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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  listopad 

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

 
Mezi českými novinkami naleznete např. tituly:  Euro 

v ČR z pohledu ekonomů,  Peníze, banky, finanční trhy, Slovník 
pojmů  IFRS,  Trestní  právo  daňové:  sborník  příspěvků                  
z 2. mezinárodní konference, Veřejný majetek,  Datové schránky 
v  právním  řádu  ČR,  Ekonomické  a  finanční  řízení  firmy,  
Modelová  smlouva  o  zamezení  dvojího  zdanění  příjmů  a 
majetku  (OECD),   Rozpočtová  skladba v  roce 2010 a praktické 
příklady,   Sporné otázky daňového řízení,   Světová ekonomika,  
Investiční  controlling,  Manažerské  výpočty  a  ekonomická 
analýza,   Nový pohled na velkou hospodářskou krizi, Průvodce 
pro interní audit a risk management,   Svoboda  jménem zlato a  
Trades licensing act (Czech Republic). 

 
Ze zahraničí  jsme  nakoupili či získali např.: Engaging 

with  high  net  worth  individuals  on  tax  compliance,  The 
financial  crisis:  reform  and  exit  strategies  (OECD),  Economic 
crisis in Europe: causes, consequences and responses,  Pensions 
at  a  glance  2009:  retirement‐income  systems  in  OECD 
countries,  Pension  schemes  and  projections  in  the  EU‐27 
member  states,  Cross‐border  consumption  taxation  of  digital 
supplies, Legal remedies in European tax law, Economic theory 
and  global  warming  a  konečně  Macroeconomic  policy:  
demystifying monetary and fiscal policy. 

 
Z  produkce  Ministerstva  financí  upozorňujeme na 

pravidelný  materiál  Makroekonomická  predikce  České 
republiky:  leden  2010,  v anglické  verzi  pak  Macroeconomic    
forecast – Czech Republic. Elektronická prezentace je na adrese 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre.html 

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

     
  Mgr. A. Sahánková 

                 VO 303 
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AKTUALITY 
 
Úplné znění zákonů  (ÚZ) 
 
Připravili  jsme  pro  Vás    přehled    Úplných  znění 
zákonů,  které  knihovna  zařadila  do  fondu 
v posledních třech měsících. 
 
24330/756 
Bankovnictví.  Platební  styk.  Finanční  arbitr.  Praní 
špinavých  peněz.  Stavební  spoření.  Podle  stavu 
k 9.11.2009. 
 
24330/755 
Devizové  předpisy:  devizový  zákon,  podpora  a 
ochrana  investic,  nabývání  tuzemských 
nemovitostí,  směnárenská  činnost.  Podle  stavu 
k 4.11.2009. 
 
24330/751 
Občanský  zákoník  a  související  předpisy.  Podle 
stavu k 19.10.2009.  
 
24330/757 
Pracovněprávní  předpisy.  Zaměstnanost,  odbory, 
inspekce práce. Podle stavu k 16.11.2009.  
 
24330/745 
Školství. Podle stavu k 9.11. 2009.  
 
24330/754 
Zahraniční obchod.  Podle stavu k 30.10.2009.  
 
24330/758 
Zdravotní  pojištění.  Zdravotní  péče.  Podle  stavu 
k 16.11. 2009. 
 
24330/753 
Živnostenské podnikání  a další předpisy  regulující 
podnikání. Podle stavu k 2.11.2009.  
 
24330/760 
Celní  předpisy. Celní  zákon  a  prováděcí  předpisy, 
celní  správa,  zboží  porušující  práva  duševního 
vlastnictví. Podle stavu k 1.12.2009. 
 
24330/759 
Cenové  předpisy.  Nájemné  z bytu.  Podle  stavu 
k 23.11.2009.  
 
24330/761 
Účetnictví  2010.  Kontrola.  Redakční  uzávěrka 
7.12.2009. 
 
 
 
 

 
 
 
25030/767 
Daň  silniční.  Daň  z nemovitostí.  Daň  dědická, 
darovací,  z převodu  nemovitostí  2010.  Podle  stavu 
k 1.1.2010.  
 
25030/766 
Daň  z přidané hodnoty  2010.  Směrnice o  společném 
systému DPH ve znění novel. Podle stavu k 1.1.2010. 
 
25030/770 
Daně z příjmů 2010. Zákon o daních z příjmů a zákon 
o  rezervách,  pokyn  D‐300  k uplatňování  daně 
z příjmů,  vyhlášky,  pokyny  a  sdělení  MF,  přehled 
smluv  o  zamezení  dvojího  zdanění.  Podle  stavu 
k 11.1.2010. 
 
25030/778 
Oceňování.  Zákon  o  oceňování  majetku,  vyhláška      
o  oceňování  majetku,  další  předpisy.  Podle  stavu 
k 11.1.2010. 
 
25030/768 
Trestní předpisy. Podle stavu k 1.1.2010. 
 
25030/771 
Účetnictví  podnikatelů.  Audit.  Zákony,  prováděcí 
vyhlášky, standardy. Podle stavu k 11.1.2010. 
 
25030/763 
Veřejné zakázky. Koncesní předpisy 2010. Podle stavu 
k 11.1.2010. 
 
25030/779 
Vzorový účtový rozvrh, rozvaha a výsledovka 2010.  
 
25044 
Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací 
územního  samosprávného celku od 1.4.2009. 
 
25030/765 
Zákoník práce. Podle stavu k 1.1.2010. 
 
 
Starší tituly ‐ dary 
 
Do  knihovního  fondu  se  nám  podařilo  získat              
z   vyřazovaných  knih  v  Zemědělské  a potravinářské 
knihovně  řadu  zajímavých  starších  publikací. 
Odborná  knihovna  MF  uchovává  jako  základní 
knihovna  se  specializovaným  fondem  rovněž  starší 
odbornou  literaturu. Naši  uživatelé  ji  rádi  využívají,     
i když samozřejmě  méně  než  soudobou.  
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Kurs finanční, berní, účetní a kontrolní služby: 
sborník  přednášek  proslovených  na  III.  kursu 
veřejné správy v březnu 1935 (1935)  
 
Platový zákon státně‐zaměstnanecký:   
přednášky  proslovené  na  V.  kursu  veřejné  správy           
o platovém zákonu státně‐zaměstnaneckém  (1937)    
 
Proslov guvernéra Národní banky  
Československé profesora Dra Karla Engliše na 
valné  hromadě  Národní  banky  Československé 
konané dne 27. února 1937  (1937) 
 
Nikolaj Karyšev 
Besedy o národním hospodářství  (1910) 
 
Karel  Engliš 
Základy hospodářského myšlení (1922) 
 
Josef V. Bohuslav 
Sbírka  nálezů  nejvyššího  správního  soudu  ve 
věcech finančních. 
Svazek IV.,  Nálezy z roku 1922 (1923)  
 
English  public  finance  from  the  revolution  of 
1688:  with  chapters  on  the  Bank  of  England 
(1921) 

 
 
Vydavatelská činnost   Ministerstva  financí    
 
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.  
 
 
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  sektorových  analýz 
z roku 2009: 
 
Energetika:  únor 2009 
IT služby:  duben 2009 
Doprava a logistika:  květen 2009 
Investiční strojírenství: červen 2009 
Výroba pryžových a plastových výrobků: srpen 2009 
Zemědělství: prosinec 2009 ‐ nová 
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Daně 
 
24310IX 
Jana Dlabačová a kolektiv autorů 
Daně z příjmů 2009 
Praha : Svaz účetních, 2009, 64 s. 
Nejvýznamnější změny v daních z příjmů v roce 
2009. Stanoviska k dotazům z praxe - zodpovězené 
dotazy týkající se daní a účtování (např. prodej 
pohledávky přihlášené v konkurzu, použití 
pevného kurzu, mimořádné daňové odpisy, 
náležitosti daňového dokladu, exekuce na 
majetek dlužníků, nároky na odpočet daně        
u neperlivé vody, účtování mezd v organizační 
složce státu aj.). Obsáhlejší odpověď k problému 
účtování investice do fotovoltaické elektrárny 
u právnické a u fyzické osoby. Některé 
odpovědi jsou doplněny o stanovisko MF. - 
ISBN: 978-80-87367-01-8 (brož.) 
 
24902 
Petr Pelech, Vladimír Pelc 
Daně z příjmů s komentářem : k 1.9.2009 
Olomouc : Andragogos agency, 2009, 901 s. 
Znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších zákonů. Podrobný 
komentář. Vyhlášky, judikáty, nařízení vlády, 
pokyny a sdělení MF. Znění zák. č. 593/1992 
Sb., o rezervách pro zjištění základu daně        
z příjmů, s komentářem. Právní stav publikace 
ke dni 1. 9. 2009. - 10. aktualiz. vyd. - ISBN: 
978-80-7263-542-9 (váz.) 
 
24940 
OECD 
Engaging with high net worth individuals 
on tax compliance 
Zapojení osob s vysokými příjmy do plnění 
daňové povinnosti 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, c2009, 108 s. : 
tab., grafy, schémata 
Zpráva se hlouběji zabývá problematikou 
zdaňování osob s vysokými příjmy (high net 
worth individuals - HNWI), zejména z pohledu 
správy daní. Identifikuje rizika a složitosti 
vztahující se k této skupině daňových 
poplatníků (agresivní daňové plánování); vliv 
jejich chování ve vztahu k plnění daňové 
povinnosti na integritu daňového systému. - 
Pozn. - ISBN: 978-92-64-06883-4 (brož.) 
 
 

24969 
Michal Radvan a kolektiv 
Finanční právo a finanční správa. Berní 
právo 
Brno : Masarykova univerzita, 2008, 509 s. 
Vysokoškolská učebnice přináší komplexní 
pohled na teoretické i konkrétnější specifické 
otázky finančního práva a finanční správy 
(berně považují autoři za sjednocující množinu 
daní a poplatků). Poskytuje výklad z oblasti 
přímých i nepřímých daní, poplatků a dalších 
obdobných dávek. Popisuje problematiku vlivu 
práva ES na národní regulaci a problematiku 
mezinárodního zdaňování včetně spolupráce 
daňových správ. Výklad je rozšířen o judikaturu 
Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu 
a dalších soudů. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-210-
4732-7  
 
E-9299 
Ruud A. de Mooij, Michael P. Devereux ; 
European Commission, Taxation and customs 
union 
Alternative systems of business tax in 
Europe : an applied analysis of ACE and 
CBIT reforms 
Alternativní systémy podnikového zdanění   
v Evropě : aplikovaná analýza reforem ACE 
a CBIT 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, 2009, 139 s. : 
tab., grafy 
Studie zkoumá daňové distorze v oblasti 
financování investic podniků a možná opatření 
proti těmto distorzím. Modelovým způsobem 
stanovuje dopady reformy korporačního 
zdanění ACE (allowance for corporate equity), 
CBIT (comprehensive business income tax) a 
kombinace těchto dvou systémů v zemích EU. 
Výsledky ukazují, že kombinace ACE/CBIT 
může být navržena jako výnosově neutrální a 
zlepšující blahobyt vzhledem k menším 
finančním distorzím. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 
978-92-79-12434-1 (brož.) 
 
24992 
Výbor OECD pro fiskální záležitosti 
Modelová smlouva o zamezení dvojího 
zdanění příjmů a majetku : stručná verze, 
17. červenec 2008 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, xv, 431 s. 
Úplné znění Modelové smlouvy OECD k 17. 
červenci 2008, tzn. po přijetí sedmé aktualizace, 
v českém překladu. Komentář a výklad 
jednotlivých článků smlouvy a pojmů, jež jsou 
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ve smlouvě používány. Výhrady a stanoviska 
členských i nečlenských zemí OECD. - Příl.: 
Doporučení Rady OECD týkající se Modelové 
smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmů a 
majetku -- výklad. slov. angl. pojmů --             
v anglickém znění sign. 24468. - ISBN: 978-
80-7357-480-2 (brož.) 
 
25032 
Václav Benda 
DPH u neziskových subjektů 
Praha : POLYGON, 2009, 167 s. 
Základní principy DPH a praktická aplikace 
zákona o DPH ve znění platném k 1.10.2009, 
ve vztahu k neziskovým subjektům. Výklad    
v částech: vymezení plátců daně, vymezení 
osob identifikovaných k dani, předmět daně, 
vystavování daňových dokladů, stanovení 
základu a sazeb daně, osvobození od daně, 
uplatňování nároku na odpočet daně a vrácení 
daně. Základní pravidla pro uplatňování daně  
u intrakomunitárních dodávek zboží, při 
dovozu a vývozu zboží ze třetích zemí a 
přeshraničních služeb, základní pravidla pro 
správu DPH v tuzemsku. - 2. dopl. a přeprac. 
vyd. - ISBN: 978-80-7273-160-2 (váz.) 
 
25014 
edited by Pasquale Pistone 
Legal remedies in European tax law 
Opravné prostředky v evropském daňovém 
právu 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal 
Documentation, c2009, xxviii, 544 s. 
Publikace sdružuje příspěvky pronesené na     
3. výroční konferenci Group for Research on 
European International Taxation (GREIT)        
v červnu 2008 s tématem teorie i praxe 
opravných prostředků v evropském daňovém 
právu. Procedurální a věcná problematika 
daňového práva ES, ochrana práv plátce daně 
na národní i evropské úrovni. Témata: 
interpretace a přímé účinky rozhodnutí ESD; 
právní ochrana daňového poplatníka v systému 
řízení o předběžné otázce; opravné prostředky 
a infringement procedure (řízení o porušení 
smlouvy ES); odpovědnost za škodu v evropském 
daňovém právu; překážky přístupu ke 
spravedlnosti atd. - Pozn. - ISBN: 978-90-
8722-065-5 (brož.) 
 
 
 
 
 

25018 
Pernilla Rendahl 
Cross-border consumption taxation of 
digital supplies 
Spotřební zdanění u přeshraničního 
digitálního dodání 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2009, xxiv, 439 s. : tab., 
schémata 
Studie se zabývá mezinárodními otázkami 
spotřebního zdanění přeshraničních dodávek   
v prostředí elektronického obchodu. Srovnává 
evropskou DPH, australskou daň ze zboží a 
služeb (GST) a kanadskou GST z pohledu 
zdanění přeshraničního digitálního dodávání 
spotřebitelům. Zaměřuje se zejména na 
potenciální rizika dvojího zdanění, 
neúmyslného nezdanění a jeho příčin. - Pozn. - 
ISBN: 978-90-8722-062-4 (váz.) 
 
24988II 
Václav Benda a kolektiv autorů 
DPH od 1.1.2010 a dotazy 
Praha : Svaz účetních, 2010, 64 s. 
Vymezení předmětu daně a základních pojmů. 
Změny zákona o DPH k 1.1.2010 (zvýšení 
sazeb, změna pravidel pro stanovení místa 
plnění u přeshraničních služeb, změny týkající 
se podávání souhrnného hlášení atd.). 
Metodická informace MF k novele zákona      
o DPH. V druhé části publikace stanoviska      
k dotazům, týkajícím se např. vkladu 
nemovitosti do akciové společnosti, faktur 
zasílaných elektronickou poštou, předčasného 
ukončení leasingu, platby za pronájem bytu aj. 
- ISBN: 978-80-87367-04-9 (brož.) 
 
24932 
[editor Lucie Vorlíčková] 
Trestní právo daňové : sborník příspěvků    
z II. mezinárodní konference konané         
18. února 2008 v Betlémské kapli, Praha  = 
Steuerstrafrecht : Tagungsband der           
II. internationalen Konferenz vom              
18. Februar 2008 in der Bethlehemskapelle, 
Prag 
Praha : C.H. Beck, 2008, xi, 237 s. 
Sborník dvojjazyčných příspěvků z II. ročníku 
mezinárodní konference. Názvy: K ústavněprávnímu 
zakotvení daní a poplatků s ohledem na 
judikaturu Ústavního soudu ČR (A. Gerloch); 
Článek 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a 
základních svobod a trestní právo daňové       
(J. Kmec); Ochrana dle EÚLP v trestním právu 
daňovém - mezinárodní pohled (české sankční 
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úročení z pohledu mezinárodního práva) (B. 
Leitl-Staudinger); Trestněprávní rizika 
účastenství daňového poradce - řízení a 
zvládnutí rizik (O. Trubač); Pachatel, 
spolupachatel a účastník u trestných činů 
daňových (P. Šámal); Některé zvláštnosti 
dokazování v českém trestním právu daňovém 
(F. Púry). - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-  
093-5 (brož.) 
 
24987 
Ondřej Lichnovský 
Sporné otázky daňového řízení 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 170 s. 
Předmětem zájmu jsou neustálená a stále se 
měnící ustanovení zákona o správě daní a 
poplatků, zejména stěžejní instituty daňového 
řízení a dále práva a povinnosti daňových 
subjektů ve vztahu k právům a povinnostem 
správců daně. Publikace obsahuje tyto 
kapitoly: Základní zásady a obecná ustanovení 
daňového řízení; Řízení vyměřovací; Opravné 
prostředky v daňovém řízení; Soudní přezkum. 
Interpretace sporných a nejednoznačných 
ustanovení zákona o správě daní a poplatků    
(č. 337/1992 Sb.) je podpořena logickými 
argumenty a judikáty správních soudů a 
Ústavního soudu. - ISBN: 978-80-7357-479-6 
(brož.) 
 
E-9300 
World Bank Group, PricewaterhouseCoopers 
Paying taxes 2010 : the global picture 
Placení daní 2010 : souhrnný stav 
[S.l.] : PricewaterhouseCoopers, 2009, 115 s. : 
grafy, tab., rámečky 
Zpráva Světové banky přináší mezinárodní 
srovnání daňových systémů z pohledu 
korporačních daní malých a středně velkých 
podniků. Zahrnuje také informace                    
o administrativní zátěži spojené s placením 
daní z příjmů právnických osob a o daňových 
reformách ve 183 zemích. Indikátor placení 
daní (měřítko "snadnosti placení daní") a další 
subindikátory (celková daňová sazba - total tax 
rate TTR; celkový čas pro splnění daňových 
povinností - time to comply; počet daňových 
plateb - number of tax payments) zprostředkují 
pohled na daňový systém a daňovou správu 
konkrétní země. Analýza závěrů a zasazení 
výsledků do širšího kontextu v době globální 
recese. Doplněno komentáři a analýzami od 
firmy PricewaterhouseCoopers. - Pozn. -- Příl. 
- (rozmn.) 
 

