : povinnosti 
zaměstnavatele od roku 2009 
Praha : Pragoeduca, 2009, 153 s. 
Komplexní výklad povinností zaměstnavatelů 
v oblasti důchodového pojištění. Hlášení 
rozhodných údajů do registru pojištěnců. 
Vedení podkladové evidence. Evidenční listy 
důchodového pojištění. Uplatňování žádostí     

o důchod. Ohlašovací povinnost při 
zaměstnávání důchodců. Stanovení 
důchodového věku. Stanovení výše důchodů 
včetně vzorových výpočtů. Přehled základních 
právních předpisů. - 1. vyd. - 12 příl. se vzory 
formulářů. - ISBN: 978-80-7310-032-2 (brož.) 
 
24529 
OECD 
Financial management of large-scale 
catastrophes 
Finanční management rozsáhlých katastrof 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, c2008, 311 s. : 
tab., grafy 
Publikace analyzuje možné strategie snižování 
dopadů rozsáhlých katastrof, přináší jejich 
srovnání s ohledem na prevenci, zmírňování a 
finanční kompenzaci katastrof z posledních let 
v členských státech OECD a vybraných 
asijských zemích. Opatření pro snižování 
fyzických škod způsobených hurikány, 
záplavami a zemětřesením, úloha analýz 
nákladů a výnosů při jejich hodnocení. Pojistné 
programy v USA, Francii, Velké Británii a 
Japonsku. Vnímání rizika firmami a 
jednotlivci. Specifické provozní strategie a 
programy prevence a řízení nekonvenčních 
krizí, krizový management. - Pozn. - ISBN: 
978-92-64-04078-6 (brož.) 
 
24528 
OECD 
Improving financial education and 
awareness on insurance and private 
pensions 
Zlepšení finančního vzdělání a povědomí     
o pojištění a soukromých důchodech 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2008, 156 s. : 
schémata, grafy, tab. 
Publikace obsahuje dvě analytické srovnávací 
zprávy OECD: 1/Finanční vzdělání                  
v pojišťovacím odvětví : uvědomování si rizik 
a vzdělání v pojistné problematice; 2/ Finanční 
vzdělání v odvětví soukromých důchodů : 
finanční vzdělání a spoření na důchod. 
Zlepšení finanční gramotnosti a zvyšování 
povědomí jednotlivců o rizicích je jednou        
z prioritních oblastí pro finanční a sociální 
ochranu osob a pro volbu vhodného pojištění a 
zabezpečení na stáří. Připojena charakteristika 
některých národních programů finančního 
vzdělávání. - Pozn. - ISBN: 978-92-64-   
04638-2 (brož.) 
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24522 
OECD 
Insurance statistics yearbook 1997-2006 = 
Annuaire des statistiques d'assurance 1997-
2006 
Statistická ročenka pojištění 1997-2006 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2008, 517 s. : tab., 
grafy 
Publikace ročně aktualizuje časové řady 
pojistných statistik zemí OECD. Obsahuje data 
o pojišťovacích společnostech a jejich 
zaměstnancích, pojistném a investicích 
realizovaných pojišťovnami. V první části je 
mezinárodní srovnání ve formě tabulek a grafů 
z oblasti životního pojištění, neživotního 
pojištění a úhrny, druhá část přináší tabulkově 
uspořádané údaje o pojišťovacím sektoru          
v jednotlivých zemích. - Příl. - ISBN: 978-92-
64-04810-2 (brož.) 
 
24622 
OECD 
OECD private pensions outlook 2008 
OECD výhled soukromých penzí 2008 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2009, 308 s. : tab., 
grafy, schémata, rámečky 
Publikace se zabývá tematikou soukromých 
penzí v členských státech OECD a vybraných 
nečlenských státech, mírou jejich ovlivnění 
turbulencemi na finančních trzích v roce 2007 
a 2008. Typy soukromých penzijních systémů, 
jejich rostoucí úloha v zajišťování příjmů        
v rámci starobního důchodu. Penzijní fondy - 
majetek, investování, zisky, výdaje. Rezervní 
důchodové fondy, jejich majetek a investice. 
Výkonnostní indikátory systémů soukromých 
penzí. Následují penzijní profily jednotlivých 
členských zemí OECD. - [2009 ed.] - Pozn. - 
ISBN: 978-92-64-04438-8 (brož.) 
 
24670 
Marcela Hrubošová 
Optimalizace pohledávek (nejen) pojišťoven 
Praha : Linde Praha, 2009, 61 s. 
Základní informace o pohledávkách z pohledu 
práva, daní a účetnictví. Kniha blíže 
specifikuje pohledávky pojišťoven a dalších 
finančních institucí, jejich vznik, popisuje 
základní činnosti správy a vymáhání                
v prostředí pojišťoven i mimo ně. V praktické 
části se zabývá řešením pohledávek, poskytuje 
podrobný návod a vysvětlení. - Příl. -- web. 

stránky -- práv. předpisy. - ISBN: 978-80-
7201-758-4 (brož.) 
 
24714 
Tomáš Červinka, Antonín Daněk 
Zdravotní pojišt ění s komentářem a 
příklady 
Olomouc : Andragogos agency, 2009, 151 s. 
Přehled právních předpisů a hlavních změn pro 
rok 2009. Výklad základních pojmů. 
Pojištěnci. Oznamovací povinnost. Plátci 
pojistného. Placení pojistného. Zaměstnavatelé 
a zaměstnanci. Stát plátcem pojistného. OSVČ. 
Osoby bez zdanitelných příjmů. Základní 
právní normy EU. Sankce, splátkové kalendáře 
a přeplatky. Znění vybraných předpisů. - 
ISBN: 978-80-7263-521-4 (brož.) 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové 
hospodářství 
 
24560 
Tomáš Dvořák 
Bytové družstvo : převody družstevních 
bytů a další aktuální otázky 
Praha : C.H. Beck, 2009, xxiii, 342 s. 
Historický vývoj bytového družstevnictví        
v českých zemích (do roku 1959, v letech 
1959-1989, po roce 1989/1991). Vymezení 
základních pojmů, některé otázky členství a 
hospodaření. Privatizační bytová družstva, 
investorská bytová družstva, družstva vlastníků 
- právní úprava. Družstevní výstavba po roce 
1992. Převody družstevních jednotek a staveb. 
Transformace někdejších SBD a LBD podle 
zákona č. 42/1992 Sb. (základní otázky, 
vypořádání úvěrů, smlouva o převodu 
vlastnického práva k družstevní jednotce nebo 
stavbě, daně a poplatky, zvláštní předpisy). 
Vypořádání právních vztahů k pozemkům 
užívaným bytovými družstvy. Další otázky 
transformace někdejších SBD a LBD. 
Specifické otázky právní úpravy vlastnictví 
družstevních jednotek podle zák. č. 72/1994 
Sb. V závěru knihy zhodnocení stavu 
transformace, poznámky ke stavu a 
perspektivám bytového družstevnictví. 
Statistika počtu bytů postavených v rámci 
družstevní bytové výstavby. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7400-127-7 (brož.) 
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24547 
Petr Syrový 
Financování vlastního bydlení 
Praha : Grada, 2009, 143 s. : 31 tab., 7 obr., 26 
grafů 
Na četných názorných příkladech je v knize 
přístupnou formou podán souhrnný přehled      
o možnostech koupě nebo výstavby vlastního 
domu či bytu. Autor vysvětluje, jak lze použít 
stavební spoření či hypoteční úvěr a jak lze 
tyto způsoby financování vzájemně 
kombinovat a využít tak výhod obou produktů 
(státní podpora, daňové zvýhodnění). - 5. zcela 
přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-247-2388-4 
(brož.) 
 