24945 
edited by John G. Head and Richard Krever 
Tax reform in the 21st century : a volume in 
memory of Richard Musgrave 
Daňová reforma ve 21. století : svazek na 
památku Richarda Musgraveho 
Alphen aan den Rijn : Kluwer Law 
International, 2009, xiii, 560 s. : tab., grafy, 
schémata, vzorce 
Sborník příspěvků ze vzpomínkové konference 
na R. Musgraveho konané v červnu 2008         
v Sydney. Sdružuje úvahy o zásadních 
problémech, kterým budou čelit vyspělé státy   
v prvních desetiletích 21. století v oblasti 
daňové politiky (daňové reformy; východisko 
zdanění osob - příjem nebo spotřeba; stupnice 
sazby daně - aspekty spravedlnosti a 
progresivity; reforma podnikových daní; 
interjurisdikční problematika; strategie proti 
daňovým únikům). V jednotlivých příspěvcích 
je také zmiňován Musgraveho akademický 
odkaz i přínos problematice veřejných financí 
a politické ekonomie. - ISBN: 978-90-411-
2829-4 (váz.) 
 
25011 
editors Michael Lang ... [et al.] 
Value added tax and direct taxation : 
similarities and differences 
Daň z přidané hodnoty a přímé zdanění : 
podobnosti a odlišnosti 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2009, xliv, 1296 s. : tab., 
grafy, schémata 
Sborník textů z konference Value Added Tax 
and Direct Taxation - Similarities and 
Differences konané ve dnech 26.-28. března 
2009 ve Vídni. Příspěvky akademických 
pracovníků a odborníků z mezinárodních 
daňových institucí a správ přinášejí komplexní 
hloubkovou analýzu podobností a rozdílů dvou 
oborů daňového práva - spotřebních daní 
(např. DPH, GST) a přímých daní i zhodnocení, 
jak může být řešení problémů z jedné oblasti 
využito v oblasti druhé. - Pozn. - ISBN: 978-
90-8722-060-0 (brož.) 
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25012 
editors Aurobindo Ponniah and Antoine Glaize; 
OECD, IBFD 
OECD transfer pricing guidelines for 
multinational enterprises and tax 
administrations; Transfer pricing features 
of selected countries 2009 
Směrnice OECD o převodních cenách pro 
nadnárodní podniky a daňové správy; 
Charakteristiky převodních cen vybraných 
států v roce 2009 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2009, iv, 548 s. 
Referenční příručka obsahuje oficiální text 
Směrnice OECD o převodních cenách pro 
nadnárodní podniky a daňové správy z roku 
2009 a informace o problematice převodních 
cen u nadnárodních společností ve vybraných 
29 státech v kontextu domácího a 
mezinárodního práva i praxe. - 2009 ed. - 
Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-90-8722-064-8 
(brož.) 
 
E-9354 
[Olga Holubová] 
Přehled změn v zákoně o DPH 
Praha : Dashöfer, 2009, 28 s. 
Přehled změn v zákoně o DPH od 1. ledna 
2010. Přehledná tabulka obsahuje v levém 
sloupci právní úpravu s účinností do konce 
roku 2009 a pravý sloupec obsahuje 
novelizovaná ustanovení. - ISBN: 978-80-
86897-31-8 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
24972 
Petr Musil 
Mikroekonomie : středně pokročilý kurz 
Plzeň : Čeněk, 2009, 301 s. : obr. 
Názvy kapitol v učebnici: Východiska teorie 
spotřebitelského chování; Chování spotřebitele 
při tržních změnách a poptávková funkce; 
Produkční analýza firmy; Náklady a příjmy 
firmy; Rovnováha firmy a odvětví v podmínkách 
dokonale konkurenčního prostředí; Monopol a 
důsledky jeho existence; Rovnováha firmy a 
trhu v podmínkách oligopolu; Rovnováha 
firmy v podmínkách monopolistické 
konkurence; Základní souvislosti fungování 
trhu výrobních faktorů; Dokonale konkurenční 
trh práce; Nedokonale konkurenční trh práce a 
odborové svazy; Trh kapitálu; Ekonomická 

rovnováha; Analýza tržních selhání. Na konci 
kapitol jsou kontrolní otázky a příklady. - 
ISBN: 978-80-7380-207-3 (brož.) 
 
24989 
Josef Vlček 
Ekonomie a ekonomika 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 515 s. :tab., 
grafy 
Učebnice podává ucelený výklad ekonomie.    
Z obsahového hlediska je rozdělena do čtyř 
tematických okruhů - úvod do studia 
ekonomie, výklad neoklasické mikroekonomie, 
makroekonomická teorie a reálné postavení 
podniku v tržní ekonomice. Obraz 
ekonomického systému společnosti je podán    
i z hlediska jejího reálného hospodářského 
vývoje. Na konci každé kapitoly jsou zařazeny 
klíčové pojmy a kontrolní otázky. - 4. zcela 
přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-7357-478-9 
(brož.) 
 
24948 
Carl Chiarella ... [et al.] 
Financial markets and the macroeconomy : 
a Keynesian perspective 
Finanční trhy a makroekonomie : 
keynesovský pohled 
London : Routledge, 2009, xxiii, 488 s. : 
vzorce, grafy, schémata 
Publikace přináší výzkumné studie začleňující 
finanční trh do keynesovského 
makroekonomického rámce. Teoretická a 
empirická zkoumání i modelování: dynamiky 
mezd a cen v makroekonomickém kontextu; 
dynamiky akciových trhů jako potenciálu 
makroekonomické nerovnováhy; trhu 
dluhopisů; vzájemného působení šoků 
směnných kurzů, kapitálových toků a měnové 
a finanční krize. Modelové znázornění 
interakce trhů finančních a reálných aktiv. - 
Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-0-415-77100-9 
(váz.) 
 
24949 
Alfonso Novales, Esther Fernández, Jesús Ruiz 
Economic growth : theory and numerical 
solution methods 
Hospodářský růst : teorie a numerické 
metody řešení 
Berlin : Springer, 2009, xx, 528 s. : vzorce, 
grafy 
Publikace spojuje podrobně pojatou 
teoretickou problematiku deterministických a 
stochastických, exogenních a endogenních 
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modelů hospodářského růstu s výpočetními 
metodami potřebnými k získání numerických 
řešení. Teorie růstu, neoklasický Solowův-
Swanův model růstu; optimální růst - spojitá a 
nespojitá (diskrétní) časová analýza, Cassův-
Koopmansův model; aplikace numerických 
metod řešení na optimální model růstu; modely 
endogenního růstu; růst v monetární ekonomii 
- Sidrauski model, souvislost mezi monetární a 
fiskální politikou. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-
3-540-68665-1 (váz.) 
 
25017 
Farrokh K. Langdana ; foreword W. Michael 
Cox 
Macroeconomic policy : demystifying 
monetary and fiscal policy 
Makroekonomická politika : demystifikace 
monetární a fiskální politiky 
[New York] : Springer, c2009, xix, 286 s. : 
grafy, vzorce, rámečky 
Kniha profesora ekonomie se zabývá základy 
analýzy makroekonomické politiky a jejích  
reálných praktických aspektů ve fiskální a 
monetární politice. Vymezení hlavních 
makroproměnných, nástrojů analýzy 
makroekonomické politiky a vztahy mezi nimi; 
identita úspor - rozpočtový deficit, obchodní 
deficit a celosvětové toky kapitálu; stabilizace 
na straně poptávky; ISLM-ADAS model; 
efekty očekávaného rizika a inflace                  
u dlouhodobých úrokových sazeb; IS křivka, 
LM křivka; model klasické agregátní nabídky; 
keynesovský model; ekonomie strany nabídky, 
New Economy; centrální banka a měnová 
politika. - 2nd ed. - Pozn. - ISBN: 978-0-387-
77665-1 (váz.) 
 
25019 
Hirofumi Uzawa 
Economic theory and global warming 
Ekonomická teorie a globální oteplování 
New York : Cambridge University Press, 2009, 
xii, 279 s. : tab., vzorce, grafy 
Publikace přináší modifikaci a rozvinutí 
teoretických předpokladů ortodoxní ekonomické 
teorie k rozšíření o analýzu fenoménu 
nerovnováhy životního prostředí, zejména 
globálního oteplování. Autor vytváří teoretický 
rámec, ve kterém se věnuje hlavním 
problémům celosvětové ochrany životního 
prostředí, jejím politickým nástrojům; 
teoreticky analyzuje a modelovým způsobem 
zpracovává alokační mechanismus uhlíkových 
daní a trh s emisními povolenkami; dynamiku 

globálního oteplování se zaměřením na: 
důsledky pro proces akumulace kapitálu a 
bohatství budoucích generací; mezinárodní a 
mezigenerační rozložení užitku a koncept 
udržitelnosti; úlohu lesních porostů na planetě; 
globální oteplování jako "cooperative game". - 
1st paperback ed. - Poprvé vydáno v roce 
2003. - ISBN: 978-0-521-06659-4 (brož.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový 
systém 
 
24846 
OECD 
The financial crisis : reform and exit 
strategies 
Finanční krize : reformní taktika a "exit 
strategy" 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, c2009, 99 s. : tab., 
schémata, grafy, rámečky 
Publikace analyzuje strategické priority            
k obnovení důvěry veřejnosti ve finanční trhy a 
ke stimulaci reforem pro zajištění rovnováhy 
mezi rizikem a výnosem finančních institucí. 
Po období masivních vládních intervencí do 
ekonomik a stabilizace hospodářské a finanční 
situace je třeba začít proces "exit strategy" - 
postupné vyřazení mimořádných opatření         
z činnosti a návrat do standardního ekonomického 
prostředí. Jsou stanoveny a charakterizovány 
zásady a priority "exit strategy", jejich 
předpokládané časové vymezení a krátkodobá 
a dlouhodobá rizika různých přístupů. - Pozn. - 
ISBN: 978-92-64-07301-2 (brož.) 
 
24927 
Mojmír Helísek a kolektiv 
Euro v ČR z pohledu ekonomů 
Plzeň : Čeněk, 2009, 206 s. : obr., boxy, tab. 
Publikace předkládá vyvážený pohled na 
problémy, spojené s přechodem k euru. Zabývá 
se otázkami pokroku v přípravě na převzetí 
eura, předpoklady jeho zavedení a 
očekávanými důsledky ve vybraných oblastech. 
Text je rozdělen do třech oddílů: první oddíl se 
věnuje připravenosti ČR ke vstupu do 
eurozóny, druhý se zaměřuje na finanční sektor 
a třetí  oddíl hodnotí přínosy a náklady 
budoucího členství ČR v eurozóně. Z obsahu: 
MMF a jeho postoj, integrace finančních trhů 
nových členských zemí s eurozónou, jednotná 
oblast pro platby v eurech - SEPA, negativní 
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kapitál centrální banky a členství v eurozóně 
aj. - Příl. - ISBN: 978-80-7380-182-3 (brož.) 
 
24933 
Peter D. Schiff, John Downes ; [překlad Jitka 
Marková] 
Důkaz pádu : jak vydělat na hospodářském 
kolapsu 
Brno : Computer Press, 2009, 264 s. : obr. 
Ekonom P. Shiff předpověděl v této své knize 
z roku 2006 úvěrovou a hypoteční krizi           
v Americe. V první části publikace hodnotí 
finanční problémy, kterým americká 
ekonomika čelí. Vysvětluje např., co ve 
skutečnosti znamená přebytek kapitálu, jaký je 
skutečný vztah mezi inflací a ekonomickým 
růstem, proč se americký dolar znehodnocuje a 
bude se dále znehodnocovat, uvádí zajímavosti 
o měření HDP i o hrozbě spotřebitelského 
dluhu. Druhá část knihy nastiňuje jednotlivým 
investorům nebezpečí současného 
ekonomického prostředí a představuje základní 
rady, jak se s riziky vypořádat, jak nakládat se 
svými financemi a kde a do čeho investovat. - 
Vyd. 1. - Výklad. slov. pojmů -- na obálce 
název Crash proof : krizi navzdory. - ISBN: 
978-80-251-2365-2 (váz.) 
 
24934 
Michael C. Thomsett ; [překlad Eva Nevrlá] 
Kalkulačka akciového investora : praktická 
příručka se vzorci a výpočty, které 
potřebuje každý úspěšný investor 
Brno : Computer Press, 2009, 177 s. : obr., 
vzorce 
Kniha je určena širokému spektru investorů a 
poskytuje všechny vzorce a výklad základních 
matematických postupů pro akciová 
rozhodnutí. Autor popisuje zkušenosti v USA. 
Vysvětluje, jak posuzovat hodnotu portfolia, 
jak hodnotit hotovostní toky i rentabilitu a 
sledovat trendy tržeb a zisků. Každá kapitola 
se zabývá konkrétním tématem a poskytuje 
příklady: míra výnosu investic, výnosy 
kapitálu, analýza finanční páky a rizika,  
kalkulace v dlouhodobém horizontu, úpravy 
údajů na základní zisky a čistý kapitál, jak 
provádět fundamentální a technickou analýzu, 
kombinovanou analýzu a zdaňování investic. - 
Vyd. 1. - Glosář -- dod. - ISBN: 978-80-251-
1904-4 (brož.) 
 
 
 
 

24968 
Eva Tomková 
111 tipů jak šetřit svoje peníze 
Brno : Computer Press, 2009, 183 s. : obr., fot. 
Příručka určená lidem, kteří se chtějí naučit 
šetřit a připravit se na případné snížení své 
životní úrovně nebo si vytvořit finanční 
rezervu. Autorka radí: definujte cíl proč šetřit, 
mějte přehled o svých penězích, hledejte 
úspory a využívejte věci zadarmo. Praktické a 
vtipné tipy, jak změnit svou domácnost, 
postupovat při nakupování, orientovat se         
v levnějším způsobu dopravy, nenáročně 
využívat volný čas atd. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-251-2565-6 (brož.) 
 
24971 
William A. Fleckstein a Frederick Sheehan ; 
[překlad Jakub Krb] 
Greenspanovy bubliny : věk ignorace            
v americké centrální bance (Fed) 
Brno : Computer Press, 2009, 167 s. : 18 obr. 
Éra Alana Greenspana v čele americké 
centrální banky (1987-2006), je podle autorů 
horší, než si kdo mohl představit. Označují ho 
za spekulanta s dlouhou historií špatných 
rozhodnutí a zničujících chyb a uvádějí 
souvislosti mezi všemi ekonomickými 
katastrofami za posledních 19 let (krach burzy 
v roce 1987, hypoteční krize, kolaps 
investičního fondu, průmyslová spekulace       
v roce 2000, úvěrová spekulace a krize            
v nemovitostech v roce 2007). Autoři 
předkládají usvědčující důkazy, které odporují 
naivně optimistickému pohledu ex-šéfa 
centrální banky na ekonomiku a trh. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-251-2605-9 (váz.) 
 
24990 
Mojmír Hampl ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.) 
Nová regulace finančních trhů : záchrana, 
nebo zkáza? : sborník textů 
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2009, 119 s. 
Texty ze stejnojmenného semináře, který se 
konal v říjnu 2009: Jacques de Larosiere a jeho 
návrhy (M. Hampl); Opatření přijatá v reakci 
na finanční krizi (J. Król, J. Mládek); 
Regulační iluze - spolupříčina finančních a 
hospodářských krizí (P. Kysilka); Příkazová 
koordinace společnosti - státní regulace 
finančních služeb (D. Tříska). V doplňkových 
textech jsou uvedeny následující: Zneužití 
krize pro další centralizaci EU (V. Klaus); 
Brusel ignoruje válku, která ještě zuří          



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                              Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

12 

(M. Singer); Nová regulace finančních trhů je 
potřebná (K. Hájková); Proč jsou kapitálové 
trhy vůbec regulovány? (P. Musílek); Ztráta 
času debatou o odměnách (D. Marek); 
Hedgeové fondy - trn v oku regulátorů          
(L. Kovanda); Manipulativní zneužívání pojmu 
regulace (T. Munzi). - Vyd. 1. - Příl. 
Stanovisko ČNB k Larosierově zprávě. - 
ISBN: 978-80-86547-85-5 (brož.) 
 
25020 
Jakob de Haan, Sander Oosterloo, Dirk 
Schoenmaker 
European financial markets and institutions 
Evropské finanční trhy a instituce 
New York : Cambridge University Press, 2009, 
xxv, 410 s. : tab., rámečky, vzorce, grafy 
Učebnice přehledně analyzuje finanční systém 
Evropské unie. Seznamuje se vznikem a 
historií monetární a finanční integrace v rámci 
EU. Zkoumá a vykládá problematiku 
finančních trhů (peněžní trhy, trhy obligací, 
akciové trhy, derivátové trhy; finanční 
integrace), finanční infrastruktury (platební, 
clearingové a zúčtovací systémy), institucí 
(institucionální investoři, evropský bankovní 
systém, finanční systém nových členských 
států, pojišťovnictví a finanční konglomeráty) 
a politik v oblasti finančního sektoru (regulace 
a dohled nad finančními službami, udržení 
finanční stability, soutěžní politika). - Pozn. - 
ISBN: 978-0-521-70952-1 (brož.) 
 
24931 
Stanislav Polouček a kol. 
Peníze, banky, finanční trhy 
Praha : C.H. Beck, 2009, xvii, 415 s. : grafy, 
tab., schéma, boxy 
Učebnice poskytuje výklad základních pojmů a 
ucelený pohled na finanční dokumenty, 
finanční instituce a finanční trhy. Názvy 
kapitol: Finanční systém (struktura, faktory 
ovlivňující změny, funkce, druhy). Peníze a 
finanční systém (peněžní zásoba, měnová 
politika, peněžní trh a vliv peněz na 
ekonomiku). Úrokové sazby (ovlivňující 
faktory, struktura, praxe). Charakteristika a 
klasifikace finančních dokumentů (majetkové 
cenné papíry, dlužnické cenné papíry, 
deriváty). Finanční trhy (charakteristika a 
klasifikace). Finanční instituce 
(charakteristika, klasifikace). Mezinárodní 
finance (vývoj mezinárodního měnového 
systému, platební bilance, devizový trh a 
devizové kurzy, evropská měnová integrace). 

Každá kapitola je zakončena shrnutím, 
klíčovými slovy, kontrolními otázkami a 
odkazy na literaturu a zdroje. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-7400-152-9 (brož.) 
 
E-9350 
Česká národní banka 
Zpráva o inflaci : IV 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 23. 10. 
2009. - 17 tab. příl. -- vychází též v anglické 
verzi (sign. E-9351). - (brož.) 
 
25039 
Hans J. Bocker ; [překlad Martin Hnilo a 
Oldřich Bajt] 
Svoboda jménem zlato : vzpoura ve světě 
papírových peněz 
Praha : Austria Gold CZ, 2009, 147 s. 
Autor v knize vysvětluje svůj názor, že jednou 
z příčin hospodářské a finanční krize je 
regulované hospodářství a masivní manipulace 
systémem papírových peněz. V ozdravném 
procesu finančního hospodářství bude podle 
jeho mínění hrát zlato klíčovou roli. Co by 
znamenal návrat ke zlatému standardu, jakou 
roli hraje v historickém kontextu zlato? 
Předkládá základní investiční charakteristiky 
zlata a důvody, proč investovat do zlata. -       
1. vyd. - Dod. - ISBN: 978-80-254-4979-0 
(váz.) 
 

Hospodářská situace a politika. 
Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
25060 
Ministerstvo financí, odbor Finanční politika 
Makroekonomická predikce České republiky:  
leden 2010 
[Praha] : Ministerstvo financí ČR, 2010, 57 s. : 
tab., grafy, boxy 
Makroekonomická predikce je zpracovávána 
se čtvrtletní periodicitou a zahrnuje predikci na 
běžný a následující rok a u některých ukazatelů 
výhled na další 2 roky. Obsahuje komentáře    
k východiskům predikce, ekonomickému 
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cyklu, k predikci vývoje makroekonomických 
indikátorů a k monitoringu predikcí ostatních 
institucí. Tabulky a grafy zachycují tyto 
ukazatele: světovou ekonomiku, vládní sektor, 
úrokové sazby, směnné kurzy, demografii, 
ekonomický výkon, ceny zboží a služeb, trh 
práce, vztahy k zahraničí a mezinárodní 
srovnání. Uzávěrka datových zdrojů byla         
k 11.1.2010. - (brož.) 
 
24889 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Economic crisis in Europe : causes, 
consequences and responses 
Hospodářská krize v Evropě : příčiny, 
důsledky a odezvy 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, 2009, x, 90 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Zvláštní zpráva Evropské komise ze 14. září 
2009 zkoumá probíhající hospodářskou recesi 
v Evropě, nejhlubší od třicátých let 20. století. 
Nejprve podrobně rozebírá globální finanční 
krizi, která propukla v létě roku 2007; 
analyzuje minulé krize, jejich odezvy a 
poučení z nich v historickém kontextu. Dále 
zkoumá hospodářské dopady finanční krize na 
oblasti růstu, pracovního trhu a zaměstnanosti, 
rozpočtové situace a globální nerovnováhy.     
V závěru hodnotí reakce EU na krizi, opatření 
bankovních intervencí, měnových, fiskálních a 
strukturálních politik k zabránění krizi; 
postupy k vyřešení krize; zdůrazňuje potřebu 
koordinace krizového řízení a prevence           
v rámci EU. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-11368-0 
(brož.) 
 
24929 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Annual report on the euro area - 2009 
Výroční zpráva o eurozóně z roku 2009 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, 2009, v, 83 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Výroční prohlášení Evropské komise o eurozóně 
z roku 2009 - COM(2009) 527 a výroční 
zpráva eurozóny z roku 2009 - SEC(2009) 
1313/2. Prohlášení analyzuje současnou 
hospodářskou situaci a nabízí cestu                  
k udržitelnému oživení. Výroční zpráva 
zahrnuje klíčové stránky probíhající 
hospodářské a finanční krize (makroekonomický 
vývoj eurozóny, reakce hospodářských politik 

- zejména European Economic Recovery Plan, 
odezvy ekonomik významných států vně EU, 
rozvoj oblasti řízení a dohledu nad finančními 
trhy). - Pozn. -- Předplatné edice European 
Economy. - ISBN: 978-92-79-11367-3 (brož.) 
 
24942 
OECD 
Mexico : OECD economic surveys 2009 
Mexiko : hospodářské přehledy OECD 2009 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, July 2009, 133 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Mexika v roce 2009 - 
hodnocení a doporučení. Dopady finanční 
krize a globální hospodářské recese na 
ekonomiku (odrážejí silnou závislost na trzích 
USA), snížení přílivu kapitálu, opatření 
měnové a fiskální politiky. Příjmy z ropy a 
rozpočet, reforma fiskálních pravidel. 
Zdravotní a vzdělávací reformy a nutnost 
zvýšení efektivity státních výdajů v těchto 
oblastech. Strukturální reformy, podpora 
konkurenceschopnosti a zdokonalení 
infrastruktury pro stimulaci dlouhodobého 
hospodářského růstu. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 
978-92-64-05441-7 (brož.) 
 
24943 
OECD 
European Union 2009 : OECD economic 
surveys 
Evropská unie 2009 : hospodářské přehledy 
OECD 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, September 2009, 
158 s. : tab., grafy, rámečky 
Zpráva o hospodářské situaci Evropské unie    
v roce 2009 - hodnocení a doporučení. 
Hospodářský propad v důsledku globální 
finanční a hospodářské krize. Analýza opatření 
k vypořádání se s krizí, odstartování reforem    
k podpoře stability finančního systému a 
dlouhodobé perspektivy růstu. Posílení oblasti 
výzkumu a inovací, European Research Area. 
Prohlubování jednotného trhu, reforma odvětví 
služeb. Evropská energetická politika, 
evropský systém obchodování s emisními 
povolenkami, zavádění nízkoemisních 
technologií. Obchodní politika EU, doporučení 
týkající se společné zemědělské politiky. - 
Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-64-05445-5 
(brož.) 
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24944 
OECD 
Greece : OECD economic surveys 2009 
Řecko : hospodářské přehledy OECD 2009 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, July 2009, 152 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Řecka v roce 2009 - 
hodnocení a doporučení. Následky finanční a 
globální hospodářské krize, jak se s nimi 
vypořádat. Reakce fiskální politiky ovlivňuje 
velký veřejný dluh. Nutnost fiskální 
konsolidace, zlepšení stavu veřejných financí, 
posílení daňové správy, reforma veřejné 
správy. Analýza a hodnocení penzijní reformy 
z roku 2008. Zlepšení výkonnosti systému 
veřejného zdravotnictví. Vzdělávací systém a 
zkvalitnění jeho výsledků. - Pozn. -- Příl. - 
ISBN: 978-92-64-05427-1 (brož.) 
 
25002 
OECD 
Iceland : OECD economic surveys 2009 
Island : hospodářské přehledy OECD 2009 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, September 2009, 
105 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Islandu v roce 2009 - 
hodnocení a doporučení. Analýza dopadu těžké 
finanční a hospodářské krize, recese je hlubší 
než v jiných zemích OECD. Pád tří hlavních 
islandských bank, důsledky bankovní krize pro 
finanční systém a ekonomiku země. Výzvy     
v oblasti monetární politiky velmi malé 
otevřené ekonomiky, fiskální konsolidace, 
zvyšování veřejných příjmů, strukturálních 
reforem. Doporučení pro obnovení rovnováhy 
hospodářství a základy udržitelného oživení. - 
Pozn. - ISBN: 978-92-64-05451-6 (brož.) 
 
24980 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
European economy forecast : autumn 2009 
Evropská hospodářská prognóza : podzim 
2009 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, 2009, ix, 219 s. 
: tab., grafy, rámečky 
Zpráva Evropské komise přináší komplexní 
makroekonomickou prognózu a vyhlídky 
eurozóny a EU jako celku i jednotlivých 
členských a kandidátských zemí. Zmínky také 
o hlavních hospodářských partnerech EU. 
Zlepšení hospodářské situace, očekává se 

pozitivní růst HDP v druhé polovině roku 
2009. Obsahuje také analytické studie o vývoji 
a vyhlídkách trhu práce a růstu státních dluhů. 
V příloze řada statistických údajů. - Pozn. -- 
Tab. příl. - ISBN: 978-92-79-09439-2 (brož.) 
 
25037 
Jana Gibarti 
Inovační prostředí regionů České republiky 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2009, 106 s. : tab. 
Popis a zhodnocení inovačního prostředí 
regionů v ČR. Zpracování teoretických 
východisek. Inovační prostředí jednotlivých 
regionů ČR (poznatky o národním inovačním 
systému, regionálním inovačním systému        
o inovační infrastruktuře, inovačních firmách, 
vědeckotechnických parcích a klastrech). 
Tvorba a aplikace ekonometrického modelu 
zjišťujícího faktory ovlivňující inovace            
v regionech (inovující podniky, výdaje na vědu 
a výzkum, výzkumní pracovníci). - Příl. - 
ISBN: 978-80-86729-51-0 (brož.) 
 
25042 
Gene Smiley ; [překlad Hana Rogalewiczová a 
Vladimír Rogalewicz] 
Nový pohled na velkou hospodářskou krizi : 
přehodnocení jejích příčin a následků 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, xi, 180 s. 
Kniha vychází z výzkumu ekonomů a historiků 
a autorovým cílem je srozumitelně prezentovat 
současné poznatky o velké hospodářské krizi   
v 30. letech 20. století. První kapitola popisuje 
prosperitu, kterou lidé prožívali během 
dvacátých let, a staví ji do protikladu s krizí     
z počátku třicátých let (březen 1933). Co 
způsobilo velkou hospodářskou krizi a proč 
byla tak dlouhá a hluboká je obsahem další 
kapitoly. Jsou zde vysvětleny ekonomické 
nástroje potřebné pro tuto analýzu. Další 
kapitoly zkoumají různé oblasti zotavování       
z krize a studují důvody, proč bylo oživení 
pomalé (New Deal 1933-1935, ozdravování od 
roku 1935 do roku 1937, krize let 1937-1938). 
Závěrečná kapitola se zabývá druhou světovou 
válkou a historickým odkazem velké 
hospodářské krize. - Vyd. 1. - Pozn. o zdrojích. 
- ISBN: 978-80-7357-489-5 (Wolters Kluwer) 
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25015 
[editor Daniel Franklin] ; The Economist 
Svět 2010 
Praha : Economia, c2009, 122 s. : grafy, obr., 
fot. 
Ročenka prestižního ekonomického týdeníku 
The Economist v české verzi. Články               
o očekávaných událostech v roce 2010 a 
současně předpovědi některých ekonomických 
a politických tendencí dle geografických 
oblastí (Evropa, Velká Británie, USA, 
Amerika, Asie, Střední východ a Afrika)           
i celosvětově a obecně v oblasti financí, 
obchodu, vědy a společnosti. Přehledná 
předpověď pro 81 zemí a 15 průmyslových 
odvětví v číslech. V úvodu jsou komentovány   
i předpokládané politické a ekonomické 
události v České republice. - Licenční znění    
v české verzi, k dispozici také v originální 
anglické verzi vyd. nakl. The Economist pod 
názvem The world in 2010 (sign. 24935). - 
ISBN: 978-80-85378-27-6 (brož.) 
 
24941 
William Tompson, Robert Price 
The political economy of reform : lessons 
from pensions, product markets and labour 
markets in ten OECD countries 
Politická ekonomie reformy : poučení           
z penzijních systémů, trhů výrobků a trhů 
práce v deseti státech OECD 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, c2009, 497 s. : 
tab., grafy, vlož. boxy 
Studie induktivním přístupem za využití 
dvaceti případových studií strukturálních 
reforem v deseti státech OECD zjišťuje 
poučení z politické ekonomie, která mohou 
pomoci efektivnímu způsobu plánování, 
přijímání a realizace strukturálních reforem      
v jednotlivých ekonomikách. Zahrnuté 
případové studie se týkají tří klíčových oblastí: 
penzijních reforem (Francie, Itálie, Mexiko, 
Polsko, USA), reforem na trhu práce (Francie, 
Německo, Itálie, Mexiko, Nizozemsko, 
Španělsko, Švédsko, USA) a regulace trhů 
výrobků a veřejných služeb (Austrálie, 
Německo, Nizozemsko, Španělsko, Švédsko). - 
Pozn. - ISBN: 978-92-64-07306-7 (brož.) 
 
 
 
 
 
 

24930 
International Monetary Fund 
World economic outlook. October 2009. 
Sustaining the recovery 
Světový hospodářský výhled. Říjen 2009. 
Podpora oživení 
Washington : International Monetary Fund, 
2009, xviii, 208 s. : tab., grafy, vzorce, 
rámečky 
Hospodářské předpovědi a analýzy problémů 
hospodářské politiky členských zemí MMF a 
globální ekonomiky v roce 2010. Stabilizace, 
pomalé oživení, růst je pozvedáván výkonností 
asijských ekonomik. Perspektivy vybraných 
regionů a států. Monetární politika a kolísání 
cen aktiv. Dynamika produkce po finančních 
krizích ve střednědobém horizontu - zkušenosti 
posledních čtyřiceti let. Doplněno obsáhlou 
statistickou přílohou. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 
978-1-58906-807-0 (brož.) 
 
25036 
Zdislav Šulc 
Z jeviště i zákulisí české politiky a 
ekonomiky : vzpomínky novináře a ekonoma 
1945-1995 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2009, 151 s. 
Autor vzpomínek se pokusil prostřednictvím 
dobově charakteristických epizod vylíčit 
pohnutky a motivy chování svého i ostatních 
občanů Československa v poválečných letech. 
Prostřednictvím dějinných epizod zachycuje 
prožitky, zkušenosti i poznatky generace, která 
zažila fungování několika zcela rozdílných 
společenských systémů. Popisuje období 
poválečného Československa do roku 1948, 
politické procesy v 50. letech, období lidové 
demokracie a tzv. reálného socialismu, 
normalizaci, polistopadový vývoj. Vzhledem 
ke své profesi popisuje a vyjadřuje se               
k ekonomickým a hospodářským otázkám. 
Např. hospodářské reformy (Rozsypalova, 
Šikova), centrální plánování, plánové 
ukazatele, plánové a tržní ceny, kuponová 
privatizace, období transformace po roce 1989, 
tzv. "česká cesta" V. Klause atd. - Abstract. - 
ISBN: 978-80-86729-50-3 (brož.) 
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Informatika. Počítače 
 
24919 
Ludmila Celbová ... [et al.] 
Archivace webu 
Praha : Národní knihovna ČR, 2008, 45 s. :     
2 tab. 
Archivace webu v ČR a ve světě. Soubor 
metodik a postupů, které jsou aplikovány při 
výběru zdrojů dostupných v síti internet pro 
účely jejich uložení v archivu - strategie 
sklízení. Archivace webu v praxi. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-7050-562-5 (brož.) 
 
24937 
Jiří Henzler, Jan Pelikán 
Matematické základy informatiky 
Praha : Oeconomica, 2009, 141 s. : obr., 
příklady 
Matematické aplikace v informatice včetně 
příkladů k procvičení: čísla a jejich 
reprezentace v počítači, výpočetní složitost 
algoritmů, datové struktury, teorie grafů, 
kořenové stromy, metody třídění, matematická 
logika, úlohy z hlediska výpočetní složitosti, 
teorie čísel a šifrování, teorie automatů. -        
2. přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-245-1537-3 
(brož.) 
 
24962 
Vašek Matyáš, Jan Krhovják a kolektiv 
Autorizace elektronických transakcí a 
autentizace dat i uživatelů 
Brno : Masarykova univerzita, 2008, 125 s. : 
21 obr., 5 tab. 
Kompletní výklad základní problematiky 
metod a technologií používaných při 
autentizaci uživatelů i dat a autorizaci při 
elektronických platebních transakcích. První 
část publikace vysvětluje klíčové pojmy a 
souvislosti. Další část se zaměřuje na trendy 
vývoje autentizačních metod a jejich 
bezpečnostní nedostatky. Třetí část se věnuje 
současným a běžně používaným řešením 
autorizace finančních transakcí (elektronické 
platby, autorizace bankovních operací, systémy 
pro podporu karetních plateb atd.). Závěrečná 
část diskutuje možnosti zvýšení bezpečnosti 
autentizačních a autorizačních postupů. -        
1. vyd. - ISBN: 978-80-210-4556-9 (brož.) 
 
 
 
 

25041 
Justin Seitz ; [překlad Jan Pokorný] 
Python : pro hackery a reverzní inženýrství 
Brno : Zoner Press, 2009, 213 s. : tab., obr. 
Python je dynamický, objektově orientovaný 
programovací jazyk, který se může využít       
v mnoha oblastech vývoje softwaru. Příručka 
vysvětluje způsoby využití programovacího 
jazyku Python v hackerských úlohách a            
v reverzním inženýrství. Z obsahu: budování 
hackerských nástrojů, debuggery a jejich 
design, techniky zahákování (hooking), 
prověřování aplikací pomocí fuzzerů, 
IDAPython, PyEma aj. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7413-048-9 (brož.) 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy 
a integrace 
 
25016 
Welcomeurope 
Guidelines for European project leaders : 
complete method for preparing your 
project, organising your applicaton file and 
managing the funded projects 
Příručka pro vedoucí projektů EU : 
kompletní systém přípravy projektu, 
sestavení přihlášky a řízení financovaných 
projektů 
Paris : Welcomeurope, c2009, 121 s. : 
schémata, tab., rámečky 
Publikace konzultační a školicí firmy 
přehledně shrnuje oblast přípravy projektu 
předkládaného v rámci programů EU; 
metodiku tvorby přihlášky a další dokumentace 
projektu; implementování a řízení projektu; 
monitoring a reporting. Call for proposals. - 
2009 ed. - Název uváděn také jako The 2009 
Guidelines for European project  leaders nebo 
Guide eurofunding. - ISBN: 2-914793-48-0 
(brož.) 
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Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
24957 
International Monetary Fund 
Global financial stability report : navigating 
the financial challenges ahead. October 2009 
Zpráva o globální finanční stabilitě : 
vypořádání se s výzvami na cestě kupředu. 
Říjen 2009 
Washington : International Monetary Fund, 
2009, xix, 230 s. : tab., grafy, schémata, 
rámečky, vzorce 
Publikace vydávaná 2x ročně Mezinárodním 
měnovým fondem. Hodnotí globální finanční 
systém a hrozby, kterým je vystaven, s cílem 
přispět ke stabilizaci tohoto systému a podpořit 
hospodářský růst členských zemí MMF. Tato 
zpráva se zaměřuje na vývoj finanční krize, 
posuzuje opatření ke zmírňování dopadů krize 
na hospodářskou aktivitu a přináší doporučení 
k vypořádání se s problémy na cestě k oživení 
globálního finančního systému. Zvláštní 
pozornost věnuje kapitálovým trhům 
rozvíjejících se ekonomik, novému fungování 
sekuritizačních trhů a hodnotí krátkodobé         
i dlouhodobé účinky státních intervencí na 
finančních trzích hlavních rozvinutých 
ekonomik v době finanční krize. Doplněno 
obsáhlou statistickou přílohou. - Pozn. -- Příl. - 
ISBN: 978-1-58906-810-0 (brož.) 
 