Práce. Zaměstnanci. 
Zaměstnavatelé 
 
24581 
Hana d'Ambrosová ... [et al.] 
Abeceda personalisty 2009 
Olomouc : Andragogos agency, 2009, 383 s. 
Teoretické základy vysvětlující vlastní 
podstatu, smysl a základní principy personální 
práce. Popis praktických personálních činností: 
řízení lidských zdrojů, plánování a 
optimalizace pracovníků ve firmě, řízení 
pracovního výkonu a firemní výkonnosti, 
odměňování zaměstnanců, zaměstnanecké 
benefity, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
zdravotní péče, vedení personálních agend, 
ochrana údajů, vztahy k orgánům a institucím, 
zaměstnavatel a odborová organizace, rada 
zaměstnanců a zástupce pro oblast BOZP, 
odlišnosti v personální práci v nepodnikatelské 
sféře. Každá kapitola má na svém konci 
uveden výkladový slovníček pojmů. Právní 
stav uváděných předpisů je k 1. 1. 2009. -        
3. vyd. - ISBN: 978-80-7263-512-2 
(kroužková vazba) 
 
24647 
Susanne Beermann, Monika Schubach ; 
[překlad Jitka Kolářová] 
Hry na semináře a workshopy : 66 
kreativních her 
Praha : Grada, 2009, 108 s. 
Hry na zpestření seminářů nebo workshopů pro 
nejrůznější skupiny účastníků. Stmelují tým, 
procvičují koncentraci a kreativitu, ale              
i úspěšně zakončují celou akci. Při jejich 
začlenění do programu se výrazně zvýší 

užitečnost a přínosnost každého semináře či 
workshopu. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-
2964-0 (brož.) 
 
24659 
Bořivoj Šubrt ... [et al.] 
Inspekce práce a jiné kontroly                       
u zaměstnavatelů 
Olomouc : Andragogos agency, 2009, 271 s. 
Organizační struktura a systém práce podle 
zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,             
s účinností od 1. 7. 2005. Přestupky a správní 
delikty především v soukromoprávních 
pracovních vztazích. Jiné kontroly                   
u zaměstnavatelů. Výklad se zaměřuje nejen na 
popis skutkových podstat přestupků a jiných 
správních deliktů, ale též na výklad 
příslušných ustanovení právních předpisů, 
zejména zákoníku práce a zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7263-526-9 
(brož.) 
 
24552 
Václav Vybíhal a kolektiv 
Mzdové účetnictví 2009 : praktický 
průvodce 
Praha : Grada, 2009, 443 s. : tab. 
Praktické informace rozdělené do částí: 
pracovní právo a zaměstnanost, mzdová 
problematika, veřejné zdravotní pojištění, 
pojistné na sociální zabezpečení, důchodové 
pojištění, nemocenské pojištění, daň z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti a                  
z funkčních požitků, náhrady cestovních 
výdajů, zúčtovací vztahy k zaměstnancům a 
institucím, státní sociální podpora, dávky státní 
pomoci v hmotné nouzi. Zásadní změny           
v předpisech k 1. 1. 2009. Aktuální přehledy a 
vzory písemností. - 12. vyd. - 18 příl.: vzory 
formulářů. - ISBN: 978-80-247-2918-3 
(kroužková vazba) 
 
24633 
[autorský kolektiv] 
Mzdy 2009 
Praha : ASPI Publishing, 2009, xxxv, 753 s. 
Systematický výklad všech povinností             
v oblasti mzdové a osobní agendy vůči 
finančnímu úřadu, správě sociálního 
zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, úřadu 
práce, kooperativě či pojišťovně a vůči 
samotným zaměstnancům. Po definici 
rozebíraného pojmu následuje výklad 
problematiky, příklad, upozornění na důležité 
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výjimky nebo souvislosti, poznámky a přehled 
právní úpravy dané problematiky. Výklad je 
zpracován ke dni 1. 1. 2009. - Příl. - ISBN: 
978-80-7357-427-7 (brož.) 
 
E-9258 
[Jaroslav Stránský ... et al.] 
Paragrafy do krize : pracovněprávní a 
sociální minimum pro zaměstnance 
Praha : Sondy, 2009, 71 s. : 12 tab. 
Informativní brožura Českomoravské 
konfederace odborových svazů. Právní ochrana 
mzdy a platu. Postup zaměstnance v případě, 
že mu zaměstnavatel neplatí mzdu. Přehled 
sociálních dávek v roce 2009. Přehledy 
regionálních poradenských center pro 
zaměstnance s kontaktními údaji. - ISBN: 978-
80-86846-29-3 (brož.) 
 
24671 
Jan Doležal, Pavel Máchal, Branislav Lacko a 
kolektiv 
Projektový management podle IPMA 
Praha : Grada, 2009, 507 s. : obr., tab. 
Principy a zásady řízení projektů podle IPMA 
(International Project Management 
Association).  Kniha vysvětluje pojmy, 
představuje moderní metody, popisuje 
souvislosti a uvádí příklady z praxe. Z obsahu: 
mezinárodní certifikace projektových 
manažerů, návrh a implementace projektů, 
lidský činitel, řízení projektových rizik, obsah 
a význam předprojektových, projektových a 
poprojektových fází. Publikaci lze použít pro 
přípravu k certifikaci dle IPMA. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-247-2848-3 (váz.) 
 
24703 
Národní observatoř zaměstnanosti a   
vzdělávání; [redaktorka textu Hana Rosická] 
Předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce 
Praha : LINDE nakladatelství s.r.o., 2009,   
272 s. : 41 obr., 35 tab. 
Situace a probíhající změny na trhu práce        
v ČR. Předvídání kvalifikačních potřeb. 
Kvantitativní přístupy k předvídání. Metodika 
zpracování sektorových studií a výsledky tří 
pilotních studií. Budoucí vývoj ekonomických 
odvětví do roku 2020. Výsledky předvídání      
s prezentací základních informací                      
o očekávaném vývoji odvětví, profesí a 
kvalifikací. - ISBN: 978-80-86131-84-9 (brož.) 
 
 
 

24568 
Jiří Duda 
Řízení lidských zdrojů 
Ostrava : KEY Publishing, 2008, 128 s. 
Personální útvar a jeho role v řízení lidských 
zdrojů. Kolektivní pracovní vztahy. Podniková 
kultura. Pracovní doba a pracovní prostředí. 
Plánování lidských zdrojů. Nábor, výběr a 
přijímání pracovníků, jejich hodnocení, 
odměňování a vzdělávání. - Vyd. 1. - Vyd. ve 
spolupráci s Brno International Business 
School. - ISBN: 978-80-87071-89-2 (Key 
Publ.) 
 
24561 
Jiří Plamínek 
Týmová spolupráce a hodnocení lidí 
Praha : Grada, 2009, 120 s. : 54 obr. 
Sestavování a vedení týmů a podpora týmové 
spolupráce. Z obsahu: vznik, vývoj a 
podmínky trvání spolupráce, vedení skupin, 
rozdělení rolí, zvládání konfliktů v týmu, 
soudržnost týmu, zadání úkolů, hodnocení a 
odměňování lidí, hodnotící rozhovory. - 1. vyd. 
- ISBN: 978-80-247-2796-7 (brož.) 
 
24562 
Rolf Meier 
Úspěšná práce s týmem : 25 pravidel pro 
vedoucí týmu a členy týmu 
Praha : Grada, 2009, 146 s. : tab. 
Pravidla pro vytvoření dobrého pracovního 
týmu: správní lidé, dobrá spolupráce, podpora 
firemní kultury, management konfliktů, 
ústřední postava týmového vedoucího. -     
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-247-2308-2 (brož.) 
 
24588 
Jaroslav Jakubka ... [et al.] 
Zákoník práce : prováděcí nařízení vlády a 
další související předpisy s komentářem        
k 1.1.2009 
Olomouc : Andragogos agency, 2009, 1095 s. 
Úvodní poznámky. Znění zák. č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, s komentářem. Související 
nařízení vlády, další zákony a  vyhlášky, též     
s komentářem. Adresy inspektorátů práce. 
Směrnice Evropských společenství 
zapracované do zákoníku práce. Přehled úmluv 
Mezinárodní organizace práce, které se 
promítají do zákoníku práce a souvisejících 
předpisů. - 3. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-
7263-496-5 (váz.) 
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24713 
kolektiv autorů 
Zaměstnávání cizinců a vysílání 
zaměstnanců a OSVČ do ciziny 
Olomouc : Andragogos agency, 2009, 253 s. 
Výklad právních předpisů, které souvisejí         
s výkonem zaměstnání nebo výdělečné 
činnosti cizinců na území ČR a právních 
předpisů, které souvisejí s výkonem 
zaměstnání nebo samostatné výdělečné 
činnosti na území jiného státu, pokud 
zaměstnavatel sídlí na území ČR a 
zaměstnanec či OSVČ bydlí v ČR. Vymezení 
základních pojmů, přehled právních předpisů, 
zaměstnávání cizinců (evidence, uznávání 
profesních kvalifikací), informační síť EURES, 
zprostředkování zaměstnání, pracovněprávní 
vztahy, povolování pobytu na území ČR, 
nemocenské pojištění, veřejné zdravotní 
pojištění, důchodové pojištění, zdaňování 
příjmů zaměstnanců. Zpracováno podle 
právních předpisů vydaných k 1. 4. 2009. -      
3. aktualiz. vyd. - Příl.: Průvodce po institucích 
v ČR. - ISBN: 978-80-7263-525-2 (brož.) 
 