24973 
Václav Kubišta a kolektiv 
Mezinárodní ekonomické vztahy 
Plzeň : Čeněk, 2009, 375 s. : tab., grafy 
Text učebnice je rozdělen do tří částí. V první 
části začíná výklad teoriemi mezinárodního 
obchodu od nejstarších (merkantilismus) přes 
klasickou a neoklasickou teorii až po vybrané 
alternativní teorie s vazbou na mezinárodní 
obchod. Ve druhé části se autoři zaměřili na 
mezinárodní pohyb kapitálu, na teoretický 
výklad měnového kurzu a vývoj mezinárodních 
měnových systémů v historickém kontextu. 
Poslední část popisuje vazby mezi zahraničně-
ekonomickými vztahy a národní ekonomikou. 
Výklad končí porovnáním konkurenceschopnosti 
ČR s ostatními členskými zeměmi EU. Na 
konci kapitol jsou kontrolní otázky k procvičení. 
- ISBN: 978-80-7380-191-5 (brož.) 
 
 
 
 

25003 
Martina Řezníčková 
Franchising : podnikání pod cizím jménem 
Praha : C.H. Beck, 2009, xvii, 190 s. 
Právní aspekty podnikání formou franchisingu. 
Stručná historie, definice, charakteristické 
znaky a druhy franchisingu. Výhody a 
nevýhody. Založení franchisového podniku. 
Právní základ fungování franchisingu a 
vybrané aspekty v českém právním řádu. 
Franchising z pohledu ochrany hospodářské 
soutěže. Franchising v zemích EU. 
Franchisové svazy, veletrhy, poradci a ostatní 
informační zdroje. Příklady z českého prostředí 
McDonald's a Yves Rocher. Publikace vychází 
z právního stavu ke dni 1.9.2009. - 3. vyd. - 
Příl. -- přehl. práv. předpisů -- judikatura. - 
ISBN: 978-80-7400-174-1 (brož.) 
 
24961 
Eva Cihelková a kol. 
Světová ekonomika : obecné trendy rozvoje 
= World economy : general trends in its 
development 
Praha : C.H. Beck, 2009, xxxvi, 273 s. : tab., 
grafy, obr. 
Na úvodní shrnutí charakteristiky světové 
ekonomiky na konci první dekády třetího 
tisíciletí navazuje výklad v těchto kapitolách: 
Světová ekonomika jako sociálně ekonomický 
systém, procesy jeho formování, rozvoje a 
diferenciace; Základní trendy rozvoje světové 
ekonomiky - liberalizace, globalizace, 
interdependence (klíčová role technického 
rozvoje); Úrovně liberalizace soudobé světové 
ekonomiky - multilateralismus, regionalismus 
a unilateralismus; Mezinárodní mobilita zboží, 
služeb a výrobních faktorů; Měnící se role 
národních států; Nová role mezinárodních 
institucí ve světové ekonomice; Měnící se 
postavení a role tří dominantních center (USA, 
EU, Japonsko) ve světové ekonomice; 
Periferní oblasti ekonomiky, fenomén zemí 
BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína). - Vyd. 1. 
- ISBN: 978-80-7400-155-0 (váz.) 
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Podnik a podnikání 
 
24903 
Anna Libnarová, Helena Čornejová, Helena 
Peterová 
Jak správně vytvářet a využívat FKSP. Jak 
postupovat při poskytování příspěvku na 
stravování 
Praha : Sondy, 2009, 175 s. 
Úplné znění vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu 
kulturních a sociálních potřeb. Text vyhlášky 
je doplněn o změny provedené vyhláškami     
č. 510/2002 Sb., č. 100/2006 Sb., a č. 355/2007 
Sb. Ve výkladu jsou promítnuty změny, které 
souvisí s novelami právních předpisů. Úplné 
znění vyhlášky MF ČR č. 430/2001 Sb.,          
o nákladech na závodní stravování a jejich 
úhradě v organizačních složkách státu a 
státních příspěvkových organizacích ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky MF ČR           
č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní 
stravování a jejich úhradě v příspěvkových 
organizacích zřízených územními 
samosprávnými celky. Komentáře k jednotlivým 
ustanovením. - 5. rozšíř. aktualiz. vyd. - ISBN: 
978-80-86846-32-3 (brož.) 
 
24939 
Martin Berdych 
Financování akvizic v právním řádu ČR : 
(příručka pro management) 
Ostrava : KEY Publishing, 2009, 217 s. :       
38 tab., 2 obr. 
Kniha analyzuje současnou právní úpravu 
obchodních společností a jejich fúzí, zabývá se 
právní problematikou finanční asistence, 
úvěrem a jeho zajištěním. Popisuje zejména 
klasické vnitrostátní akvizice, uskutečněné 
převodem majoritního podílu obchodního 
podílu nebo akcií, ale zamýšlí se i nad 
přeshraničními aspekty a nad alternativními 
formami akvizic (prodej podniku či převod 
činnosti). Cílem práce je přispět k orientaci     
v oblasti právních aspektů akvizičního 
financování a předložit komplexní právní 
příručku pro financování akviziční transakce    
v ČR. Kniha má sloužit managementu banky    
k obeznámení s problematikou akvizičního 
financování, měla by identifikovat právní 
rizika spojená s jednotlivými způsoby 
financování akvizice a usnadnit tak 
pracovníkům v bankách navrhování a 
schvalování struktur jednotlivých obchodů. - 

Vyd. 1. - Příl. - ISBN: 978-80-7418-021-7 
(brož.) 
 
24976 
Jaromír Veber a kol. 
Management : základy, moderní manažerské 
přístupy, výkonnost a prosperita 
Praha : Management Press, 2009, 734 s. : obr., 
tab. 
Základy managementu - základní manažerské 
funkce, organizování a správa společnosti. 
Stručný přehled vývoje managementu,             
s akcentem na soudobý vliv globalizace na 
management a úlohu manažera. Provozní 
management - základy, normativní základna, 
přístupy k řízení provozních činností, 
management kvality, environmentu a 
bezpečnosti práce. Vybrané soudobé manažerské 
přístupy - management změn, řízení vztahů se 
zákazníkem, strategický management, procesní 
přístup, management znalostí, management 
rizika, identita firmy. Management v úsilí        
o výkonnost a prosperitu, krizové řízení. -      
2. aktualiz. vyd. - Angl. výrazy. - ISBN: 978-
80-7261-200-0 (váz.) 
 
24977 
Boris Popesko 
Moderní metody řízení nákladů : jak 
dosáhnout efektivního vynakládání nákladů 
a jejich snížení 
Praha : Grada, 2009, 233 s. : obr., tab. 
Detailní popis moderních systémů a metod, 
které jsou v současném podnikatelském 
prostředí používány předními firmami pro 
účely řízení a optimalizace nákladů. Smyslem 
je nalézt nejlepší manažerské postupy, které by 
umožnily poznat příčinu vzniku nákladů, 
podstatu vazeb mezi náklady a výkony 
podniku a které by dokázaly nabídnout 
možnosti, jak absolutní či relativní výši 
nákladů redukovat. První část prezentuje 
vybrané pojmy a termíny manažerského 
účetnictví. Jednotlivé pojmy, metody a tradiční 
postupy řízení nákladů jsou stručně 
komentovány a detailně prezentovány 
souvislosti, ale i rizika, k nimž může dojít. 
Druhá část publikace obsahuje detailní popis 
moderních metod řízení nákladů. Značná část 
je věnována konceptu procesního řízení 
nákladů (Activity-Based Costing and 
Management), který je důkladně vysvětlen a 
jsou zde popsány jeho jednotlivé části a způsob 
i přínosy jeho aplikace. Dále jsou popsány 
metody strategického řízení nákladů a moderní 
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metody rozpočetnictví (Active-Based 
Budgeting, Beyond Budgeting, Zero-Based 
Budgeting). - 1. vyd. - Slov. použit. zkrat. - 
ISBN: 978-80-247-2974-9 (brož.) 
 
24986 
Tomáš Petřík 
Ekonomické a finanční řízení firmy : 
manažerské účetnictví v praxi 
Praha : Grada, 2009, 735 s. : obr., tab. 
Autor vysvětluje podstatu, úlohu, použití a 
nezbytnost manažerského účetnictví 
(Management Accounting) v ekonomickém a 
finančním řízení firmy, a to na provozní, 
taktické i strategické úrovni. Důraz klade na 
těsný vztah manažerského účetnictví a tvorbu 
efektivních a hodnototvorných řídících 
rozhodnutí zhodnocujících konkurenčně 
organizaci jako celek. Text je doplněn 
rozsáhlými souvisejícími přílohami a 
finančními tabulkami. Kniha pracuje také         
s podrobnou soudobou anglickou finanční, 
ekonomickou a manažerskou terminologií. 
Nové vydání je zcela aktualizováno a výrazně 
rozšířeno zejména o moderní procesní, 
hodnotové, zákaznicky a tržně orientované 
firemní řízení (Corporate Management) včetně 
ABC/ABM, o problematiku oceňování a 
odvozování hodnoty firem a organizací a         
o interaktivní plánování i rozpočtování. -        
2. výrazně rozš. a aktualiz. vyd. - 11 příl. - 
ISBN: 978-80-247-3024-0 (váz.) 
 
24999 
Petra Růčková 
Finanční analýza : metody, ukazatele, 
využití v praxi 
Praha : Grada, 2010, 139 s. : 20 grafů, 21 tab., 
27 schémat 
Definice a účel finanční analýzy. Zdroje 
informací (rozvaha, aktiva, pasiva, kapitálová 
struktura, výkaz zisku a ztráty atd.). Jak 
pracovat se základními účetními výkazy. 
Metody elementární analýzy. Analýza 
poměrovými ukazateli. Souhrnné indexy 
hodnocení. Plánování jako nezbytná součást 
finančního řízení. Praktický příklad komplexní 
finanční analýzy na úrovni podniku. - 3. rozšíř. 
vyd. - 3 příl. - ISBN: 978-80-247-3308-1 
(brož.) 
 
 
 
 
 

25010 
Tomáš Krabec 
Oceňování podniku a standardy hodnoty 
Praha : Grada, 2009, 261 s. : 2 obr., 7 tab. 
Publikace si klade za cíl vyjasnit vztah       
mezi účelem ocenění a kategoriemi       
hodnoty, které jsou pro daný účel                     
v různé podobě standardizovány. Úvod    
přináší vybrané problémy oceňování podniků   
v ČR včetně používané terminologie. 
Následuje výklad teorie ceny a hodnoty, teorie 
a koncepce ohodnocování podniku 
(Unternehmensbewertungstheorie). Význam a 
využití standardizace oceňování. Zákonná 
regulace oceňování podniku v ČR a teorie 
ohodnocování podniku. Mezinárodní 
oceňovací standardy. Standardy IDW S 1. -     
1. vyd. - 4 příklady. - ISBN: 978-80-247-2865-
0 (váz.) 
 
25026 
Jaroslav Wagner 
Měření výkonnosti : jak měřit, 
vyhodnocovat a využívat informace              
o podnikové výkonnosti 
Praha : Grada, 2009, 248 s. : obr., tab. 
Pojetí výkonnosti. Měření výkonnosti jako 
proces. Uživatelé informací a jejich informační 
potřeby. Výkonnost a reference neboli 
benchmarking. Měření výkonnosti a čas. 
Kompetence a nestrannost jako determinanty 
spolehlivosti měření výkonnosti. Měření 
podnikové výkonnosti v kontextu 
ekonomického vývoje. Syntetická měřítka 
výkonnosti. Analytické přístupy k měření 
výkonnosti. Autor shrnuje a mapuje ty 
koncepce a metody, které nejvýznamněji 
ovlivnily přístup k výkonnosti a způsobům 
jejího měření v posledních desetiletích. -        
1. vyd. - ISBN: 978-80-247-2924-4 (brož.) 
 
25033 
Hana Scholleová 
Investiční controlling : jak hodnotit 
investiční záměry a řídit podnikové finance 
Praha : Grada, 2009, 285 s. : tab., obr. 
Publikace se podrobně zabývá podpůrnými 
činnostmi i racionálními metodami pro 
rozhodování ve všech fázích investičního 
procesu. Pojem investice a jejich klasifikace. 
Základní funkce controllingu investic. 
Reporting. Předinvestiční fáze - příprava          
z hlediska výběru správné investice a predikce 
jejích dopadů na hospodaření celé firmy. 
Metody hodnocení investic (nevýnosového 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                              Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

20 

charakteru, statické, dynamické, reálné opční 
metody atd.). Parametry vstupující do metod 
hodnocení investic - predikce cash flow a 
odhad příslušné diskontní míry. Analýza 
citlivosti. Investiční fáze. Provozní fáze. 
Postinvestiční audit. Na konci každé kapitoly 
je shrnutí a jsou uvedeny příklady                     
k samostatnému řešení. - 1. vyd. - Tab. pro 
stanov. hodnoty opce. - ISBN: 978-80-247-
2952-7 (brož.) 
 
25035 
Miloslav Synek, Heřman Kopkáně, Markéta 
Kubálková 
Manažerské výpočty a ekonomická analýza 
Praha : C.H. Beck, 2009, xviii, 301 s. : grafy, 
obr., tab. + 1 CD 
Výklad metod a postupů, které se používají ve 
více oblastech a činnostech podniku. 
Manažerské výpočty (funkce, maticový počet, 
srovnávání, stanovení a měření závislosti jevů, 
hodnocení souboru jednotek podle jednoho 
ukazatele, vícerozměrné měření, hodnocení 
časového vývoje jevů, úrokový počet, 
optimalizační analýza a matematika pro 
manažery). Ukazatele, indexy a operace s nimi, 
ukazatelové soustavy (pojetí a druhy rozborů, 
ukazatele, indexy a rozdíly, ukazatelové 
soustavy, souhrnné indexy hodnocení, 
predikční a jiné modely, mezipodnikové 
srovnávání). Analýza funkcí a oblastí               
v podniku (analýza finančních výkazů, rozbor 
výroby, hodnocení výrobku a výrobního 
programu, práce, mzdy a produktivita práce, 
rozbor spotřeby materiálu a rozbor zásob, tržby 
a pohledávky, výrobní kapacita, systém SPSS 
Statistics v ekonomické analýze). Každá 
kapitola začíná teoretickým výkladem, po 
kterém následují příklady použití v podnikové 
praxi. - Vyd. 1. - Příl. na CD obsahuje řešené 
příklady v programu Microsoft Excel 2007. - 
ISBN: 978-80-7400-154-3 (váz.) 
 
24886 
translated by Z. Pošustová 
Trades licensing act [Czech Republic] = 
"Živnostenský zákon" 
Živnostenský zákon 
Praha : Trade Links, September 2009, 169 s. 
Anglický překlad novelizované verze 
živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve 
znění zákona č. 285/2009 Sb. (s účinností od 
1.11.2009). - [2009 ed.] - 5 příl. - (brož.) 
 
 

24901 
Pavel Běhounek 
Společnost s ručením omezeným : řešení 
účetní a daňové problematiky včetně 
příkladů z praxe 2009/2010 
Olomouc : Andragogos agency, 2009, 359 s. 
Praktická řešení běžných i občasných situací 
ve společnosti s ručením omezeným. S.r.o. 
jako typ obchodní společnosti, její založení a 
vznik, rozdělování zisku, odměňování, 
převody majetku a poskytování služeb mezi 
spojenými osobami, půjčky poskytované 
společnosti jejími společníky, účetnictví, 
ukončení účasti společníka a změny výše 
obchodního podílu, vybraná ustanovení 
obchodního zákoníku s poznámkami, změny 
účetní a daňové legislativy. - 9. aktualiz. vyd. - 
ISBN: 978-80-7263-540-5 (brož.) 
 
24909 
Andrej Vizjak &  A. T. Kearney 
Žraloci a malé ryby : kostka růstu pro 
konkurenční boj založený na velikosti 
Praha : Grada, 2009, 335 s. : obr. 
Publikace předkládá strukturovaný přístup       
k tvorbě podnikové strategie v prostředí 
procesu fúzí a akvizicí. Kostka růstu je nový 
nástroj, který promítá strategické koncepce na 
vysoké teoretické úrovni do praktických kroků 
směřujících k transformaci a novému 
organizačnímu uspořádání společnosti na 
základě pravidel konkurenčního boje 
založeného na velikosti a rozsahu - pomáhá 
společnostem změnit jejich strategické 
zaměření. Popisuje, jak mohou manažeři určit 
velikost a rozsah společnosti, porovnat svůj 
profil růstu, zhodnotit směr růstu společnosti, 
znásobit schopnosti růstu společnosti, 
aplikovat správné metody růstu a přizpůsobit 
své organizační uspořádání. Výsledky 
několikaletého výzkumu jsou podpořeny řadou 
konkrétních případových studií a příkladů 
společností z různých průmyslových oborů      
z mnoha zemí (např. případová studie 
společnosti Deutsche Telekom, společnosti 
Ahold, společnosti Illy aj.). - ISBN: 978-80-
247-3189-6 (váz.) 
 
24998 
Vladimír Smejkal, Karel Rais 
Řízení rizik ve firmách a jiných 
organizacích 
Praha : Grada, 2010, 354 s. + tab., obr., grafy 
Komplexní informace o hlavních podnikatelských 
rizicích a konkrétní postupy a nástroje pro 
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jejich řízení, včetně metod pro preventivní 
odstranění příčin vzniku rizikových situací a 
pro snížení jejich nepříznivých důsledků. 
Autoři se zaměřují také na řízení změn 
strategie organizace, změn struktury a stylu 
řízení, změn informačních procesů a systémů, 
zvládání krizových situací. Kniha je rozšířena 
v oblasti právních rizik, nově se dále věnuje 
například řízení rizik při organizační změně ve 
firmě, přináší nové metody analýzy rizik, 
nabízí modelový postup při provádění změn ve 
firmě, zabývá se systémem řízení bezpečnosti 
informací a neopomíjí ani ekonomickou krizi a 
řadu dalších aktuálních otázek. Srozumitelný a 
strukturovaný výklad je doplněn řadou 
názorných schémat a příkladů. - 3. rozš. a 
aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-247-3051-6 
(váz.) 
 
25005 
Tomáš Kafka 
Průvodce pro interní audit a risk 
management 
Praha : C.H. Beck, 2009, xvii, 167 s. : obr., 
tab. + 1 CD 
Vymezení vztahu interního auditu k risk 
managementu. Historický vývoj interního 
auditu, jeho definice, nezávislost, objektivita 
atd. Zřízení interního auditu v organizaci. 
Výkon, měření výkonnosti a hodnocení 
interního auditu. Historický vývoj risk 
managementu, definice, zlaté pravidlo, 
odpovědnost, role risk manažera. Nastavení 
systému risk managementu v organizaci. 
Rámec pro risk management - australský 
standard, kanadský standard. Rámec pro 
měření výkonnosti systému risk managementu 
v organizaci.  Součástí praktické příručky je      
i CD, které obsahuje příklady a vzory (statut, 
manuál, smlouvy, strategický plán, program 
auditu atd.). - 1. vyd. - Příl. Empirický výzkum 
v letech 2007-2008. - ISBN: 978-80-7400-121-5 
(brož.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
24848 
OECD 
Insurance statistics yearbook 1998-2007 = 
Annuaire des statistiques d'assurance 1998-
2007 
Statistická ročenka pojištění 1998-2007 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2009, 499 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 (za rok 2007), druhá část 
přináší tabulkově uspořádané údaje                  
o pojišťovacím sektoru v jednotlivých zemích. 
- Příl. - Text v angličtině a francouzštině. - 
ISBN: 978-92-64-06382-2 (brož.) 
 
E-9308 
Jan Molek 
Marketing sociálních služeb 
Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních 
věcí, 2009, 163 s. 
Cílem práce je poukázat na marketingové 
přístupy, které lze aplikovat v organizacích 
poskytujících sociální služby a inspirovat se 
jimi. Z obsahu: výklad pojmu sociální služby, 
jejich pojetí a specifika, marketingová politika 
firem poskytujících služby, strategické a 
marketingové plánování organizace, realizace 
a kontrola plnění marketingových strategií a 
aktuální problémy služeb z pohledu 
marketingu. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7416-
026-4 (brož.) 
 
25001 
Jan Přib 
Kdy do důchodu a za kolik 
Praha : Grada, 2010, 128 s. : tab. 
Obecné otázky důchodového pojištění. 
Základní prvky pro výpočet důchodů. 
Důchodový věk. Starobní důchod. Volba 
vhodného data odchodu do starobního 
důchodu. Souběh nároků na důchody. 
Zvyšování důchodů. Žádost o důchod a řízení 
o přiznání důchodu. Povinnosti důchodců a 
zaměstnavatelů. Penzijní připojištění. Přehled 
právních předpisů. Tabulky pro výpočet 
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důchodů. Právní stav publikace je k 1.1.2010. - 
11. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-247-3292-3 
(brož.) 
 
24841 
OECD ; [Edward Whitehouse] 
Pensions at a glance 2009 : retirement-
income systems in OECD countries 
Pohled na důchody 2009 : penzijně-
důchodové systémy v zemích OECD 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2009, 279 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva o politikách důchodového zabezpečení 
v jednotlivých zemích OECD aktualizovaná ke 
konci května 2009, jejich srovnání. Přináší 
hlubší analýzu dopadu finanční a hospodářské 
krize na penzijní systémy; srovnání příjmů 
osob starších 65 let s příjmy obyvatelstva a 
chudoba u nízkopříjmových důchodců v zemích 
OECD; analýza probíhajících penzijních 
reforem. Soukromé penzijní systémy. Dále 
uvádí důchodové indikátory a modelovým 
způsobem zpracovává nárok na důchod 
jednotlivce dle penzijních systémů platných     
v roce 2006. Závěrem jsou přehledně 
charakterizovány národní penzijní systémy     
30 států OECD. - [3rd ed.] - Pozn. - ISBN: 
978-92-64-06071-5 (brož.) 
 
24988I 
Marta Ženíšková a kolektiv autorů 
Sociální pojištění a dotazy 
Praha : Svaz účetních, 2009, 64 s. 
Změny v sociálním pojištění v průběhu roku 
2009 a od 1.1.2010 - v pojistném na sociální 
zabezpečení a v nemocenském pojištění. Druhá 
část publikace patří odborným stanoviskům     
k dotazům čtenářů z různých oblastí. 
Informace se týkají např. změn termínů plateb 
u daní a sociálního a zdravotního pojištění, 
účtování v cestovním ruchu, nároku na odpočet 
DPH, úpravy odpočtu daně, lhůty pro 
doměření daně, ocenění prodávaných cenných 
papírů, účetnictví neziskové církevní 
organizace, nákladů na vyvolanou investici      
z účetního hlediska atd. - ISBN: 978-80-
87367-03-2 (brož.) 
 
 
 
 
 
 
 

24981 
European Commission. Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Pension schemes and projections in the EU-
27 member states - 2008-2060 
Penzijní programy a projekce ve                 
27 členských státech EU v letech 2008-2060 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, October 2009, 
417 s. : tab., grafy, vzorce 
Dlouhodobé hospodářské a rozpočtové 
projekce zaměřující se na posouzení dopadu 
stárnutí populace v jednotlivých zemích. Tato 
zpráva přehlednou formou informuje                 
o projekcích penzijních výdajů jednotlivých 
členských států EU na období 2008-2060.         
U každého konkrétního státu je popsán 
penzijní systém, jeho typické znaky a případné 
podstatné reformy; dále je prezentován přehled 
samotných odhadů výdajů pro veřejné a 
soukromé důchody, určující faktory těchto 
výdajů a citlivostní analýza; následně je odhad 
porovnán s předchozími projekcemi z roku 
2006 a 2001. Tato forma přispívá ke zvýšení 
komparability údajů. - Pozn. -- Příl. - Viz také 
2009 ageing report (sign. 24866). - ISBN: 978-
92-79-11270-6 (brož.) 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové 
hospodářství 
 
24965 
Lenka Haráková 
Bytová družstva : zvláštnosti při 
uplatňování daně z příjmů právnických 
osob a daně z přidané hodnoty v bytových 
družstvech 
Praha : LINDE nakladatelství s.r.o., 2009, 97 s.: 
tab. 
Vymezení bytového družstva a jeho typy. 
Specifika při aplikaci daňových zákonů - 
bytové družstvo jako poplatník daně z příjmů 
právnických osob. Osvobození výnosů 
bytového družstva, stanovení nákladů na 
dosažení nájemného osvobozeného od daně, 
postup při stanovení základu daně z příjmů. 
Daň z přidané hodnoty - ekonomická činnost a 
registrace k DPH, obrat, odpočet daně na 
vstupu. - 3 příl. --  vzory formulářů. - ISBN: 
978-80-86131-86-3 (brož.) 
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24954        Pouze prezenčně   
Pavla Schödelbauerová, Helena Nováková a 
kolektiv autorů 
Správa a pronajímání bytových a 
nebytových prostor : praktická příručka 
pro pronajímatele, správce, společenství 
vlastníků, bytová družstva 
Praha : Dashöfer, 2009, přeruš. str. 
Komplexní, přehledný a průběžně 
aktualizovaný průvodce praktickými otázkami 
vlastnických a nájemních vztahů v oblasti 
bydlení. Poskytuje informace o právním stavu, 
poukazuje na možná úskalí při jednání 
účastníků právního vztahu a nabízí vzory 
smluv, podání, či jiného právního úkonu. 
Zohledňuje i rozhodovací praxi soudů v této 
oblasti. Publikace je členěna do oddílů: 
vlastnictví nemovitostí, bytů a nebytových 
prostor, správa nemovitostí, bytů a nebytových 
prostor, nájemní vztahy, nájemné a služby 
spojené s užíváním bytu, vlastnictví a nájem    
v podmínkách bytového družstva, účetnictví, 
daně a finance. Poslední vložená aktualizace je 
z ledna 2010. - Publ. má výměnné listy            
v kroužkové vazbě a je průběžně aktualizována 
a doplňována  
 

Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé              
 
24978 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Labour market and wage developments in 
2008 
Trh práce a vývoj mezd v roce 2008 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, 2009, viii, 330 
s. : tab., grafy, rámečky 
Zpráva analyzuje nejnovější trendy v oblasti 
zaměstnanosti, vývoje mzdových a pracovních 
nákladů v roce 2008 (dle dostupnosti údajů až 
do července 2009) pro oblast eurozóny a EU 
jako celku. Zaměřuje se na důsledky 
hospodářské a finanční krize pro oblast 
zaměstnanosti, fungování trhu práce a jejich 
interakce s klíčovými makroekonomickými 
faktory (produktivita, mzdy, HDP). Zkoumá 
také situaci v jednotlivých členských zemích a 
zvláštní opatření přijatá k minimalizaci dopadů 
krize na jejich trhy práce. Doplněno rozsáhlou 
statistickou přílohou. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 
978-92-79-11369-7 (brož.) 
 

25024 
Dave Ulrich ; [překlad Josef Koubek] 
Mistrovské řízení lidských zdrojů 
Praha : Grada, 2009, 266 s. : tab., obr. 
Význam a funkce řízení lidských zdrojů ve 
firmě nebo organizaci. Budování 
konkurenceschopných organizací z hlediska 
agendy liniových manažerů i personalistů. 
Proces provádění organizační diagnózy, 
formování administrativní činnosti, možnost 
reengineeringu personálního útvaru a 
personální práce, řízení intelektuálního 
kapitálu v zájmu vytváření hodnoty. Přehled 
rolí personálního útvaru jako iniciátora řízení 
změn. Způsoby provádění strategického řízení 
lidských zdrojů, strategie lidských zdrojů a 
organizace personální práce včetně 
případových studií. - 1. vyd. - Pozn. - ISBN: 
978-80-247-3058-5 (váz.) 
 
25043 
Leo Vodáček & Oľga Vodáčková 
Moderní management v teorii a praxi 
Praha : Management Press, 2009, 324 s. :      
24 obr. 
Základní pojmy, poslání a východiska 
moderního managementu. Prostředí 
manažerské práce, sociální zodpovědnost, etika 
a kultura. Základní systémové poznatky            
k informační a znalostní podpoře práce 
manažerů. Struktura manažerských činností - 
plán, zdrojové zajištění předpokládaných 
činností, způsob provedení a kontrola. 
Koncepty manažerských rolí. Koncepty tzv. 
kritických faktorů úspěchu. Systémové pojetí 
manažerské práce. Organizační kultura. 
Znalostní zázemí organizace. Kvalita, inovace 
a faktor času. Partnerské vztahy organizací       
v síťové ekonomice. Synergie v moderním 
managementu. - 2. rozšíř. vyd. - ISBN: 978-
80-7261-197-3 (váz.) 
 
25045 
Zdeněk Šenk 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : 
prakticky a přehledně podle normy ČSN 
OHSAS 18001:2008 
Olomouc : Andragogos agency, 2009, 279 s. 
Výklad k jednotlivým prvkům normy ČSN 
OHSAS 18001:2008. Názorné příklady a 
vazby na legislativu. Požadavky na systém 
managementu BOZP - politika, plánování, 
implementace a provoz, kontrola, přezkoumání 
systému managementu. Kniha popisuje právní 
požadavky BOZP s platností ve většině 
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organizací (podnikatelské subjekty, státní 
správa a samospráva, veřejné služby atd.). -    
1. vyd. - Normy. - ISBN: 978-80-7263-551-1 
(brož.) 
 
24994 
Petr Bezouška 
Vyhlídky do budoucnosti pracovního práva 
Plzeň : Čeněk, 2009, 316 s. 
Obsah publikace tvoří návrh zákona                 
o pracovním poměru - úvodní studie, z části 
podobná věcnému záměru a paragrafové znění 
a odůvodnění. Jde o oponentní návrh               
k současné úpravě individuálního pracovního 
práva a autorovou snahou bylo vyvolat diskusi 
k tomuto tématu. Vychází z toho, že hlavním 
účelem pracovního práva je ochrana 
pracovního poměru a že práva i povinnosti 
zaměstnance i zaměstnavatele mají mít 
racionalitu se zřetelem k tomuto hlavnímu 
účelu. - Příl. text návrhu zák. o pracovním 
poměru. - ISBN: 978-80-7380-193-9 (brož.) 
 
25038 
Petr Hůrka 
Ochrana zaměstnance a flexibilita 
zaměstnávání : princip flexijistoty v českém 
pracovním právu 
Praha : Auditorium, 2009, 189 s. : 9 grafů 
Publikace se zabývá dilematem pracovního 
práva - ochranou zaměstnance a smluvní 
volností. Autor reaguje na moderní trend 
přístupu k pracovnímu právu, tzv. flexijistotu. 
Nastiňuje vzájemné působení flexibility práce 
a ochrany zaměstnance v jednotlivých 
institutech českého pracovního práva. Dává 
četné náměty "de lege ferenda" a ukazuje, 
jakým směrem se má právní úprava pracovního 
práva ubírat. - Vyd. 1. - Příl. - ISBN: 978-80-
903786-049 (váz.) 
 

Právo 
 
24917I        Pouze prezenčně   
Ludvík David ... [et al.]  
Občanský soudní řád : komentář. I. díl,      
(§ 1 až 200za) 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, xxxvi, 1072 s. 
Komentované znění zák. č. 99/1963 Sb., 
občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších změn (poslední souhrnná novela     
č. 7/2009 Sb., účinná od 1. 7. 2009). Komentář 
je doplněn judikaturou, souvisejícími 

ustanoveními, souvisejícími předpisy a 
literaturou. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-
460-4 (váz.) 
 
24917II        Pouze prezenčně   
Ludvík David ... [et al.]         
Občanský soudní řád : komentář. II. díl,     
(§ 201 až 376) 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, xxxvi, s. 1073 - 
1986 
Komentované znění zák. č. 99/1963 Sb., 
občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších změn (poslední souhrnná novela    
č. 7/2009 Sb., účinná od 1. 7. 2009). Komentář 
je doplněn judikaturou, souvisejícími 
ustanoveními, souvisejícími předpisy a 
literaturou. - Vyd. 1. - 4 příl. - ISBN: 978-80-
7357-460-4 (váz.) 
 
24928 
René Petráš, Helena Petrův, Harald Christian 
Scheu (eds.) 
Menšiny a právo v České republice 
Praha : Auditorium, 2009, 507 s. 
Definice menšiny. Historie právního postavení 
menšin v českých zemích od nejstarších dob 
do roku 1989. Národnostní menšiny v ČR po 
roce 1989 a národnostněmenšinová politika. 
Následuje přehled specifických menšin v ČR 
(slovenská, romská, židovská) a přehled jejich 
právního postavení v ČR. Univerzální ochrana 
národnostních menšin (OSN) a regionální 
ochrana (Rada Evropy, Organizace pro 
bezpečnost a spolupráci v Evropě, EU). 
Menšiny v dalších státech - v SR, Švýcarsku, 
postavení národnostních menšin v pobaltských 
republikách a vývoj koncepce rovnosti v USA. 
Výklad je zakončen uveřejněním několika 
textů konferenčních příspěvků na toto téma. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87284-00-1 (váz.) 
 
24956 
Marta Škárová a kolektiv 
Občanský soudní řád s vysvětlivkami a 
judikaturou : podle stavu k 1.9.2009 
Praha : Linde Praha, 2009, 1263 s. 
Znění zákona č. 99/1963 Sb., ve znění 
pozdějších zákonů, včetně tzv. souhrnné 
novely, zák. č. 7/2009 Sb., s účinností ode dne 
1.7.2009 a zák. č. 218/2009 Sb., který byl 
publikován ve Sbírce zákonů v červenci 2009. 
Toto vydání zahrnuje změny provedené novým 
daňovým řádem a novelou zákona o soudních 
exekutorech. Související předpisy zahrnují 
advokátní tarif, paušální sazby výše odměny za 
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zastupování účastníka advokátem nebo 
notářem, zákon o soudních poplatcích, nařízení 
vlády o nezabavitelných částkách a další 
předpisy, které přiznávají osvobození od 
soudních poplatků. - 4. aktualiz. vyd. - ISBN: 
978-80-7201-769-0 (váz.) 
 
24958 
Jolana Maršíková 
Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a 
věřitele : příručka zejména pro neprávníky 
Praha : Linde Praha, 2009, 394 s. 
Výklad insolvenčního práva určený především 
osobám bez právnického vzdělání, které jsou 
nuceny bez předchozích zkušeností insolvenční 
právo v praxi aplikovat - podávat insolvenční 
návrh, účastnit se jednání u insolvenčního 
soudu, uplatňovat v insolvenčním řízení svou 
pohledávku, vykonávat v průběhu insolvenčního 
řízení práva s pohledávkou spojená či jinak 
reagovat na nejrůznější situace vyvolané 
insolvenčním řízením. Součástí publikace je     
i výkladový slovníček pojmů, vzory vybraných 
návrhů a žalob v insolvenčním řízení, rychlé 
rady, orientační výpočet zabavitelné částky pro 
oddlužení splátkovým kalendářem a přehled 
předpisů. - ISBN: 978-80-7201-780-5 (brož.) 
 