Právo 
 
24586 
uspořádala Petra Skřejpková 
Antologie československé právní vědy          
v letech 1918-1939 
Praha : Linde Praha, 2009, 694 s. 
Kniha představuje charakteristiky vývoje 
jednotlivých právních odvětví v letech 1918 až 
1938 - právní dějiny, právní teorie, filozofie a 
sociologie práva, římské právo, občanské a 
obchodní právo, trestní právo, ústavní a 
správní právo, mezinárodní právo, právo 
národního hospodářství, finanční právo a 
církevní právo. Na ně pak navazuje více než 70 
životopisných portrétů čelních představitelů 
právní vědy, kteří působili na univerzitách či    
v právní praxi a přispěli k rozvoji 
československé právní vědy a právního řádu. 
Tyto medailony jsou doprovázeny podrobnými 
bibliografiemi a ukázkami ze stěžejních děl. - 
ISBN: 978-80-7201-750-8 (váz.) 
 
 
 
 
 
 

24525 
Gijsbert Karel Fibbe 
EC law aspects of hybrid entities 
Hybridní subjekty v právu EU  
Amsterdam : International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2009, xx, 444 s. : schémata 
Obsáhlá dizertační práce zpracovává téma 
působení Smlouvy o ES na uznávání subjektů 
vnitřního trhu. Klasifikační metody dle 
mezinárodního práva soukromého jednotlivých 
členských států. Autonomní metody daňové 
klasifikace subjektů, hledání řešení, proč není 
princip vzájemného uznávání hospodářských 
subjektů aplikován i pro daňové účely. 
Hybridní subjekty a bilaterální smlouvy           
o zamezení dvojího zdanění. Projekt nové 
směrnice o vzájemném uznávání subjektů 
vniřního trhu pro daňové účely. Precedenční 
právo pro danou oblast. - Pozn. -- V rámci 
předplatného IBFD. - ISBN: 978-90-8722-  
042-6 (váz.) 
 
24639 
Petra Jánošíková, Petr Mrkývka, Ivan Tomažič 
a kolektiv 
Finanční a daňové právo 
Plzeň : Čeněk, 2009, 525 s. : boxy, tab. 
Učebnice je rozdělena do dvou částí. První část 
popisuje počátky finančních vztahů na území 
České republiky a vykládá následující pojmy: 
finanční věda a věda o finančním právu, 
finanční politika, úvod do studia finančního 
práva, finanční instituce, rozpočtové právo, 
fondovní hospodaření, měnové, bankovní a 
devizové právo, zahraniční platební operace, 
právo kapitálového trhu, pojišťovnictví a 
Evropská měnová unie. Druhá část učebnice 
podává výklad daňového práva. Zabývá se 
počátky bernictví na našem území, uvádí do 
studia daňového práva a vysvětluje tyto pojmy: 
přímé a nepřímé daně, cla, poplatky, správa 
daní a poplatků, daňové řízení a základy 
účetnictví. Definice některých termínů, 
kontrolní otázky a odkazy na literaturu jsou      
u každé kapitoly. - ISBN: 978-80-7380-155-7 
(váz.) 
 
24567 
Marie Emilie Grossová 
Finanční právo se zaměřením na daňové 
právo 
Ostrava : KEY Publishing, 2008, 177 s. 
Všeobecné otázky finančního práva. Právo 
rozpočtové, poplatkové, měnové, celní, 
daňové. Daňové řízení a správa daní. Právní 
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úprava finanční kontroly. - 1. vyd. - Vyd. ve 
spolupráci s Brno International Business 
School. - ISBN: 978-80-87071-77-9 (brož.) 
 
24310VI 
Petr Taranda a kolektiv autorů 
Insolvenční řízení 
Praha : Svaz účetních, 2009, 64 s. 
Nový insolvenční zákon z pohledu věřitele - 
stručný a ucelený výklad problematiky              
s využitím případné judikatury. V druhé části 
publikace jsou stanoviska odborníků ze Svazu 
účetních k dotazům z daňové a účetní praxe. 
 
24707 
Jiří Kindl 
Kartelové a distribuční dohody : teorie a 
praxe 
Praha : C.H. Beck, 2009, xviii, 305 s. 
Rozbor problematiky regulace dohod 
narušujících hospodářskou soutěž, a to             
v soutěžním právu evropském a českém, při 
širším srovnání i z pohledu amerického 
federálního antitrustového práva. Názvy částí: 
Přehled vývoje právní úpravy dohod 
narušujících hospodářskou soutěž v Evropě a 
na území ČR; Pojem hospodářské soutěže a 
cíle soutěžního práva; Základní právní 
prameny regulace dohod narušujících 
hospodářskou soutěž - skutková podstata 
kartelu; Výjimky z kartelového zákazu; 
Substantivní posuzování dohod narušujících 
hospodářskou soutěž; Důsledky porušení 
zákazu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-136-9 
(brož.) 
 
E-9199 
EBRD 
Law in transition : corporate governance in 
banking, Turkey.  2009 
Právo v transformaci : corporate 
governance v bankovnictví, Turecko. 2009 
London : European Bank for Reconstruction 
and Development, 2009, 92 s. : tab., grafy 
Sborník článků k problematice reformy 
právních norem v rozvíjejících se 
ekonomikách. Tematicky rozdělen do tří částí. 
V první části: telekomunikace v tranzitivních 
ekonomikách, právní aspekty přístupu             
k internetu ve středoasijských zemích, 
moldavský hypoteční zákon z roku 2008. 
Druhá část obsahuje soubor článků na téma 
corporate governance ve finančních institucích 
ve Střední Asii, Bulharsku a zhodnocení 
dopadu finanční krize na bankovní sektor 

tranzitivních států v roce 2008. Třetí část je 
věnována právním aspektům hospodářských 
reforem a změnám v obchodním právu             
v Turecku. - Pozn. - (brož.) 
 
24577 
Občanský zákoník a základní 
občanskoprávní předpisy : k 1.1.2009  
Olomouc : Andragogos agency, 2009, 447 s. 
Úplné znění zák. č. 40/1964 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších zákonů. 
Prováděcí předpisy k občanskému zákoníku. 
Související zvláštní právní předpisy potřebné 
pro řešení občanskoprávní problematiky. 
Nálezy Ústavního soudu ČR, týkající se tzv. 
deregulace nájemného z bytů. - 7. aktualiz. 
vyd. - ISBN: 978-80-7263-494-1 (brož.) 
 
24576 
Vladimír Sládeček 
Obecné správní právo 
Praha : ASPI Publishing, 2009, 463 s. 
Základní pojmy, prameny a vnitřní předpisy 
správního práva. Tvorba práva ve veřejné 
správě. Správní akt jako základní forma 
činnosti veřejné správy. Postupy při vydávání 
správních aktů a jejich přezkum. Opatření 
obecné povahy, veřejnoprávní smlouvy a další 
formy činnosti správy. Správní právo trestní. 
Správní dozor a obdobné činnosti. Organizace 
veřejné správy. Samospráva. Kompetenční 
spory a jejich rozhodování. Kontrola veřejné 
správy. Přehled ochrany práv ve veřejné 
správě. Evropské aspekty správního práva. -    
2. aktualiz. a přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-
7357-382-9 (váz.) 
 
24574 
Obchodní zákoník a předpisy související 
Olomouc : Andragogos agency, 2009, 485 s. 
Znění základních právních předpisů 
obchodního práva, které se vztahují                  
k podnikání. Zák. č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník. Zák. č. 77/1997 Sb., o státním 
podniku. Výňatky ze zák. č. 99/1963 Sb., 
občanského soudního řádu. Zák. č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon). Zák. č. 312/2006 Sb.,        
o insolvenčních správcích. Právní předpisy 
jsou uvedeny ve znění platném k 1. 1. 2009, 
obsahují i znění novel, které nabudou účinnosti 
v průběhu roku 2009. - 8. aktualiz. vyd. - 
ISBN: 978-80-7263-502-3 (brož.) 
 