24963 
Karel Svoboda, Milan Suk, Pavel Zeman 
Doručování v soudním řízení 
Praha : Linde Praha, 2009, 267 s. 
Doručování mezi soudem a účastníky soudního 
řízení podle novely občanského soudního řádu 
(s platností od 1.7.2009) v celé jeho šíři, včetně 
vazeb na ostatní procesní instituty. Doručování 
soudních písemností jak v civilním řízení, tak   
v řízení trestním a doručování v rámci 
mezinárodní justiční spolupráce v trestních 
věcech. - Vzory doručenek. - ISBN: 978-80-
7201-777-5 (brož.) 
 
24993I 
Jiří Švestka, Jan Dvořák a kolektiv 
Občanské právo hmotné. 1. 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 459 s. 
Učebnice občanského práva hmotného 
obsahuje výklad obecné části - pojem práva, 
filozofická koncepce práva, třídění práva, 
právo soukromé, historický vývoj občanského 
práva, občanskoprávní komparatistika, 
evropské soukromé právo, prameny 
občanského práva, normy a instituce občanského 
práva, právní skutečnosti, občanskoprávní 
vztahy, subjekty občanskoprávních vztahů, 

ochrana osobnosti fyzické osoby, zastoupení, 
obsah občanskoprávních vztahů, předmět 
občanskoprávních vztahů, promlčení, prekluze, 
vydržení. Obecný výklad věcných práv a 
výklad vlastnického práva. Vlastnické právo 
státu a jeho majetku, věcná práva k cizí věci, 
katastr nemovitostí. - 5., jubilejní aktualiz. vyd. 
- ISBN: 978-80-7357-466-6 (soubor) 
 
24993II 
Jiří Švestka, Jan Dvořák a kolektiv 
Občanské právo hmotné. 2. 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 550 s. 
Učebnice občanského práva hmotného 
obsahuje rozbor závazkového práva v obecné a 
zvláštní části. Zahrnuje výklad pojmu, funkce, 
systému a třídění závazkového práva, 
závazkové právní vztahy, jejich druhy, změny, 
zajištění a zánik. Rozebírá různé druhy smluv, 
závazkové právní vztahy z jiných zavazovacích 
důvodů, pojistnou smlouvu, cenné papíry a 
odpovědnost za škody a bezdůvodné 
obohacení. - 5., jubilejní aktualiz. vyd. - ISBN: 
978-80-7357-466-6 (soubor) 
 
24993III 
[Jiří Švestka, Jan Dvořák a kolektiv] 
Občanské právo hmotné. 3. 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 306 s. 
Učebnice podává výklad práva rodinného: 
manželství, právní vztahy mezi rodiči a dětmi, 
výživné. Autorské a patentové právo. Dědické 
právo. - 5., jubilejní aktualiz. vyd. - ISBN: 
978-80-7357-466-6 (soubor) 
 
24983 
translation and commentary by Trade Links ; 
[překlad Z. Pošustová] 
Commercial code "Obchodní zákoník" : act 
No. 513/1991 Coll. as amended 
Obchodní zákoník [2009] : zákon  č. 513/1991 
Sb. v platném znění 
Praha : Trade Links, October 2009, 486 s. 
Překlad obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. 
ve znění zákona č. 285/2009 Sb. s komentářem 
do angličtiny. Text vychází ze znění zákoníku 
ze září 2009 a má pouze informativní 
charakter. - 2009 ed. - (brož.) 
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24996 
Vladimír Kratochvíl a kolektiv 
Kurs trestního práva : trestní právo hmotné 
: obecná část 
Praha : C.H. Beck, 2009, xxxvii, 797 s. 
Výklad obecné části trestního práva hmotného 
v návaznosti na nový trestní zákoník (zák.       
č. 40/2009 Sb.). Studijní text rozebírá tato 
témata: obecné výklady o trestním právu 
hmotném a trestní odpovědnosti, základy 
trestní odpovědnosti a nedostatek 
protiprávnosti a trestnosti trestného činu 
dospělého i provinění mladistvého, právní 
následky trestného činu a činu jinak trestného 
dospělého, trestněprávní alternativy, právní 
následky provinění a činu jinak trestného jako 
provinění mladistvého, činy jinak trestné 
spáchané trestně neodpovědnými dětmi a jejich 
právní následky. Učebnice obsahuje, vedle 
teoretických otázek, i kritický výklad nové 
úpravy klíčových institutů trestního práva 
hmotného, a hodnotí ji tak z hlediska nejen 
teorie, nýbrž i budoucí praxe. Výklad 
zachycuje platný právní stav k červenci 2009. - 
1. vyd. - Judikatura. - ISBN: 978-80-7400-042-3 
(váz.) 
 
25007I        Pouze prezenčně   
Ljubomír Drápal, Jaroslav Bureš a kolektiv 
Občanský soudní řád : komentář. I,              
§ 1-200za 
Praha : C.H. Beck, 2009, xx, 1579 s. 
Komentované znění občanského soudního řádu 
zák. č. 99/1963 Sb. Poslední velká novelizace 
byla provedena zákonem č. 7/2009 Sb. a je         
v komentáři zpracována. První díl obsahuje 
části první až třetí (§ 1–200za), občanského 
soudního řádu, předpisy s ním související a 
evropské mezinárodní právo procesní, které 
seznamuje s nařízeními ES, jež jsou zaváděna 
do českých právních předpisů. - 1. vyd. - 
Související předpisy. - ISBN: 978-80-7400-
107-9 (váz.) 
 
25007II        Pouze prezenčně   
Ljubomír Drápal, Jaroslav Bureš a kolektiv 
Občanský soudní řád : komentář. II,             
§ 201-376 
Praha : C.H. Beck, 2009, xviii s. S. 1581 - 
3343 
Komentované znění občanského soudního řádu 
zák. č. 99/1963 Sb. Poslední velká novelizace 
byla provedena zákonem č. 7/2009 Sb. a je      
v komentáři zpracována. Druhý díl obsahuje 
čtvrtou až osmou část (§ 201- 376) občanského 

soudního řádu, předpisy s ním související a 
evropské mezinárodní právo procesní, které 
seznamuje s nařízeními ES, jež jsou zaváděna 
do českých právních předpisů. - 1. vyd. - 
Související předpisy. - ISBN: 978-80-7400-
107-9 (váz.) 
 
24904 
Olga Sovová, Zdeněk Fiala 
Základy finančního a daňového práva 
Plzeň : Čeněk, 2009, 202 s. 
Výklad v kapitolách: Základní pojmy a 
instituty finančního práva; Rozpočtové právo; 
Problematika daní obecně; Nepřímé daně; 
Daně přímé; Poplatky a jejich právní úprava; 
Správa daní a poplatků; Daňová kontrola; Clo; 
Měna a její právní úprava. Každá kapitola je 
zakončena kontrolními otázkami a úkoly a 
doplněna judikaturou. Učebnice je zpracována 
podle právního stavu k 1. 5. 2009. - ISBN: 
978-80-7380-223-3 (brož.) 
 
24925 
Pavla Boučková 
Rovnost a sociální práva 
Praha : Auditorium, 2009, 198 s. 
Publikace představuje analytickou studii 
kontrastu faktického projevu rovnosti v oblasti 
mezilidských vztahů s ústavou zaručenou 
rovností v oblasti lidských práv. Autorka knihy 
analyzuje stávající přístup české a evropské 
legislativy a justice v otázkách řešení 
sociálních konfliktů. Z obsahu: rovnost jako 
sociální spravedlnost, rovnost a sociální práva 
v ústavním pořádku, demokratický 
zákonodárce a nezávislá justice, právní sociální 
stát, právo na život a sociální práva, hodnotové 
hledisko lidské důstojnosti, rovnost a sociální 
práva před Soudním dvorem ES, právo na 
život ve svobodě a v důstojnosti. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-87284-02-5 (brož.) 
 
24955        Pouze prezenčně   
Jiří Jelínek a kolektiv         
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami 
a judikaturou : podle stavu k 1.1.2010 
Praha : Leges, 2009, 1216 s. 
Publikace obsahuje novelizované znění 
trestního zákoníku a novelizované znění 
trestního řádu, poznámky, judikaturu a výběr 
souvisejících předpisů (zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže, zákon o výkonu vazby, zákon 
o výkonu trestu odnětí svobody a advokátní 
tarif). Znění zák. č. 40/2009 Sb., ve znění zák. 
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č. 306/2009 Sb., je s platností od roku 2010. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-87212-22-6 (váz.) 
 
24970 
Karel Janderka 
Zákon o vyvlastnění : poznámkové vydání 
Praha : Linde Praha, 2009, 151 s. 
Znění zák. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo 
omezení vlastnického práva k pozemku nebo 
ke stavbě, s poznámkami, odkazy na judikaturu 
a se schématy některých procesních postupů. 
Výňatky z právních předpisů týkajících se 
vyvlastnění. Zvláštní předpisy řešící účely 
vyvlastnění. Vzory pro správní řízení. - ISBN: 
978-80-7201-774-4 (brož.) 
 
24974 
Aleš Gerloch ... [et al.] 
Praktikum teorie práva 
Plzeň : Čeněk, 2009, 245 s. 
Učebnice přibližuje teoretické základy práva 
bezprostředně na praktických příkladech, 
textech právních předpisů a judikátů. Je určena 
k pochopení a procvičení teoretických pojmů a 
principů vyložených v učebnicích teorie práva. 
Předmětem zájmu jsou právní normy, prameny 
práva, systém práva, interpretace práva, 
subjektivní práva, právní vztahy, subjekty 
práva, právní odpovědnost, aplikace práva, 
právní stát, záruky zákonnosti a ústavnosti, 
působení práva ve společnosti, právo a 
hodnoty. - ISBN: 978-80-7380-200-4 (brož.) 
 
15392XXXXVII 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 47, ročník 
2007 - IV. díl 
Praha : C.H. Beck, 2009, xxix,1081 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. 152 až 
233 a usnesení č. 11 - 13 z roku 2007. - Vyd. 1. 
- ISBN: 978-80-7400-170-3 (váz.) 
 
25004        Pouze prezenčně   
Dušan Hendrych ... [et al.] 
Právnický slovník         
Praha : C.H. Beck, 2009, xxii, 1459 s. 
Více než 5000 odborných hesel a pojmů, 
aktualizovaných tak, aby korespondovaly               
s platnou právní úpravou. Srozumitelný 
výklad, odkazy a související hesla. - 3. podst. 

rozš. vyd. - Struč. přehl. vybraných práv. 
předpisů. - ISBN: 978-80-7400-059-1 (váz.) 
 
25006 
Zbyněk Šín 
Tvorba práva : pravidla, metodika, 
technika 
Praha : C.H. Beck, 2009, xv, 176 s. 
Kniha poskytuje výklad legislativní teorie a 
poslouží i jako praktická směrnice pro tvorbu 
právních předpisů, včetně potřebné legislativní 
metodiky a techniky. Ve čtyřech základních 
částech se věnuje legislativní politice a tvorbě 
práva, právní regulaci, legislativnímu procesu 
a metodice a technice tvorby práva. - 2. vyd. - 
Slov. latinských výrazů a rčení. - ISBN: 978-
80-7400-162-8 (brož.) 
 
25008 
Jan Hurdík 
Právnické osoby a jejich typologie 
Praha : C.H. Beck, 2009, xi, 108 s. 
Podstata, právní povaha a funkce právnických 
osob jako nejobecnější východisko jejich 
kategorizace. Kritéria třídění právnických 
osob. Východiska členění právnických osob - 
podle povahy a míry vlivu zákonodárce na 
vznik, změnu a zánik právnické osoby, podle 
povahy a rozsahu speciální subjektivity, podle 
odlišnosti ve způsobilosti k právním úkonům, 
podle odlišnosti v deliktní způsobilosti, podle 
odlišností v organizační struktuře směřující     
k tvorbě a prezentaci vůle, podle typu osobního 
statusu. Hledání modelového východiska 
typologie právnických osob. - 2. dopl. vyd. - 
ISBN: 978-80-7400-168-0 (brož.) 
 
25023 
Jakub Holeček 
Postavení finančních institucí v novém 
insolvenčním zákoně v kontextu úpravy 
komunitárního práva 
Praha : Linde Praha, 2009, 249 s. 
Vymezení klíčových pojmů a odkaz na 
relevantní právní předpisy. Základní 
charakteristiky a kontext přijetí nové úpravy 
insolvenčního práva z pohledu finančních 
institucí (banka, spořitelní a úvěrové družstvo, 
instituce elektronických peněz, pojišťovna a 
zajišťovna) - analýza komparatistickou 
metodou. Zvláštní povinnosti finančních 
institucí v insolvenčním řízení. Finanční 
instituce jako věřitelé v insolvenčním řízení 
(reorganizace dlužníka, oddlužení, úvěrové 
financování atd.). Úpadek finančních institucí -  
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podmínky a předpoklady pro zahájení 
insolvenčního řízení ohledně jednotlivých 
skupin finančních institucí. Hypoteční 
podstata. Otázka použitelnosti práva ES. - 
ISBN: 978-80-7201-773-7 (brož.) 
 
25025 
Zdeněk Vaníček 
Právní předpisy související se zákonem        
o elektronických komunikacích : komentář 
Praha : Linde Praha, 2009, 159 s. 
Komentovaná znění dvou zákonů, která 
doplňují zákon o elektronických komunikacích 
- zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti a o změně některých 
zákonů, a zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně 
některých služeb v oblasti rozhlasového a 
televizního vysílání a služeb informačních 
společností. Rozbor vybraných částí zák.        
č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích, týkajících se právní úpravy       
v oblasti provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a stavebního zákona a 
relevantní ustanovení trestního zákoníku. - 
ISBN: 978-80-7201-786-7 (brož.) 
 
25028 
Ladislav Vojáček a kolektiv 
Praktikum právních dějin 
Plzeň : Čeněk, 2009, 251 s. 
Tematicky uspořádaný soubor textů zachycuje 
v první části vývoj státu a práva ve Francii, 
Německu, Anglii a Rusku (Sovětském svazu). 
Druhá část přináší další texty věnované 
charakteristickým rysům vzniku a vývoje státu 
a práva - uspořádání středověké společnosti, 
vztah státu a církve ve středověku, vývoj 
trestního práva, romanizace práva, kodifikace 
v 18. a 19. století, konstitucionalismus, 
nacistické a fašistické zákonodárství a sovětské 
právo. - 3. uprav. vyd. - ISBN: 978-80-7380-
196-0 (brož.) 
 
25040 
Pravoslav Polák ... [et al.] 
Praktikum z trestního práva hmotného : 
obecná část [podle nového trestního 
zákoníku] 
Praha : C.H. Beck, 2009, vi, 78 s. + 1 samostat. 
příl. 
Základní zásady trestního práva hmotného. 
Prameny trestního práva hmotného - výklad 
trestních zákonů. Působnost trestních zákonů - 
extradice. Základy trestní odpovědnosti. Právní 
následky trestných činů. Odpovědnost mládeže 

za protiprávní činy. Skripta pro seminární 
výuku napomáhají pochopit pojmy a instituty 
obecné části trestního práva hmotného na řadě 
praktických příkladů. - 3. vyd. - ISBN: 978-80-
7400-161-1 (brož.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
24842 
OECD ; [Paul Schreyer] 
Measuring capital : OECD manual 2009 
Měření kapitálu : příručka OECD z roku 
2009 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, c2009, 232 s. : 
tab., grafy, rámečky, vzorce 
Příručka přináší komplexní analýzu všech 
stránek měření kapitálu v průmyslu a 
národních účtech (zajištění slučitelnosti             
s přepracovaným Systémem národního 
účetnictví - System of National Accounts, 
2008 SNA). Měření spotřeby fixního kapitálu, 
rozvaha pro ekonomická odvětví, měření 
kapitálových služeb (capital services)              
k analýze výroby a produktivity. Zahrnuje 
integrovaný a jednotný přístup k měření 
kapitálových zásob a kapitálových toků. První 
část publikace se zaměřuje na netechnický 
popis hlavních pojetí a kroků měření kapitálu, 
druhá se zabývá implementací a ve třetí části je 
nastíněna teorie a matematické vyjádření 
měřicího procesu. - 2nd ed. - Pozn. - ISBN: 
978-92-64-02563-9 (brož.) 
 
25009        Pouze prezenčně   
Český statistický úřad         
Malý lexikon obcí ČR 2009 = Small lexicon 
of municipalities of the Czech Republic 2009 
Praha : Český statistický úřad, 2009, 231 s. : 
tab., mapky 
Obce v územní struktuře platné k 1. 1. 2009. 
Údaje vyjadřují stav roku 2008. Po úvodních 
metodických vysvětlivkách následují vybrané 
ukazatele v okresech, v krajích, ve správních 
obvodech obcí s rozšířenou působností, 
velikostní skupiny obcí podle okresů a krajů, 
přehled městského obyvatelstva podle různých 
kritérií a údaje o jednotlivých obcích 
seřazených podle krajů. - Kód publikace 1302-
09 -- Č.j./Ref. no.: 1385/2009-73. - ISBN: 978-
80-250-2000-5 (brož.) 
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24959a 
Český statistický úřad 
Statistická ročenka České republiky 2009 = 
Statistical yearbook of the Czech Republic 
2009 
Praha : Český statistický úřad, 2009, 807 s. 
Souborný statistický přehled ze všech odvětví 
národního hospodářství. Důležité údaje jsou 
doplněny mezinárodním srovnáním zemí EU a 
porovnáním jednotlivých krajů a oblastí ČR. 
Údaje jsou v oddílech: vybrané ukazatele 
národního hospodářství, území a podnebí, 
životní prostředí, obyvatelstvo, národní účty, 
finance, měna a platební bilance, ceny, příjmy, 
výdaje a spotřeba obyvatelstva, trh práce, 
pracovní síly, zaměstnaní a nezaměstnaní, 
zahraniční obchod, organizační struktura 
národního hospodářství, věda a technologie, 
informační společnost, zemědělství, lesnictví, 
průmysl a energetika, stavebnictví, obchod, 
ubytování a stravování, cestovní ruch, tržní 
služby, vzdělávání, kultura a sport, 
zdravotnictví, sociální zabezpečení, soudnictví, 
kriminalita, nehody, mezinárodní srovnání, 
volby. - 1. vyd. - Též na CD. - ISBN: 978-80-
250-1948-1 (váz.) 
 
24966 
Stan Gibilisco ; [Zuzana Žižková] 
Statistika bez předchozích znalostí : 
[průvodce pro samouky] 
Brno : Computer Press, 2009, 272 s. : obr., tab. 
Publikace určená zájemcům, kteří se chtějí 
naučit nebo si zopakovat základní pojmy a 
definice užívané ve statistice a 
pravděpodobnosti na středoškolské úrovni. Je 
sestavena ze dvou částí, které se skládají           
z několika kapitol. První část se zabývá 
statistickými pojmy (základy matematiky, 
základní pojmy, základy pravděpodobnosti, 
popisné ukazatele) a druhá statistikou v praxi 
(výběr a odhad, hypotéza, předpověď a 
regrese, korelace, kauzalita, pořádek a chaos). 
Na všechny kapitoly navazují kontrolní otázky, 
dílčí testy a závěrečný test. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-251-2465-9 (brož.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25029 
Český statistický úřad, oddělení regionálních 
analýz a informačních služeb 
Statistická ročenka Hlavního města Prahy 
2009 = Statistical yearbook the Prague 2009 
Praha : Český statistický úřad, 2009, 442 s. : 
20 mapek, 15 grafů 
Statistika hlavního města v oddílech: Základní 
charakteristika. Území, podnebí a životní 
prostředí. Obyvatelstvo. Makroekonomické 
ukazatele, vývoz, územní rozpočty, životní 
podmínky, ceny. Výzkum a vývoj, informační 
společnost. Trh práce. Organizační statistika. 
Zemědělství a lesnictví. Průmysl, energetika, 
stavebnictví. Cestovní ruch, doprava. 
Vzdělávání, kultura a sport, zdravotnictví a 
sociální zabezpečení. Kriminalita, dopravní 
nehody a požáry. Volby. Vybrané ukazatele. 
Srovnání velkých a krajských měst. Územní 
srovnání. - Kód publ. 101011-09 -- Č. j./Ref. 
no.: 01338/2009-7105 -- názvy kapitol a grafů 
též v anglickém jazyce. - ISBN: 978-80-250-
1972-6 (brož.) 
 
E-9353 
zpracoval Český statistický úřad Samostatné 
oddělení specifických statistik obyvatelstva 
Senioři v ČR v datech 
Praha : Český statistický úřad, 2009, 80 s. : 
tab., grafy 
Statistická data vypovídající o věkové 
struktuře obyvatel ČR se zaměřením na seniory 
v různých oblastech: demografické 
charakteristiky seniorů, zdravotní stav, 
zdravotní služby, sociální služby, práce, mzdy 
a důchody, vzdělání. Uvedená data jsou           
k 31.12.2008. - Fotokopie. - ISBN: 978-80-
250-1991-7 (brož.) 
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Účetnictví 
 
24844 
International Accounting Standards Board 
A guide through International Financial 
Reporting Standards (IFRSs) 2009 : 
including the full text of the Standards and 
Interpretations and accompanying 
documents issued by the International 
Accounting Standards Board as approved at 
1 July 2009 with extensive cross-references 
and other annotations 
Příručka Mezinárodních standardů 
účetního výkaznictví (IFRS) 2009 : včetně 
plného textu standardů, interpretací a 
doprovodných dokumentů vydaných IASB 
a platných k 1. červenci 2009 s rozsáhlými 
odkazy a jinými poznámkami 
London : International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], c2009, vii, 
2972 s. : tab., boxy 
Úplné znění všech Mezinárodních standardů 
účetního výkaznictví (IFRS 1-8) a 
Mezinárodních účetních standardů (IAS 1-41); 
interpretace IFRIC a SIC; stav aktualizován     
k červenci 2009. Doprovodné dokumenty 
vydané IASB, dokumenty o nelikvidních 
trzích. Významový slovník vybraných termínů 
účetního výkaznictví. - Slovníček pojmů. --    
V rámci předplatného služby IASB zdarma. - 
ISBN: 978-1-907026-20-1 (brož.) 
 
24845 
American Institute of Certified Public 
Accountants 
Audit sampling : audit guide 
Výběr vzorků pro účely auditu : příručka 
auditu 
New York : American institute of certified 
public accountants, 2008, xx, 156 s. : tab. 
Aktualizovaná verze publikace z roku 2001      
k 1. květnu 2008 přináší doporučení k aplikaci 
standardů GAAS (generally accepted auditing 
standards) a směrnic SAS (Statements on 
auditing standards) pro audity účetních závěrek 
provádějící výběr vzorků pro účely auditu       
v USA.  Charakterizuje výběr vzorků, detailně 
se zabývá procesem výběru vzorků a různými 
přístupy; metodami nestatistického a 
statistického výběru (doplněno reálnou 
případovou studií nestatistické metody); 
statistický výběr MUS (monetary unit 
sampling); classical variables sampling 

techniques. - 2008 ed. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 
978-0-87051-740-2 (brož.) 
 
24847 
Trevor R. Stewart ;  American Institute of 
Certified Public Accountants 
Technical notes on the AICPA Audit guide: 
audit sampling 
Technické poznámky k Příručce auditu: 
výběr vzorků pro účely auditu od AICPA 
New York : American institute of certified 
public accountants, c2008, 34 s. : vzorce, tab., 
grafy 
Zpráva rozšiřuje příručku American Institute 
of Certified Public Accountants "Audit 
sampling: audit guide", dokumentuje klíčové 
statistické přehledy v ní obsažené. Nejprve se 
věnuje teorii, vzorcům a algoritmům použitým 
ve statistických metodách výběru vzorků pro 
účely auditorů, dále statistickým funkcím za 
využití Microsoft Excel a příkladům výpočtů   
u přehledů souvisejících s předchozím 
teoretickým pojednáním. - 2008 ed. - Vytištěno 
z internetu.  
 
25013 
Warren Ruppel 
Governmental accounting made easy 
Účetnictví státu hravě 
[New York] : Wiley & Sons, c2010, 304 s. 
Publikace je koncipována jako příručka           
o účetnictví státu pro neúčetní. Témata jsou 
zpracována tak, aby vedla k pochopení 
účetnictví, finančního výkaznictví státu a 
hlavních účetních koncepcí, jež jsou jeho 
základem, v USA. GAAP/GASB, vládní 
fondy, účetní závěrka státu, účetní jednotky 
státu, účetnictví výnosů, kapitálového majetku, 
penzí a OPEB, přehled zamýšlených změn. - 
2nd ed. - ISBN: 978-0-470-41150-6 (váz.) 
 
24924 
Vladimír Králíček 
Zákon o auditorech : komentář 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, xii, 122 s. 
Komentované znění zák. č. 93/2009 Sb., 
zákona o auditorech a o změně některých 
zákonů. Komentáře k jednotlivým paragrafům 
jsou doplněny přehledy souvisejících 
ustanovení, předpisů a literaturou. V příloze je 
znění předchozího zákona o auditorech           
č. 254/2000 Sb., který byl zrušen dne 
14.4.2009. - Vyd. 1. - Příl. - ISBN: 978-80-
7357-464-2 (brož.) 
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24310X 
Libuše Müllerová, Simona Pacáková a kolektiv 
Závěrka 09 podnikatelů a neziskovek 
Praha : Svaz účetních, 2009, 63 s. 
Činnosti a operace, které je nezbytné provést 
před účetní uzávěrkou, nejčastější chyby, ke 
kterým v praxi dochází, hlavní zásady při 
sestavování účetních výkazů a přílohy. Některá 
specifika v účetnictví a účetní závěrce 
neziskových subjektů. Komunikace s územními 
finančními orgány datovou schránkou - 
výňatek převzatý z internetových stránek MF. 
 
24975 
Účetní a daňové dopady transakcí                 
v kapitálové společnosti / Jana Skálová, 
Pěva Čouková 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 430 s. : tab., 
schémata 
Praktický výklad k některým ustanovením 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 
obchodních společností a družstev. První část 
publikace se zabývá založením společnosti a 
splácením peněžitých a nepeněžitých vkladů. 
Dále jsou řešeny možnosti snižování či 
zvyšování základního kapitálu, výplata 
dividend a podílů na zisku a výplata 
vypořádacího podílu. Kapitola věnující se 
transakcím s podnikem (prodej, vklad a nájem 
podniku) je doplněna o výklad finanční 
asistence či možnosti neoceňovat nepeněžité 
vklady znalcem. Druhá část knihy je věnována 
účetním souvislostem přeměn obchodních 
společností, které jsou upraveny zákonem       
č. 125/2008 Sb. Jsou řešeny postupné kroky od 
přípravy na přeměnu (sloučení, splynutí, 
rozdělení, odštěpení), sestavení konečných 
účetních závěrek a zahajovací rozvahy, až       
k praktickému postupu společnosti po zápisu 
přeměny do obchodního rejstříku. Samostatná 
kapitola je věnována změně právní formy a 
přeshraničním fúzím. V závěru publikace je 
zařazena i pasáž věnující se Mezinárodním 
účetním standardům, tedy IFRS 3 – Podnikové 
kombinace. Veškeré příklady jsou řešeny         
z pohledu kapitálové společnosti i společníka. - 
2. aktualiz. a rozš. vyd. - 12 příl. - ISBN: 978-
80-7357-485-7 (váz.) 
 
 
 
 
 
 

25031 
Alena Vyštejnová 
Účetnictví bytových družstev 
Praha : Linde Praha, 2009, 144 s. 
Příklady účtování bytových družstev včetně 
případů souvisejících s účetní závěrkou. 
Účtová osnova pro bytová družstva. Majetek 
družstva. Technické zhodnocení. Příklad 
účtování stavebního spoření s úvěrem. Převody 
bytů, nebytových prostor a pozemků do 
vlastnictví. Účetnictví dvou právnických osob 
(bytové družstvo a společenství vlastníků 
jednotek) v jednom domě. Účtování 
dlouhodobého finančního majetku. Další 
příklady účtování typické pro bytová družstva. 
Zúčtování se zaměstnanci a institucemi. 
Účtování DPH. Účetní likvidace bytového 
družstva. Účtování nákladů a výnosů. Účetní 
závěrka. Vnitřní předpisy bytového družstva. - 
ISBN: 978-80-7201-790-4 (brož.) 
 

Veřejná správa 
 
24900 
Jakub Handrlica 
Nezávislé správní orgány 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2009, 204 s. 
Studie o problematice právní úpravy tzv. 
nezávislých správních úřadů, a to jak z pohledu 
platného českého práva (Nejvyšší kontrolní 
úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů atd.), 
tak z hlediska vybraných zahraničních 
právních úprav a práva komunitárního. Jedná 
se např. o právní postavení centrálních bank, 
ale i oblasti tzv. regulovaných odvětví 
(energetika, telekomunikace). Studie obsahuje 
srovnávací pasáže zabývající se postavením 
nezávislých správních orgánů v některých 
zemích západní Evropy, na Slovensku a           
v USA. Podrobně shrnuje jednak dosažené 
poznatky české i zahraniční právní vědy          
k tomuto tématu, jednak klade kritické otázky 
nad platnou českou právní úpravou a naznačuje 
možné směry budoucího vývoje. - ISBN: 978-
80-86729-49-7 (brož.) 
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24964 
Vladimír Smejkal 
Datové schránky v právním řádu ČR : 
zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, s komentářem 
Praha : ABF, 2009, 176 s. 
Práce má přispět k získání prvních podrobných 
informací o právních aspektech datových 
schránek a autorizované konverzi dokumentů. 
Úvod přináší přehled o budování                     
e-Governmentu v ČR (Czech POINT, KIVS, 
základní registry veřejné správy, portál veřejné 
správy). Následuje znění zák. č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, po novele zákonem         
č. 190/2009 Sb., s podrobným komentářem a 
komentované navazující vyhlášky č. 193 a       
č. 194/2009 Sb. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
86284-78-1 (brož.) 
 
25027 
Stanislav Balík 
Komunální politika : obce, aktéři a cíle 
místní politiky 
Praha : Grada, 2009, 250 s. : tab., grafy, 
schémata 
Souhrnný výklad a analýza institucionálního, 
vztahového i obsahového rozměru komunální 
politiky obecně a především v ČR. Výklad       
v kapitolách: Samospráva a obec; Funkce 
místní samosprávy; Vývoj komunálního 
systému v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
od roku 1861 do roku 1990; Obecní 
samospráva v ČR a její orgány v současnosti; 
Vývoj komunálního volebního systému od 
roku 1990 do současnosti; Souhrnné výsledky 
komunálních voleb 1990-2006; Obecní zřízení 
v některých zahraničních zemích (Slovensko, 
Rakousko, Polsko, Maďarsko, Německo, 
Francie); Voličské chování - účast a 
preferenční hlasování; Radniční koalice, 
starostové; Diskuse o nepolitičnosti komunální 
politiky. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-247-2908-4 
(brož.) 
 
24926 
Petr Havlan 
Veřejný majetek 
Brno : Masarykova univerzita, 2008, 169 s. 
Výklad problematiky právní úpravy veřejného 
majetku v ČR. Pojmové vymezení tzv. 
"veřejného vlastnictví a veřejných věcí", 
charakteristika zákonné úpravy - zejména 
majetku státu a majetku územních 

samosprávných celků. Nabývání majetku 
veřejnými subjekty, hospodaření s veřejným 
majetkem a nakládání s ním. Odpovědnost a 
kontrola při hospodaření s veřejným majetkem. 
Veřejný majetek dalších vybraných subjektů 
(veřejné vysoké školy, profesní komory, 
veřejné výzkumné instituce). Majetkoprávní 
problematika veřejných subjektů v zahraničí. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-210-4742-6 (brož.) 
 
24997 
Dušan Hendrych 
Správní věda : teorie veřejné správy 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 231 s. 
Vysokoškolská učebnice obsahuje výklad        
v těchto kapitolách: Správa a její klasifikace; 
Historie studia veřejné správy; Vymezení 
správní vědy; Činnost veřejné správy; 
Organizace výstavby; Pracovníci ve veřejné 
správě; Kontrola veřejné správy; Hodnocení 
veřejné správy. Zvláštní pozornost je věnována 
výstavbě a reformě české veřejné správy.        
V příloze je uvedeno základní členění veřejné 
správy v ČR, znění zák. č. 314/2002 Sb., 
tabulka s počtem obcí v ČR, znění kodexu 
etiky zaměstnanců ve veřejné správě a 
Evropské charty místní samosprávy, mapky     
s novým správním uspořádáním ČR a regiony 
NUTS 2. - 3. aktualiz. vyd. - Příl. - ISBN: 978-
80-7357-458-1 (brož.) 
 
25044 
Karla Maderová Voltnerová, Petr Tégl 
Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou 
organizací územního samosprávného celku 
od 1.4.2009 
Olomouc : Andragogos agency, 2009, 151 s. 
Právní rámec příspěvkových organizací, 
terminologie a základní právní problematika. 
Výklad změn v zák. č. 250/2000 Sb.,               
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
od 1.4.2009. V přílohové části znění zákona, 
důvodová zpráva k němu, rozsudek Nejvyššího 
soudu ČR týkající se majetku příspěvkové 
organizace v konkurzu a znění vyhlášky         
č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní 
stravování a jejich úhradě v příspěvkových 
organizacích zřízených územními 
samosprávnými celky. - 1. vyd. - Příl. - ISBN: 
978-80-7263-546-7 (brož.) 
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Veřejné finance. Rozpočet 
 
24910 
Ministerstvo financí České republiky, odbor 
Finanční politika 
Fiskální výhled České republiky : říjen 2009 
[Praha] : Ministerstvo financí ČR, 2009, 51 s. : 
tab., grafy 
Makroekonomický vývoj a záměry fiskální 
politiky. Vývoj veřejných financí. Střednědobý 
fiskální výhled. Tématem tohoto vydání je 
problematika dlouhodobých fiskálních projekcí. 
Jedná se o výdaje na penze, zdravotní péči, 
dlouhodobou péči, vzdělávání a na dávky         
v nezaměstnanosti. Uzávěrka domácích 
datových zdrojů je k 14.10.2009 a zahraničních 
datových zdrojů k 22.10.2009. - Tab. příl.: 
vládní sektor v metodice ESA 95 -- publikace 
je k dispozici též v anglické verzi (sign. 
24911). - (brož.) 
 
24849 
OECD 
Central government debt : statistical 
yearbook, 1999-2008 = Dette de 
l'administration centrale : annuaire 
statistique, 1999-2008 
Státní dluh : statistická ročenka, 1999-2008 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2009, 362 s. : tab., 
grafy 
Prostředky, jež si vlády půjčují na financování 
rozpočtů, jsou z velké části penězi získanými 
na finančních trzích. Techniky řízení dluhu 
mohou podstatně ovlivnit fungování 
kapitálových trhů a rozvoj nových finančních 
nástrojů. V důsledku globalizace roste také 
význam mezinárodních vládních výpůjček. 
Nástroje státního dluhu jsou lákavé jak pro 
institucionální, tak pro individuální malé 
investory a tvoří významný podíl v portfoliu 
investičních manažerů. Publikace poskytuje 
vyčerpávající kvantitativní informaci                
o nástrojích státního dluhu (dluhu ústřední 
vlády) ve všech zemích OECD a jejich 
srovnání. Údaje jsou za dluhové emise 
centrální vlády, nezahrnují dluh státní a místní 
správy a fondy sociálního pojištění. - Příl. -- 
Text v angličtině a francouzštině. - ISBN: 978-
92-64-06097-5 (brož.) 
 
 
 
 

25000 
Jan Kinšt, Jiří Paroubek 
Rozpočtová skladba v roce 2010 a praktické 
příklady : publikace pro pracovníky orgánů 
státní správy, obcí, krajů a jejich 
organizačních složek 
Olomouc : Andragogos agency, 2009, 255 s. 
Koncepce rozpočtové skladby a vymezení 
základních pojmů. Podrobný výklad 
ustanovení rozpočtové skladby. Změny pro rok 
2010. Praktické příklady použití. - 3. vyd. - 
ISBN: 978-80-7263-556-6 (brož.) 
 