 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                              Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

34 

24580 
Libor Hanuš 
Právní argumentace nebo svévole : úvahy    
o právu, spravedlnosti a etice 
Praha : C.H. Beck, 2008, xxii, 221 s. 
Publikace se zabývá aspekty právní 
argumentace souvisejícími s problematikou 
svévole, pramenů práva, náležitého vedení 
důkazního procesu, hledání smyslu a účelu       
v právu, mezi jeho právně přípustného výkladu 
a soudcovského dotváření práva. Úvahy jsou 
ilustrovány na relevantní judikatuře Ústavního 
soudu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-035-5 
(brož.) 
 
15392XXXXV 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 45, ročník 
2007 - II. díl 
Praha : C.H. Beck, 2009, xix, 499 s. 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí 
všechny přijaté nálezy a usnesení Ústavního 
soudu. Každý nález je opatřen výstižným 
názvem a právní větou umožňující rychlou a 
věcnou orientaci. V tomto díle nálezy č. 58 až 
108 a usnesení č. 5 - 7 z roku 2007. - 1. vyd. - 
Sezn. použit. práv. předpisů. - ISBN: 978-80-
7400-145-1 (váz.) 
 
24667 
Jaroslav Bičovský, Milan Holub, Milan 
Pokorný 
Společné jmění manželů 
Praha : Linde Praha, 2009, 200 s. 
Výklad právní úpravy společného jmění 
manželů platné k 1. 3. 2009 (včetně jejího 
historického vývoje v uplynulých šedesáti 
letech) s praktickým komentářem pro aplikaci 
právní úpravy v životě manželů. Předností je     
i účelné využití soudní judikatury k otázkám 
vysvětlení majetkových vztahů v manželství a 
k otázkám řešení kolizí a konfliktů. - 2. vyd. - 
ISBN: 978-80-7201-747-8 (brož.) 
 
24614 
Andrew McKnight 
The law of international finance 
Právo mezinárodních financí 
Oxford : Oxford University Press, 2008, cxviii, 
1125 s. : tab. 
Obsáhlá publikace analyzuje právní otázky 
mezinárodních finančních transakcí z pohledu 
anglického práva. Regulace bankovnictví, 
úvěrové prostředky, smlouva o půjčce. 
Rozpory práva v transakčních otázkách, 

mezinárodní platební neschopnost, jurisdikce a 
řešení mezinárodních sporů. Syndikované 
úvěry, dluhopisy, derivátové transakce, 
sekuritizace, převedení půjčky, projektové a 
strukturované financování. Financování 
realizované prostřednictvím převodu 
vlastnického práva k majetku, title finance. 
Finanční zajištění, záruka. - 1st ed. - Pozn. - 
ISBN: 978-0-19-924471-3 (váz.) 
 
24697 
Petr Scholz 
Zákon o finančním arbitrovi : komentář 
Praha : C.H. Beck, 2009, xx, 110 s. 
Komentovaný text zákona č. 229/2002 Sb.,     
o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších 
zákonů. - 1. vyd. - 10 příl. - ISBN: 978-80-
7400-091-1 (brož.) 
 
24698 
Eva Horzinková, Helena Kučerová 
Zákon o přestupcích s komentářem a 
judikaturou : a p řehled zákonů 
obsahujících skutkové podstaty přestupků 
Praha : Leges, 2009, 366 s. 
Komentované znění zák. č. 200/1990 Sb.,        
o přestupcích, ve znění pozdějších zákonů. 
Úplné znění účinné ke dni 1. 4. 2009. Přehled 
zákonů obsahujících skutkové podstaty 
přestupků. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-87212-   
15-8 (brož.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
E-9197 
Eurostat ; European Commission 
Europe in figures : Eurostat yearbook  
2006-07 
Evropa v číslech : ročenka Eurostat 2006-07 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, 2007, 373 s. : 
tab., grafy, mapy +1 CD-ROM 
Statistická ročenka přináší statistické ukazatele 
Evropské unie, jejích členských států a 
kandidátských zemí, u některých témat jsou 
zahrnuta i data z USA a Japonska. Pokrývá 
období let 1995-2005. Po úvodu je 
následujících 14 kapitol věnováno tématům: 
energetika (té je věnována zvláštní pozornost), 
obyvatelstvo, vzdělání, zdravotní péče, životní 
podmínky domácností a sociální péče, trh 
práce, hospodářství, mezinárodní obchod, 
průmysl a služby, věda a technika, životní 
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prostředí, zemědělství, lesnictví a rybolov, 
regiony Evropy, euroindikátory, strukturální 
indikátory a indikátory udržitelného rozvoje. - 
Pozn. -- Příl. - ISBN: 92-79-02489-2 (brož.) 
 
24465 
OECD 
Handbook on constructing composite 
indicators : methodology and user guide 
Příručka k sestavování kompozitních 
indikátor ů : metodologický a uživatelský 
rádce 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2008, 158 s. : tab., 
grafy, rámečky, vzorce 
Příručka pro tvorbu a užití kompozitních 
indikátorů; zaměřuje se na takové, které 
srovnávají a hodnotí výkonnost země v oblasti 
průmyslové konkurenceschopnosti, 
udržitelného rozvoje, globalizace a inovací. 
Přináší sadu technických doporučení a nástrojů 
pro zlepšení kvality a relevance sestavovaných 
kompozitních indikátorů. - Pozn. -- Příl. - 
ISBN: 978-92-64-04345-9 (brož.) 
 
24533 
Helmut Lütkepohl 
New introduction to multiple time series 
analysis : with 49 figures and 36 tables 
Nový úvod do analýzy vícerozměrných 
časových řad : se 49 grafy a 36 tabulkami 
Berlin : Springer, 2007, xxxi, 764 s. : vzorce, 
tab., grafy 
Přepracovaná a aktualizovaná učebnice pro 
pokročilé Úvod do analýzy vícerozměrných 
časových řad z roku 1991. Věnuje se tématům: 
modely vícerozměrných časových řad, proces a 
modely vektorové autoregrese (VAR model), 
kointegrované procesy a VEC (vector error 
correction) modely, systémy dynamických 
simultánních rovnic, strukturální vektorová 
autoregrese, proces vektorové autoregrese 
(VARMA model), ARCH a GARCH modely s 
množstvím proměnných, stavový model (state 
space model), přezkoušení modelů, užití 
modelů pro ekonomickou analýzu a 
prognózování. - Příl. - ISBN: 978-3-540-
26239-8 (brož.) 
 
 
 
 
 
 
 

24620 
OECD 
OECD Factbook 2009 : economic, 
environmental and social statistics 
Kniha statistických dat OECD 2009 : 
ekonomická, environmentální a sociální 
statistika 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2009, 313 s. : tab., 
grafy 
Publikace OECD poskytuje srovnávací 
statistiku dlouhodobých trendů klíčových 
faktorů hospodářské, sociální a 
environmentální oblasti v členských státech a 
vybraných nečlenských státech (Chile, 
Estonsko, Izrael, Rusko, Slovinsko, Brazílie, 
Čína, Indie, Indonésie a Jihoafrická republika). 
Zahrnuje statistické ukazatele z oblastí: 
obyvatelstvo a migrace, makroekonomické 
trendy, hospodářská globalizace, ceny a úroky, 
energie, zaměstnanost, věda a technika, životní 
prostředí, vzdělávání, veřejné finance, zdraví a 
kvalita života. Zvláštní pozornost je v tomto 
vydání věnována nerovnosti v oblasti: 
příjmové, chudoby, přerozdělování, regionální, 
ve vzdělávání a zdravotnictví v rámci zemí 
OECD. - Special focus: Inequality. - ISBN: 
978-92-64-05604-6 (brož.) 
 