24979 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Sustainability report - 2009 
Zpráva o udržitelnosti z roku 2009 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, 2009, xi, 160 s. 
: tab., grafy, rámečky, vzorce, schémata 
Snižování podílu obyvatelstva v produktivním 
věku a vyšší náklady spojené se stárnutím 
populace tlačí na veřejné finance členských 
států EU. Tato zpráva se zabývá udržitelností 
veřejných financí; vymezuje dva indikátory 
fiskální udržitelnosti, které jsou nejčastěji 
používané v EU (sustainability gap indicator - 
S1 a S2); analyzuje a srovnává jejich výsledky. 
Dále prezentuje tři alternativní středně-             
i dlouhodobé růstové scénáře zohledňující 
možné dopady současné hospodářské krize a 
odhaduje mezery udržitelnosti; analyzuje další 
faktory (míra zadlužení, penzijní výdaje); 
klasifikuje dlouhodobá rizika. Fiscal exit 
strategies. Doplněno hodnocením udržitelnosti 
veřejných financí jednotlivých členských států. 
- Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-79-11370-3 
(brož.) 
 

Zemědělství 
 
E-9307 
Václav Vilhelm, Alice Picková 
Zdanění a sociální zabezpečení                      
v zemědělství - srovnání situace ČR a 
vybraných států : (informační studie) 
Praha : Ústav zemědělské ekonomiky a 
informací, 2009, 76 s. : 9 tab., 4 grafy 
Studie se zabývá analýzou specifik zdanění 
zemědělců a srovnáním systémů zdanění 
zemědělství ve vybraných zemích OECD.       
S využitím podkladů OECD a z nizozemského 
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výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky 
univerzity Wageningen přináší studie přehled 
daňových úlev pro zemědělství a prezentuje 
možné přístupy ke zdanění a sociálnímu 
zabezpečení v zemědělství. Kapitoly: Obecná 
charakteristika daňových úlev a sociálních 
příspěvků v zemědělství; Přehled úlev podle 
zemí a způsobu zdanění (EU, OECD); Daňové 
úlevy ve vybraných zemích (Německo, 
Francie, Polsko, Rakousko, USA, Austrálie). 
Daňová zátěž a situace českého zemědělství a 
opatření přijatá v souvislosti s finanční a 
ekonomickou krizí. - 4 příl. - ISBN: 978-80-
86741-66-6 (brož.) 
 

Životní prostředí 
 
24938 
James Lovelock ; [překlad Jindra Havlíčková] 
Gaia vrací úder : proč se Země brání a jak 
ještě můžeme zachránit lidstvo 
Praha : Academia, 2008, 196 s. : 2 tab., 6 obr. 
Profesor Lovelock se v 70. letech minulého 
století proslavil svou teorií, podle níž geosféra, 
atmosféra a biosféra na Zemi tvoří provázaný 
systém, na který můžeme pohlížet jako na 
jediný živý organismus (pojmenovaný Gaia). 
Snaží se vysvětlit, proč se mění klima a co        
s tím může lidstvo udělat. Analyzuje důvody, 
proč se potřebuje tolik energie a zamýšlí se nad 
jejími možnými zdroji. Autor přináší 
propracovanou teorii obsahující mimo jiné        
i katastrofické vize dalšího možného vývoje 
planety v souvislosti se změnou klimatu. - 
Vyd. 1. - Slov. pojmů. - ISBN: 978-80-200-
1687-4 (váz.) 
 
24991 
Ministerstvo životního prostředí České 
republiky 
Proces "Životní prostředí pro Evropu" : 
úspěchy a výzvy = "Environment for 
Europe" process : sucess and challenges 
Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 
2009, 269 s. : fot., grafy 
Sborník příspěvků věnovaný ohlédnutí za 
historií celoevropských ministerských 
konferencí "Životní prostředí pro Evropu". 
První ročník byl uskutečněn v roce 1991          
v Československu na popud Josefa Vavrouška, 
tehdejšího ministra životního prostředí. Jeho 
úvodní vystoupení na první ministerské 
konferenci je součástí sborníku. Následují 

příspěvky a vzpomínky tehdejších účastníků a 
účastníků pozdějších setkání. Mapují v nich 
význam a pokračování procesu integrovaného 
přístupu k ochraně životního prostředí. 
Všechny příspěvky jsou dvojjazyčné. V příloze 
jsou zveřejněny texty závěrů z těchto 
konferencí a některé další materiály. - Vyd. 1. - 
Příl. -- internet. odkazy. - ISBN: 978-80-7212-
512-8 (váz.) 
 
E-9352 
Ladislav Miko a Michael Hošek (ed.) 
Příroda a krajina České republiky : zpráva 
o stavu 2009 
Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR, 2009, 102 s. : obr. 
Faktografický souhrn základních informací      
o stavu české krajiny a přírody v oddílech 
krajina, přírodní stanoviště a druhy živých 
organismů. V části věnované krajině se 
popisují mimo jiné acidifikace lesních půd a 
povrchových vod, důsledky urbanizace, 
územní ochrana, kvalita vodních toků a jejich 
revitalizace. Druhá část vysvětluje termín 
přírodní stanoviště a hodnotí jejich stav (lesy, 
louky, sladkovodní stanoviště a ostatní typy). 
Závěrečná část patří metodám hodnocení stavu 
živých organismů a jejich výsledkům podle 
hlavních taxonomických skupin. Každá část je 
doplněna tabulkami, grafy, mapkami, 
fotografiemi a zakončena závěrečným shrnutím. 
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-87051-70-2 (brož.) 
 

Ostatní 
 
24906 
Autumn Pierce ; [překlad Lenka Pecharová] 
Angličtina : tematický slovníček základních 
slov 
Praha : Grada, 2009, 192 s. 
Praktický slovníček anglické slovní zásoby 
doplněný tabulkami s vysvětlením gramatiky a 
příkladovými větami. - 1. vyd. - Kapesní 
formát. - ISBN: 978-80-247-2973-2 (brož.) 
 
24907 
[překlad Jitka Koubková] 
Anglické předložky : význam a správné 
používání 
Praha : Grada, 2009, 77 s. 
Abecedně řazené jednoduché i složené 
předložky, rozčleněné podle významu a 
doplněné příkladovými větami. Důležité 
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předložky jsou též graficky znázorněné. -       
1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3092-9 (brož.) 
 
24908 
Anke Williamson ; [překlad David Sajvera] 
Angličtina : gramatický trénink 
Praha : Grada, 2009, 63 s. 
Efektivní gramatický trénink pro samostudium 
a opakování. - 1. vyd. - Kapesní formát. - 
ISBN: 978-80-247-3087-5 (brož.) 
 
24913 
Anke Williamson ; [překlad David Sajvera] 
Anglická gramatika 
Praha : Grada, 2009, 64 s. 
Efektivní přehled gramatiky pro samostudium 
a opakování. - 1. vyd. - Kapesní formát. - 
ISBN: 978-80-247-3086-8 (brož.) 
 
24914 
Barack Obama ; [překlad Marie Čermáková] 
Cesta za sny mého otce : jedna                       
z nejpůsobivějších autobiografických knih    
o sebepoznání a hledání vlastní identity 
Praha : Štrob, Širc & Slovák, 2009, 381 s. 
Autobiografické  vyprávění vychází ze 
vzpomínek autora a je dokladem hledání 
vlastní identity a životního poslání. Ve své 
knize popisuje Obama dlouhou cestu, kterou 
urazil, než našel sám sebe - dětství, studia, 
práce aktivisty v černošských čtvrtích Chicaga, 
hledání náboženské víry, cesta do Afriky za 
otcovou rodinou a počátky politické činnosti. 
Své názory a skutky reprodukuje s ironickým 
odstupem a značným vypravěčským talentem. 
- Vyd. 1. - ISBN: 978-80-903947-6-6 (váz.) 
 
24916 
Halyna Myronova, Oxana Gazdošová 
Česko-ukrajinský právnický slovník = 
Čes'ko-ukrajins'kij juridičnij slovnik 
Brno : Masarykova univerzita, 2009, 374 s. 
Slovník obsahuje přibližně 15 000 českých 
hesel, víceslovných pojmenování a ustálených 
slovních spojení, jimž odpovídá kolem 20 000 
ukrajinských ekvivalentů. Zahrnuje právní 
terminologii a výrazy a slovní obraty 
charakteristické pro právní texty. - Vyd. 1. -     
2 příl. - ISBN: 978-80-210-4816-4 (váz.) 
 
 
 
 
 
 

24936 
Jitka Brožová, Tomáš Cidlina 
Mluvte francouzsky : konverzace, poslech, 
cvičení 
Brno : Computer Press, 2009, 135 s. + 1 CD 
Konverzační příručka a cvičebnice zaměřená 
na poslech. Každá ze 12 lekcí obsahuje i slovní 
zásobu k danému tématu, fráze, jazykové tipy 
a rady. Polovina cvičení je zaměřena na 
poslech. - Vyd. 1. - Na CD fráze, dialogy a 
poslech. cvič. - ISBN: 978-80-251-2143-6 
(brož.) 
 
24950 
[text Markéta Galatová, Anna Kronusová] 
Angličtina : nepoužívanější slova a fráze na 
cesty 
Praha : Fragment, 2009, 93 s. 
Přehledná a tematicky uspořádaná příručka 
shrnuje slovní zásobu a fráze potřebné při 
cestování. - 1. vyd. - Dod. -- slovníček -- 
kapesní formát. - ISBN: 978-80-253-0790-8 
(brož.) 
 
24951 
[text Renata Skoupá] 
Italština : nejpoužívanější slova a fráze na 
cesty 
Praha : Fragment, 2009, 95 s. 
Přehledná a tematicky uspořádaná příručka 
shrnuje slovní zásobu a fráze důležité při 
cestování. - 1. vyd. - Slovníček -- dod. -- 
kapesní formát. - ISBN: 978-80-253-0791-5 
(brož.) 
 
24984 
Božena Homolková, Irina Amelung 
Němčina pro samouky = Deutsch für 
Selbstlerner. I. 
Praha : Academia, 2009, 332 s. 
15 lekcí v tomto prvním dílu zahrnuje 
přehledným způsobem základní gramatiku, 
kterou je možno procvičovat. Součástí lekcí 
jsou konverzace, texty o základních životních 
situacích, německé a rakouské reálie, kontrolní 
testy, kvízy, křížovky atd. Učebnice poskytuje 
znalosti úrovně B 2. - Vyd. 2. revid. - Něm. - 
český abeced. slov. - ISBN: 978-80-200-1811-3 
(brož.) 
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24985 
[překlad Naďa Funioková] 
Moderní Čína : komplexní průvodce novým 
světovým ekonomickým gigantem 
Brno : Jota, 2009, 339 s. : fot., obr. 
Překlad publikace vydané v rámci 
encyklopedie Britannica seznamuje se 
současnou tváří země, jež prošla v uplynulých 
desetiletích rozsáhlými změnami a nyní se 
přetváří v moderní stát s nejrychleji rostoucí 
ekonomikou na světě. Po stručném historickém 
nástinu posledních sta let se zaměřuje 
především na současnou společenskou, 
ekonomickou a kulturní podobu Číny (vláda a 
společnost, ekonomika, všední život v moderní 
Číně, nejvýznamnější turistická místa). - Vyd. 1. 
- ISBN: 978-80-7217-681-6 (váz.) 
 
24995 
Jan Průcha 
Interkulturní komunikace 
Praha : Grada, 2010, 199 s. : 16 rámců 
Interkulturní komunikace je termín označující 
procesy interakce a sdělování probíhající          
v různých typech situací, při nichž jsou 
komunikujícími partnery příslušníci jazykově 
či kulturně odlišných etnik, národů, rasových 
či náboženských společenství. Kniha 
systematicky objasňuje interkulturní 
komunikaci z pohledu různých vědeckých 
disciplín a teorií - zejména etnologických, 
lingvistických a psychologických. Z obsahu: 
typologie národních kultur, jazyková situace    
v Evropě a ve světě, znalost cizích jazyků, 
interkulturní komunikace v profesních 
oblastech. Součástí výkladu jsou i výzkumné 
nálezy a příklady z praxe. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-247-3069-1 (brož.) 
 
25046 
Štěpán Vymětal 
Krizová komunikace a komunikace rizika 
Praha : Grada, 2009, 176 s. : 24 tab., 24 obr. 
Člověk, skupina nebo populace v situacích 
krizí, katastrof a hromadných neštěstí. 
Základní teoretická východiska krizové 
komunikace. Potřeby a reagování lidí 
zasažených mimořádnou událostí, komunikace 
s nimi. Interkulturní aspekty. Stres a 
psychohygiena. Praktické postupy v krizové 
komunikaci (sdělení, média, zapojení 
komunity). V příloze jsou uvedeny nejčastější 
otázky, které novináři pokládají při mimořádné 
události a návod pro tvorbu letáků v přípravě 

na tyto události a pro jejich zvládání. - Vyd. 1. 
- Příl. - ISBN: 978-80-247-2510-9 (brož.) 
 
25047 
Jiří Reichel 
Kapitoly metodologie sociálních výzkumů 
Praha : Grada, 2009, 184 s. : 11 tab., 6 schémat 
Základní informace o přípravách, realizaci a 
vyhodnocování sociálních výzkumů. Specifika 
sociálních výzkumů - základní pojmy, typy a 
funkce, strategie, přístupy. Výběr zkoumaných 
objektů. Základní techniky sběru dat. 
Specifické zůsoby získávání informací. 
Výsledky výzkumu -  vyhodnocení dat, 
sekundární analýza dat a metaanalýza, 
interpretace, závěrečná zpráva. Poznámky        
k etickým otázkám výzkumu. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-247-3006-6 (brož.) 
 
24905 
[Jiří Strouhal] 
Slovník pojmů IFRS : aktuálně platné 
definice pojmů IFRS, překladový můstek    
z ČJ do AJ a zpět, vazby na jednotlivé 
IAS/IFRS 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 203 s. 
Slovník obsahuje  překlad platných definic 
pojmů z oblasti Mezinárodních standardů 
účetního výkaznictví (IFRS), je doplněn 
výkladem jednotlivých pojmů a také 
množstvím schémat a názorných příkladů. 
Dále obsahuje seznam aktuálně platných 
standardů (IFRS, IAS) a interpretací (IFRIC, 
SIC), jakož i překladový můstek pojmů IFRS  
z češtiny do angličtiny a zpět, a to včetně 
uvedení vazeb na jednotlivé účetní standardy. - 
Vyd. 1. - 3 příl. - ISBN: 978-80-7357-474-1 
(brož.) 
 
24915 
Velký anglicko-český a česko-anglický 
slovník : 85 000 hesel [vědeckých, 
technických, ekonomických, všeobecných,     
s důkladnou gramatickou charakteristikou] 
Brno : Computer Press, 2009, 1230 s. + 1 CD 
Slovník obsahuje soudobou slovní zásobu 
včetně slangových výrazů. Nabízí rovněž 
odborné termíny z oblasti vědy, techniky           
i ekonomiky. Základní frazeologie je doplněna 
o fráze, konkrétní spojení, významové 
charakteristiky a příklady užití. V anglicko-
české části je uveden přepis výslovnosti,           
v případě rozdílné britské a americké 
výslovnosti obě varianty. Heslář provází 
detailní gramatická charakteristika. V příloze 
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je uveden přehled nepravidelných sloves. - 
Vyd. 1. - Příl. -- na CD elektron. verze slov. -- 
pokrač. podnázvu na deskách. - ISBN: 978-80-
251-2593-9 (váz.) 
 
24953 
[text Anthi Zerva] 
Řečtina : nejpoužívanější slova a fráze na 
cesty 
Praha : Fragment, 2009, 94 s. 
Přehledná a tematicky uspořádaná příručka 
shrnuje slovní zásobu a fráze důležité při 
cestování. - 1. vyd. - Slovníček -- dod. -- 
kapesní formát. - ISBN: 978-80-253-0792-2 
(brož.) 
 
24952 
[text Magdalena Váňová] 
Španělština : nejpoužívanější slova a fráze 
na cesty 
Praha : Fragment, 2009, 94 s. 
Přehledná a tematicky uspořádaná příručka 
shrnuje slovní zásobu a fráze důležité při 
cestování. - 1. vyd. - Slovníček -- dod. -- 
kapesní formát. - ISBN: 978-80-253-0793-9 
(brož.) 
 
24967 
Robert Zbíral 
Příručka psaní seminárních a jiných 
vysokoškolských odborných prací 
Praha : Linde Praha, 2009, 159 s. 
Publikace přibližuje základní okruhy spojené    
s psaním odborných prací, jako je 
plagiarismus, metody a normy citování, 
vyhledávání zdrojů (včetně elektronických 
informačních databází) nebo používání 
programu Microsoft Word pro vědecké psaní. 
Pokryty jsou všechny fáze vypracování prací, 
od výběru tématu a jeho bližšího vymezení, 
přes základní výzkum, psaní osnovy, vlastní 
psaní až po závěrečné úpravy. Připojena je 
kapitola o správné přípravě referátů a 
prezentací k nim spolu s doporučeními při 
jejich přednesu. Výklad je proložen řadou 
příkladů. - ISBN: 978-80-7201-779-9 (brož.) 
 
25034 
Božena Šmajsová Buchtová ; s předmluvou 
Josefa Šmajse 
Rétorika : vážnost mluveného slova 
Praha : Grada, 2010, 231 s. : 20 obr., 8 tab. 
Historie a současnost rétoriky. Technika 
mluveného projevu. Formy řečnických 

projevů. Výběr a využití řečnických 
jazykových prostředků. Příprava a přednes 
mluveného projevu. Psychologické aspekty 
rétorických dovedností (emoční stránky 
jazyka, formy užití ve společenském životě). 
Cvičné texty a vybrané texty. Autorka 
přibližuje význam jazykové komunikace jak     
z hlediska běžného dorozumívání mezi lidmi, 
tak z hlediska správné mluvy odborné. -         
2. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-247-3031-8 
(brož.) 
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