24672 
Hana Řezanková, Dušan Húsek, Václav Snášel 
Shluková analýza dat 
Praha : Professional Publishing, 2009, 218 s. : 
obr., schémata 
Prezentované metody mají v analyzovaných 
datech nalézt určité skryté struktury a 
prezentovat je jako skupiny (shluky) 
podobných objektů. První kapitola vymezuje 
problematiku shlukování dat a charakterizuje 
různé typy analýz. Další kapitoly se pak 
zaměřují na měření podobnosti mezi prvky, 
které mají být shlukovány, metody shlukové 
analýzy a biologicky inspirované algoritmy. - 
2. rozšíř. vyd. - ISBN: 978-80-86946-81-8 
(váz.) 
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Účetnictví 
 
24658 
Dana Kovanicová 
Abeceda účetních znalostí pro každého 
[2009] 
Praha : POLYGON, 2009, 413 s. : obr. +         
1 samostat. příl. 
Učebnice je rozdělena do tří částí. První část je 
úvodem do účetnictví. Zahrnuje základní 
pojmy, metodické nástroje, tvorbu účetních 
modelů od roku 2003 prostřednictvím směrné 
účtové osnovy. Druhá část začleňuje účetnictví 
do okolního prostředí v tuzemsku i ve vztahu 
ke světu. Rozvádí daňovou soustavu a finanční 
trh, pojednává o harmonizaci účetního 
výkaznictví v rámci EU a na celosvětové 
úrovni. Poslední část uvádí do problematiky 
(podvojného) účetnictví podnikatelů. 
Objasňuje základní kostru platné účetní 
soustavy a individuální účetní závěrky. Výklad 
je založen na vzorovém účtovém rozvrhu 
podniku. - XIX. aktualiz. vyd. - Samostat. příl.: 
Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele. - 
ISBN: 978-80-7273-156-5 (váz.) 
 
24575 
Petr Ryneš 
Cash flow v účetní závěrce 
Praha : Andragogos agency, 2009, 191 s. : tab. 
Výklad problematiky peněžních toků ve vztahu 
k účetní závěrce podnikatelů. Úvod do 
problematiky peněžních toků a vazba na účetní 
výkazy. Metoda a struktura přehledu                
o peněžních tocích (cash flow) v účetní 
závěrce pro podnikatele. Analýza provozních 
operací v přehledu o peněžních tocích. 
Analýza investičních a finančních operací. 
Vybrané druhy zvláštních nepeněžních 
operací. Souhrnný příklad na přehled               
o peněžních tocích (nepřímá metoda). 
Ukazatele peněžních toků a jejich analýza. -   
3. aktualiz. vyd. - 4 příl.: znění předpisů. - 
ISBN: 978-80-7263-490-3 (brož.) 
 
24569 
Martin Landa 
Finanční a manažerské účetnictví 
podnikatelů 
Ostrava : KEY Publishing, 2008, 324 s. : obr. 
Učebnice charakterizuje celkový účetní systém 
a obecná východiska finančního výkaznictví a 
objasňuje hlavní účetní metody vztahující se    
k účetnímu zachycení hlavních složek aktiv, 

pasiv, nákladů a výnosů. V navazujících 
kapitolách je na praktických příkladech řešena 
problematika sestavení individuální účetní 
závěrky a hlavní přístupy k interpretaci 
informací obsažených ve finančních výkazech. 
Poslední část knihy je zaměřena na výklad 
hlavních nástrojů manažerského účetnictví. - 
Vyd. 1. - Vyd. ve spolupráci s Brno 
International Business School -- výklad. slov. -
- návrh účtového rozvrhu. - ISBN: 978-80-
87071-85-4 (brož.) 
 
24676 
Eva Sládková ... [et al.] 
Finanční účetnictví a výkaznictví 
Praha : ASPI Publishing, 2009, 451 s. : 
Učebnice je rozdělena do několika částí,           
z nichž každá představuje ucelený blok            
s příklady, shrnutím a testem: účetní závěrka 
sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, a aplikací prováděcí vyhlášky 
č. 500/2002 Sb., účetní závěrka sestavená 
podle Mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví a základní rozdíly IFRS a US 
GAAP, finanční analýza účetní závěrky. Každá 
část je zasazena do platného legislativního 
rámce a seznamuje s procedurami 
souvisejícími s tímto procesem. - 1. vyd. - 
Glosář. - ISBN: 978-80-7357-434-5 (brož.) 
 
24706 
Lenka Krupová 
IFRS : Mezinárodní standardy účetního 
výkaznictví : [aplikace v podnikové praxi] 
Praha : VOX, 2009, iv, 804 s. : tab. 
Základní požadavky jednotlivých standardů a 
komentované příklady. Ve čtyřech částech je 
vysvětlena účetní závěrka podle IFRS, zásoby 
a hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, 
ostatní (nemajetkové) prvky účetní závěrky a 
tzv. reporting pro mateřskou společnost. 
Přehled požadavků na zveřejnění uvedených 
ve standardech a interpretacích. Údaje             
v publikaci jsou platné ke dni 1. 1. 2009. -      
1. vyd. - Glosář -- angl.-český, česko-angl. 
slov. - ISBN: 978-80-86324-76-0 (váz.) 
 
24579 
Zdenka Cardová 
Majetek v daňové evidenci 
Praha : ASPI Publishing, 2009, 135 s. : 26 tab. 
Základní pravidla vedení daňové evidence. 
Nehmotný a hmotný majetek v daňové 
evidenci podniků: pravidla při vedení daňové 
evidence fyzických osob, vymezení majetku     
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v daňové evidenci, pořízení majetku, ocenění a 
evidence, odpisování a technické zhodnocení, 
daň z nemovitosti a daň z převodu nemovitostí, 
finanční leasing, rezervy na opravy hmotného 
majetku, vyřazení, archivace aj. - Vyd. 1. -       
2 příl. - ISBN: 978-80-7357-431-4 (brož.) 
 
24700 
Robert Mládek 
Postupy účtování podle IFRS = IFRS 
Policies and Procedures 
Praha : Leges, 2009, 351 s. 
Příklady účetních postupů pro běžné situace, 
tak, aby byly splněny požadavky IFRS. Kniha 
vychází ze znění schváleného IASB ke dni     
1. 1. 2009 a obsahuje zápisy do deníku, 
redukované na nezbytně nutné minimum. 
Všechny zápisy jsou provedeny podvojně. 
Tématické části: rozvaha, majetek, závazky, 
zboží, výroba, odúčtování zásob a uznání 
výnosů, služby, nepeněžní transakce, časové 
rozlišení, ocenění, leasing, vlastní kapitál, 
výsledovka aj. - Vyd. 1. - Dvojjazyčný text. - 
ISBN: 978-80-87212-13-4 (brož.) 
 
24551 
Věra Rubáková 
Praktické účetní případy 2009 : příklady 
účtování na všech účtech 
Praha : Grada, 2009, 163 s. : tab. 
Praktické účetní případy seřazené podle 
jednotlivých účtových tříd 0 až 7.  Zaúčtování 
jednotlivých účetních případů je znázorněno    
v přehledných tabulkách. - 2. vyd. - Příl. - 
ISBN: 978-80-247-2997-8 (brož.) 
 
24548 
Petr Valouch 
Účetní a daňové odpisy 2009 
Praha : Grada, 2009, 136 s. 
Základní pojmy týkající se hmotného a 
nehmotného majetku, včetně oceňování se 
zaměřením na vysvětlení rozdílů účetního a 
daňového pohledu na hmotný a nehmotný 
majetek a jeho oceňování. Výklad 
problematiky účetních odpisů včetně 
vysvětlení odlišností mezi účetními a 
daňovými odpisy. Aktuální právní úprava 
daňového odpisování majetku k 1. 1. 2009. 
Odpisové tabulky, výpočty, účtování, příklady. 
- 4. vyd. - ISBN: 978-80-247-2825-4 (brož.) 
 
 
 
 

24696 
Hana Vomáčková 
Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných 
vlastnických transakcí : (vyšší účetnictví) 
Praha : POLYGON, 2009, 553 s. : tab. 
Základní přehled hlavních vlastnických 
transakcí. Obecné přístupy k jejich 
zobrazování ve finančním účetnictví 
vycházející z platných norem ČR a jejich 
srovnání s obecnějšími koncepty obsaženými   
v mezinárodních harmonizačních normách. 
Výklad v kapitolách: Vlastnické transakce  a 
oceňování ve finančním účetnictví; Vlastnické 
transakce a účetní závěrka; Podnikové 
kombinace - spojování podniků; Vznik 
obchodní společnosti; Prodej podniku ve 
finančním účetnictví; Vklad podniku; 
Kapitálové akvizice; Právní přeměny 
obchodních společností; Změny právní formy 
obchodní společnosti nebo družstva; Likvidace 
obchodní společnosti. - 4. aktualiz. a rozš. vyd. 
- Příl. -- klíč. slova. - ISBN: 978-80-7273- 
157-2 (váz.) 
 
24550 
Josef Jílek, Jitka Svobodová 
Účetnictví bank a finančních institucí 2009 
Praha : Grada, 2009, 584 s. 
Účtování a vykazování v prostředí národní 
úpravy i při použití mezinárodních standardů 
pro finanční výkaznictví. Publikace obsahuje 
výklad v následujících částech: Koncepční a 
právní rámec; Základní účetní metody; 
Pohledávky a závazky vůči bankám; 
Pohledávky a závazky z vybraných finančních 
činností; Leasing; Cenné papíry; Účasti           
v ovládaných a přidružených osobách; Repo 
obchody; Deriváty; Obchody s finančními 
nástroji pro klienty; Ostatní majetek a závazky; 
Kapitál; Daň z příjmů; Účetní závěrka a 
zveřejňování informací. - 7.  vyd. - 5 příl. se 
zněním práv. předpisů. - ISBN: 978-80-247-
3048-6 (brož.) 
 
24711 
Marta Neplechová 
Účetnictví pro bytová družstva a 
společenství vlastníků jednotek od A do Z 
Olomouc : Andragogos agency, 2009, 351 s. : 
tab. 
Privatizace obecního bytového fondu, a to       
z pohledu účetního a daňového a doporučení 
účetních postupů. Účetnictví vlastníků 
privatizovaných bytových domů. Účetní 
závěrka a daňové přiznání. Účetnictví 
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společenství vlastníků jednotek, správců domů 
vlastníků, pronájmů bytů ve vlastnictví 
fyzických osob. V příloze návrhy účtového 
rozvrhu, české účetní standardy a další 
předpisy. - 5. aktualiz. vyd. - Příl.: znění 
předpisů. - ISBN: 978-80-7263-524-5 (brož.) 
 
24710 
Štěpánka Nováková 
Účetnictví státní správy a samosprávy 
Praha : Oeconomica, 2009, 231 s. +               
40 příkladů, schémata 
Problematika účetnictví a financování celé 
státní správy i samosprávy. První část je 
věnována účetnictví organizačních složek 
státu, specifickému způsobu financování 
centrálního rozpočtu formou limitů a kontrole 
základních okruhů účtování ve státním 
rozpočtu. Další část vysvětluje účetnictví 
územních samosprávných celků, upozorňuje na 
jeho specifika ve vztahu k podnikatelským 
subjektům. Třetí část obsahuje účetnictví 
příspěvkových organizací, zřizovaných 
organizačními složkami státu i územními 
samosprávnými celky. Publikace obsahuje 
řadu konkrétních účetních příkladů. - 1. dotisk 
1. vyd. - 3 příl.: vzory účetních a finančních 
výkazů, znění směrné účtové osnovy. - ISBN: 
978-80-245-1068-2 (brož.) 
 

Veřejná správa 
 
24607 
Jiří Šouša jr. 
Obecní majetek v Čechách 1848-1938 : 
základy právní úpravy a vývoj 
komunitárního majetku v Čechách v letech 
1848-1938 
Praha : Karolinum, 2009, 244 s. 
Stručný nástin a přehled vývoje, podoby a 
zejména právní úpravy, která v pojednávaném 
období vymezovala a regulovala obecní 
majetek i činnost orgánů v tomto směru. Názvy 
kapitol: K obecnímu majetku teoreticky; 
Nástin právní úpravy komunálního majetku a 
jeho vývoje do roku 1848; Revoluční léta 1848 
- 1849 a komunální majetek podle 
prozatímního obecného zřízení a výnosu 
ministerstva vnitra o obecním majetku; Doba 
neoabsolutismu; Vznik stabilní úpravy 
komunálního majetku a jeho vývoj do roku 
1918; K právní úpravě obecného majetku za 
první Československé republiky; Úprava 

majetku statutárních měst na příkladu Prahy a 
Liberce. - Vyd. 1. - Příl. - ISBN: 978-80-246-
1497-7 (brož.) 
 
24570 
Karel Schelle 
Vznik Československé republiky 1918 :       
k 90. výročí vzniku Československé 
republiky  
Ostrava : KEY Publishing, 2008, 95 s. 
Výklad událostí vedoucích k vyhlášení státní 
samostatnosti v říjnu 1918. Vytvoření soustavy 
nejvyšších státních orgánů. Veřejná správa       
v Čechách, na Moravě a Slezsku, situace na 
Slovensku. Vznik a organizace národních 
výborů, rozsah jejich působnosti. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7418-000-2 (brož.) 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
24610 
edited by Jérome Creel, Malcolm Sawyer 
Current thinking on fiscal policy 
Současné úvahy o fiskální politice 
Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2009,        
x, 182 s. : grafy, tab., vzorce 
Publikace rozvíjí současné úvahy o fiskální 
politice a o její významné roli, kterou může 
mít v makroekonomické politice. Přináší 
teoretický vhled do obhajoby fiskální politiky 
jako platného makroekonomického nástroje 
finanční stabilizace. - Pozn. - ISBN: 978-0-
230-20249-8 (váz.) 
 
24657 
Romana Provazníková 
Financování měst, obcí a regionů : teorie a 
praxe 
Praha : Grada, 2009, 304 s. : tab., grafy, obr. 
Problematika municipálního a regionálního 
financování v komplexním a souhrnném 
pohledu. První část publikace je věnována 
struktuře veřejné správy a rozpočtu jako 
základnímu plánu každé samosprávy. Druhá 
část klade důraz na rozpočtové hospodaření 
krajů a obcí, věnuje se i financování územních 
samospráv ze zdrojů EU v období 2007 až 
2013. Třetí část představuje metody a postupy 
zvyšování kvality poskytovaných služeb, řízení 
a hospodaření v územní samosprávě. -             
2. aktualiz. a rozš. vyd. - ISBN: 978-80-247-
2789-9 (brož.) 
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24651 
Ministerstvo financí České republiky, odbor 
Finanční politika 
Fiskální výhled České republiky : květen 
2009 
[Praha] : Ministerstvo financí ČR, 2009, 55 s. : 
tab., grafy 
Analýza posledního vývoje veřejných financí. 
Makroekonomický vývoj, záměry fiskální 
politiky. Vývoj veřejných financí. Střednědobý 
fiskální výhled. Tématem tohoto vydání jsou 
akruální daně a metoda jejich výpočtu v ČR. 
Uzávěrka datových zdrojů: 9. 6. 2009. - Tab. 
příl.: vládní sektor v metodice ESA 95 -- 
publikace je k dispozici též v anglické verzi 
(sign. 24652). - (brož.) 
 
E-9229 
Rolando Ossowski ... [et al.] 
Managing the oil revenue boom : the role of 
fiscal institutions 
Hospodaření s rostoucími příjmy z ropy : 
úloha fiskálních institucí 
Washington : International Monetary Fund, 
2008, x, 35 s. : grafy, tab., rámečky 
Studie zkoumá fiskální reakci států 
produkujících ropu na růst cen této suroviny     
v letech 2000-2005 a úlohu zvláštních 
fiskálních institucí (special fiscal institutions 
SFIs) - ropných fondů, rozpočtových pravidel, 
fiskální odpovědnosti aj. v rozpočtovém 
managementu. Reakce fiskální politiky na 
pozitivní cenové šoky. Vyvození obecných 
poučení pro rozpočtový management těchto 
zemí. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-1-58906-
718-9 (brož.) 
 
24701 
Miroslav Červenka 
Soustava veřejných rozpočtů 
Praha : Leges, 2009, 205 s. : 6 tab., schémata 
Učebnice rozpočtového práva. V úvodu je 
popsán vývoj rozpočtového hospodaření, 
základní pojmy z oblasti veřejných rozpočtů a 
rozpočtové právní normy v ČR. Stěžejní část je 
věnována veřejným rozpočtům, rozpočtovému 
procesu a finanční kontrole (rozpočty 
vybraných odvětví veřejného sektoru, rozpočet 
ČNB). Závěrečné kapitoly se soustřeďují na 
aktuální otázky společného financování            
z veřejných rozpočtů a soukromých zdrojů a na 
reformu veřejných rozpočtů v ČR. - Vyd. 1. -  
7 příl. se zněním souvisejících práv. předpisů. - 
ISBN: 978-80-87212-11-0 - (brož.) 
 

24591 
European Commission. Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
The quality of public finances and economic 
growth : proceedings to the annual 
workshop on public finances (Brussels, 28 
November 2008) 
Kvalita veřejných financí a ekonomický  
růst : jednání každoročního semináře                  
o veřejných financích (Brusel, 28. listopadu 
2008) 
[Luxembourg] : Office for Official 
Publications of the European Communities, 
March 2009, 243 s. : tab., grafy, vzorce, 
rámečky 
Publikace přináší referáty ze semináře 
zaměřeného na spojitost mezi kvalitou 
veřejných financí a dlouhodobým 
hospodářským růstem. Skladba vládních 
výdajů a hospodářský růst v zemích OECD; 
efektivita veřejného sektoru; daňový systém a 
podpora růstu; nadnárodní orgán a efektivita 
veřejné infrastruktury; proticyklická fiskální 
politika a její působení na růst; funkce 
veřejného kapitálu, soukromých vstupů a řízení 
ve vztahu k produktivitě a růstu v zemích 
OECD. - Pozn., 2 příl. - ISBN: 978-92-79-
11259-1 (brož.) 
 

Zemědělství 
 
E-9261 
Jaroslava Musilová 
Společná zemědělská politika EU : situace 
na trhu s mlékem a mléčnými výrobky a 
opatření na pomoc zemědělcům 
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2009, 21 s. :   
3 grafy, 9 tab. 
Základní principy politiky EU v odvětví mléka 
a mléčných výrobků a její reformy. Aktuální 
přehled situace na trhu s mlékem a mléčnými 
výrobky. Hlavní opatření v rámci EU i ČR na 
pomoc producentům mléka včetně výhledu 
komplexního řešení, které navrhuje Evropská 
komise. Zpracováno z informací dostupných   
k 5. 4. 2009. - Použit. zdroje. - (brož.) 
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Životní prostředí 
 
24523 
edited by Shardul Agrawala and Samuel 
Fankhauser ; OECD 
Economic aspects of adaptation to climate 
change : costs, benefits and policy 
instruments 
Ekonomická stránka přizpůsobení se 
změnám klimatu : náklady, přínosy a 
nástroje politik  
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, c2008, 133 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Kritický odhad hospodářských nákladů a 
přínosů adaptačních opatření v oblasti 
snižování emisí CO2 na odvětvové, národní      
i celosvětové úrovni. Náklady a limity 
hospodářských a politických nástrojů (např. 
pojištění a sdílení rizik, environmentální trhy a 
cenotvorba, public private partnerships), které 
jsou motivujícím faktorem přizpůsobení 
chování. - Pozn. - ISBN: 978-92-64-04603-0 
(brož.) 
 
E-9260 
[Nicholas Stern] 
Ekonomické aspekty změny klimatu : 
Sternova studie : shrnující zpráva 
Praha : British Embassy Prague, 2007, 31 s. :   
5 obr. 
Shrnutí nejdůležitějších závěrů rozsáhlé studie. 
Nejprve se studie zabývá důkazy                      
o hospodářských dopadech samotné změny 
klimatu a zkoumá ekonomické aspekty 
stabilizace skleníkových plynů v atmosféře. 
Druhá část pojednává o složitých politických 
výzvách spojených s řízením přechodu            
k nízkouhlíkovému hospodářství a se 
zajištěním schopnosti lidského společenství 
přizpůsobit se důsledkům změny klimatu, 
kterým již nelze zabránit. Celý text zprávy je    
k dispozici na www.sternreview.org.uk. 
 
24565 
Nigel Lawson ; [předmluva Václav Klaus ; 
překlad Petr Holčák] 
Vraťme se k rozumu : o globálním 
oteplování střízlivě a bez emocí 
Praha : Dokořán, 2009, 190 s. 
Autor důkladně rozebírá jednotlivé stránky 
fenoménu globálního oteplování - od 
pseudovědecké propagandy, zeleného 
náboženství, útočné ekománie až po vědecká 

fakta, politické dopady, ekonomické 
alternativy a závažné etické aspekty. Nastiňuje, 
jak by měl vypadat racionální přístup k tématu, 
a vysvětluje, proč vlastně téma globálního 
oteplování získalo tak výjimečné postavení, 
jaké má. Předmluvu pro české vydání napsal 
Václav Klaus. - ISBN: 978-80-7363-242-7 
(váz.) 
 

Ostatní 
 
24563 
Ludmila Kollmannová 
Angličtina pro pokročilé samouky 
Voznice : LEDA, 2008, 399 s. +2 CD 
Učebnice navazuje na publikaci Angličtina pro 
mírně a středně pokročilé samouky (sign. 
24056). Zaměřuje se na nácvik tří základních 
dovedností: porozumění textu, poslech             
s porozuměním a řízený nácvik ústního 
projevu. Je vybavena klíčem ke cvičením, 
slovníčkem anglické gramatické terminologie, 
přehledem gramatických časů a přehledem 
tvarů nepravidelných sloves. Ke kontrole 
úspěšnosti slouží závěrečný test. - 1. vyd. - 
Závěrečný test -- klíč ke cvič. -- slovníček -- na 
2 CD poslech. cvič. - ISBN: 978-80-7335- 
101-4 (brož.) 
 
24641 
Zdeněk Schröter 
Autoškola : nové testové otázky 
Praha : Grada, 2009, 134 s. : fot. 
Kompletní přehled testových otázek platných   
k 15. únoru 2009 k získání potřebných znalostí 
uchazečů o řidičské oprávnění skupiny B. 
Současně je k jednotlivým otázkám přiřazena 
jejich bodová hodnota a na deskách publikace 
jejich správné vyhodnocení. - ISBN: 978-80-
247-3040-0 (brož.) 
 
21555XI        Pouze prezenčně   
Historický ústav AV ČR ; [vedoucí projektu 
Pavla Vošahlíková] 
Biografický slovník českých zemí [XI. sešit]. 
Čern-Čž 
Praha : Libri, 2009, XVII, 1-104 s. 
Biografický slovník obsahuje data o již 
nežijících osobnostech. Každé heslo je 
opatřeno standardizovaným záhlavím, 
životopisem dané osoby a je doplněno             
o příslušné bibliografické údaje. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-7277-368-1 (brož.) 
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24549 
Li Beibei 
Čínština pro samouky 
Brno : Computer Press, 2008, viii, 232 s. +      
1 CD 
Učebnice základní úrovně tzv. "obecné" 
čínštiny obsahuje lekce s úvodním textem, 
slovní zásobou, výkladem gramatiky a 
článkem. V závěru je uveden přehled 
gramatiky, užitečné odkazy, česko-čínský a 
čínsko-český slovníček a klíč ke cvičením. - 
Vyd. 1. - Příl. -- na CD mp3 s audionahrávkou 
a animacemi psaní čínských znaků. - ISBN: 
978-80-251-2146-7 (brož.) 
 
24608 
Rudolf Landmann 
Encyklopedie zeměpisu světa 
Ostrava : Knižní expres, 2009?, 286 s. : fot., 
mp., il. 
Encyklopedický průvodce 258 státy 
současného světa představuje jednotlivé země 
v abecedním pořadí. U každého státu jsou 
uvedeny základní údaje - hlavní město, 
rozloha, počet obyvatel, státní zřízení, 
geografická poloha a přírodní poměry, dějiny, 
ekonomika i turistické zajímavosti. Každý stát 
je prezentován na jedné straně, případně 
dvoustraně. Text doplňují barevné fotografie, 
státní vlajky, státní znaky a jednoduché 
orientační mapky. - ISBN: 978-80-7347-054-8 
(váz.) 
 
24636 
Jaroslav Peregrin 
Filozofie pro normální lidi  
Praha : Dokořán, 2008, 142 s. 
Autor - filozof a logik, odborně nenáročnou 
formou přibližuje trendy filozofie                     
v jedenadvacátém století. Vysvětluje některá 
důležitá témata a oblasti (např. ontologie, 
postmoderní relativismus, epistemologie, 
filozofie jazyka, strukturalismus, filozofická 
antropologie, etika aj.) a analyzuje rysy 
aktuální filozofické diskuse. - ISBN: 978-80-
7363-192-5 (váz.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-9259 
[uspořádané Grantovou agenturou ČR a 
Národohospodářským ústavem Josefa Hlávky 
ve spolupráci s fórem dárců] 
Financování vědy a budoucnost českých 
nadací : konference 2008 : [příspěvky 
přednesené na vědecké konferenci 21. ledna 
2008] 
Praha : Nadace "Nadání Josefa, Marie a 
Zdeňky Hlávkových", 2008, 83 s. : fot. +1 CD 
Sborník z konference má dvě části, textovou a 
elektronickou na CD. V textové části jsou 
přednesené příspěvky, na CD jsou power-
pointové prezentace. Z obsahu příspěvků: 
financování vědy ze státních a soukromých 
zdrojů, dnešní odkaz Josefa Hlávky, 
financování vědy a výzkumu, financování 
grantových projektů, využívání strukturálních 
fondů, budoucnost českých nadací, problémy 
financování neziskového sektoru, financování 
české vědy pohledem neziskového sektoru 
nebo pohledem soukromých firem. - ISBN: 80-
86729-45-1 (brož.) 
 
24557 
Anna Treger ; [překlad Libuše Malinová] 
Inside the European Union 
Voznice : LEDA, 2008, 199 s. 
Učebnice angličtiny pro středně pokročilé až 
pokročilé studenty je zaměřena na 
problematiku EU. S využitím originálních 
unijních textů, záznamů projevů a tiskových 
zpráv seznamuje s jazykem oficiálních 
dokumentů a se základními tématy, jako je 
podnikání, sociální politika, zdravotní péče, 
právní otázky, integrace, vnitřní záležitosti, 
rozpočet atd. Každá kapitola obsahuje námět 
na diskusi, texty, cvičení na jejich porozumění 
a zdokonalení ústního projevu, rozbor 
vybraných slov a slovníček. - Klíč ke cvič. - 
ISBN: 978-80-7335-156-4 (brož.) 
 
24544 
Jiří Plamínek 
Konflikty a vyjednávání : umění vyhrávat, 
aniž by někdo prohrál  
Praha : Grada, 2009, 136 s. : 60 obr. 
Jak jednat v konfliktních situacích a dosahovat 
dohod. Příčiny, vývoj a zvládnutí konfliktu. 
Styly vyjednávání. Strategie řešení. -               
2. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-247-2944-2 
(brož.) 
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24699 
Leona Černá, Blanka Kulhajová 
Le Français juridique 
Praha : Leges, 2009, 208 s. 
Učebnice právnické francouzštiny je příručkou 
pro studium právnického názvosloví a zároveň 
úvodem do francouzského práva. Každá lekce 
je rozdělena do tří částí. První část je věnovaná 
francouzskému právu, druhá pochopení textu a 
třetí stručné gramatice. Všechny lekce obsahují 
klíčová slova a cvičení gramatického                 
i lexikálního rázu. - Vyd. 1. - Klíč. ke cvič. -- 
slovník. - ISBN: 978-80-87212-12-7 (brož.) 
 
24545 
Hans Biedermann ; [překlad Jan Hlavička] 
Lexikon symbolů 
Praha : BETA - Pavel Dobrovský, 2008, 503 s. 
: obr. 
Více než dva tisíce abecedně řazených hesel 
vysvětluje symboly v primitivních pravěkých 
obrazech, v starověkých kulturách všech 
kontinentů, raném i středověkém křesťanství a 
v novověkých i současných mýtech. - Vyd. 1. - 
Přehl. vyobrazení. - ISBN: 978-80-7306-362-7 
(váz.) 
 
24704 
Robert Kvaček ... [et al.] ; Jindřich Dejmek - 
Marek Loužek (eds.) 
Nacistická okupace : sedmdesát let poté : 
sborník textů 
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2009, 153 s. 
Znění příspěvků ze stejnojmenného semináře 
konaného v březnu 2009. Jejich názvy jsou:     
A bylo rozhodnuto (R. Kvaček); Každodenní 
život v protektorátu (V. Nálevka); Zahraniční 
politika Česko-Slovenska před okupací           
(J. Dejmek). Doplňkové texty jsou sestaveny    
z těchto příspěvků: K tragickému výročí 15. 
března (V. Klaus); Dějinná paměť, právo a 
doba nesvobody (V. Pavlíček); Slovenský stát 
1939 (Z. Zudová-Lešková); Uprchlíci za druhé 
republiky (P. Mádr); Internační tábory              
v Letech u Písku (S. Kokoška); Kauza Lety by 
se neměla zneužívat k překrucování dějin       
(J. Weigl). Dokumentární přílohy představují 
zápisy, protestní nóty, prohlášení i vzpomínky 
vztahující se k této události. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-86547-79-4 (brož.) 
 
 
 
 

24595 
Zdeněk Veselý 
Nástin dějin české zahraniční politiky  
Praha : Oeconomica, 2009, 131 s. 
Přehledný výklad, určený k základní orientaci 
v problematice, je rozdělen do kapitol: 
Zahraniční politika českého státu ve 
středověku a počátkem novověku (do pol.     
17. stol.); Český stát a zahraniční politika         
v rámci habsburské monarchie (pol. 17. stol. - 
1918); Zahraniční politika Československa 
(1918-1992); Zahraniční politika ČR (od roku 
1993); Historiografický exkurz. - Vyd. 4. dopl. 
- 5 příl. - ISBN: 978-80-245-1501-4 (brož.) 
 
24715 
Lucie Poslušná 
Nejčastější chyby v angličtině a jak se jich 
zbavit 
Brno : Computer Press, 2009, 120 s. 
V knize jsou popsány nejčastější chyby            
v anglickém jazyce - gramatické, ve slovní 
zásobě, chybně používané fráze, v pravopisu a 
ve výslovnosti. Výklad je doplněn cvičeními. - 
Vyd. 1. - Klíč ke cvič. - ISBN: 978-80-251-
2427-7 (brož.) 
 
24677 
Andrew Heywood ; [překlad Zdeněk 
Masopust] 
Politologie 
Plzeň : Čeněk, 2008, 537 s. 
Učebnice politologie obsahuje kapitoly: Různé 
teorie politiky; Národy a globalizace; Politická 
interakce; Mechanismus vládnutí; Politická 
opatření a jejich provádění. Výkladem se 
prolíná důraz na stále důležitější globální 
aspekty. Řada doprovodných informací, které 
objasňují základní pojmy, přináší obrazové       
i slovní portréty nejvýznamnějších myslitelů a 
předkládá další otázky k diskusi. - 3. vyd. - 
Slovník politolog. termínů. - ISBN: 978-80-
7380-115-1 (brož.) 
 
24539 
Gillian D. Brown, Sally Rice 
Professional English in use : law 
Používání odborné angličtiny : právo 
Cambridge : Cambridge University Press, 
2007, 128 s. : tab., schémata, vlož. boxy 
Učebnice rozvíjí slovní zásobu ve specifické 
oblasti - právo - odborné angličtiny. Obsahuje 
45 lekcí pokrývajících stěžejní slovní zásobu 
(legislativa, soudnictví, prameny práva, trestní 
řízení, občanskoprávní řízení, právo EU, 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                 
__________________________________________________________________________________________ 

43 

advokáti, právní zástupci, soudci, smlouvy, 
odpovědnost, duševní vlastnictví, IT právo, 
environmentální právo atd.). Určeno pro 
středně pokročilé a pokročilé studenty. - ISBN: 
978-0-521-68542-9 (brož.) 
 
24538 
Ian MacKenzie 
Professional English in use : finance 
Používání odborné angličtiny : finance 
Cambridge : Cambridge University Press, 
2008, 140 s. : tab., vlož. boxy 
Učebnice rozvíjí slovní zásobu ve specifické 
oblasti - finance - odborné angličtiny. 
Obsahuje 50 lekcí pokrývajících stěžejní slovní 
zásobu (oblast účetnictví, bankovnictví, 
ekonomika a obchod, daně, finance 
společností, cenné papíry atd.). Je určena pro 
středně pokročilé a pokročilé studenty. - ISBN: 
978-0-521-61627-0 (brož.) 
 
24668 
[německé zpracování Oliver Sparisci] ; 
[překlad Jitka Koubková] 
Španělská slovíčka ve větách 
Praha : Grada, 2009, 173 s. 
Více než 1700 abecedně řazených slov a 
slovních spojení se vzorovými větami a obraty. 
Informace o výslovnosti, gramatice a další 
užitečné přehledy. - 1. vyd. - Příl. - ISBN: 978-
80-247-2772-1 (brož.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


