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Vážení čtenáři,   

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

V  přehledu  jsou  představeny  knihy  za  měsíce  únor       
až  duben.  Informace  s tímto  přehledem  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:  
Národní  účetnictví,  Podnik  v  časech  krize,  Daně  v  Evropské 
unii:  daňové  systémy  všech  27  členských  států  EU,  Investiční 
horečka: iracionální nadšení na kapitálových trzích, Mezinárodní 
smlouvy  v  českém  právu,  Miliarda  nejchudších:  proč  se 
některým  zemím  nedaří  a  co  s tím,  Řízení  administrativních 
procesů  v organizacích,  Světová  ekonomická  krize,  Veřejný 
sektor  a  veřejné  finance:  financování  nepodnikatelských  a 
podnikatelských aktivit, Makroekonomie, Metodologie ekonomie,   
Veřejné  finance,  Politický  a  právní  rámec  evropské  integrace 
(včetně změn podle Lisabonské smlouvy).  

Ze  zahraničí  jsme   nakoupili  či  získali  např.:  Central 
banks  in  the  age  of  the  euro:    Europeanization,  convergence, 
and  power,  Fundamentals  of  tax  policy,  Handbook  of 
governmental  accounting,  International  Financial  Reporting 
Standards  (IFRSs)  2010:  as  issued  at  1  January  2010,  
Macroeconomics,    Revenue  statistics  1965‐2008  =  Statistiques 
des  recettes  publiques  1965‐2008,  Tax  expenditures  in OECD 
countries a Time for a visible hand: lessons from the 2008 world 
financial crisis.  

Z  produkce  Ministerstva  financí  upozorňujeme na 
pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky: 
duben  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. 

 
25030/773 
Cestovní  náhrady.  Mzdové  a  platové  předpisy: 
podle stavu k 18.1.2010  
  
25030/764 
Evropské  právo:  základní  dokumenty  ve  znění 
Lisabonské smlouvy: podle stavu k 18.1.2010  
  
25030/789 
Insolvence,  ochrana  hospodářské  soutěže,  veřejná 
podpora, významná tržní síla: podle stavu k 29.3.2010  
  
25030/783 
Obce,  kraje,  hl. m.  Praha,  úředníci  obcí  a  krajů, 
obecní  policie:  podle  stavu  k  15.2.2010:  okresy, 
územní  samospráva,  pověřené  úřady,  odměny 
zastupitelů, matriky, svobodný přístup k informacím, 
zákon  o  střetu  zájmů,  kroniky  obcí,  informační 
systémy veřejné správy  
  
25030/780 
Občanský soudní řád. Soudní řád správní. Rozhodčí 
řízení.  Exekuční  řád.  Soudní  poplatky  a  další 
předpisy: podle stavu k 8.2.2010  
  
25030/777 
Ochrana spotřebitele: zákon o ochraně spotřebitele, 
Česká obchodní  inspekce,  technické požadavky na 
výrobky,  zákon  o  potravinách,  odpovědnost  za 
škodu  způsobenou  vadou  výrobku,  obecná 
bezpečnost výrobků: podle stavu k 25.1.2010  
  
25030/788 
Poplatky: podle stavu k  15.3.2010: poplatky správní, 
soudní,  místní,  z  prodlení  v  občanském  právu, 
ostatní  
  
25030/782 
Rodinné  právo:  sociálně‐právní  ochrana  dětí, 
mezinárodněprávní  ochrana  dítěte,  registrované 
partnerství: podle stavu k 1.2.2010  
  
25030/772 
Rozpočet a financování. Majetek státu: obce, kraje, 
hl.  město  Praha,  organizační  složky  státu, 
příspěvkové organizace: podle stavu k 20.1.2010  
  

25030/775 
Sociální  pojištění  2010:  podle  stavu  k  18.1.2010: 
pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, 
důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního 
zabezpečení  
  
25030/776 
Sociální  zabezpečení  2010:  státní  sociální  podpora, 
sociální péče, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, 
životní a existenční minimum, působnost jednotlivých 
orgánů: podle stavu k 25.1.2010  
  
25030/790 
Spotřební daně. Ekologické daně: velká novela zákona 
o  spotřebních  daních,  daň  z  plynů,  daň  z  pevných 
paliv, daň z elektřiny: podle stavu k 1.4.2010  
  
25030/774 
Správa  daní  a  poplatků.  Platby  v  hotovosti. Daňové 
poradenství : podle stavu k 25.1.2010  
  
25030/786 
Účetnictví,  kontrola:  obce,  kraje,  hl.  m.  Praha, 
organizační  složky  státu,  příspěvkové  organizace, 
fondy, další vybrané účetní  jednotky, státní kontrola, 
finanční kontrola, přezkoumávání hospodaření: podle 
stavu k 8.3.2010  
  
25030/791 
Ústava  České  republiky.  Listina  základních  práv  a 
svobod.  Parlament,  ministerstva.  Ombudsman. 
Antidiskriminační zákon: podle stavu k 6.4.2010  
 
 
Starší tituly ‐ dary 
 
Do  knihovního  fondu  se  nám  podařilo  opět  získat     
z vyřazovaných  knih  v jiných  knihovnách  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  z trochu  jiného 
důvodu  než  soudobou.  
 
Augustin Frána 
Daně,  dávky  a  poplatky:  příručka  pro  úřady  a  
poplatníky (1920‐1922) 
 
Okresní záložny hospodářské 1882‐1932: almanach 
vydaný na paměť padesátiletého trvání (1932) 
 
František Kovanda 
Zákon  o  přímých  daních  se  všemi  k tomu  se 
vztahujícími  nařízeními,  výnosy,  judikaturou, 
materiáliemi a poznámkami  (1937) 
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Bohumil Novotný 
Nová  úprava  daně  z obratu  v Protektorátě 
Čechy  a  Morava  od  1.  října  1940:  texty  obou 
vládních  nařízení  o  dani  z obratu,  přehled  změn 
proti dosud platnému právu a vysvětlivky (1940) 
 
Jaroslav Kabeš 
Výklad  ministra  financí  Jaroslava  Kabeše       
o státním závěrečném účtu za rok 1949, o státním 
rozpočtu  na  rok  1951,  přednesený  v Národním 
shromáždění dne 9.března 1951 (1951) 

    

 
 
Vydavatelskou  činnost     Ministerstva    financí   
upravuje Směrnice číslo 9/2008 ministra 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.  
 
 
Knižní novinky na intranetu MF 
 
rádi  bychom  Vás  znovu  upozornili  na  změnu 
týkající se zveřejňování informací o nejnovějších 
odborných knihách.   
 
S  Knižními  novinkami  Odborné  knihovny  MF 
aktuálního týdne se můžete vždy seznámit a vybrané 
knihy si rezervovat každé pondělí a v následujících 
dnech   na  intranetu MF  v organizační  části  na 
adrese: http://intranet/cps/rde/xchg/mfcrint/xsl/i
ndex.html   
 
Na  stránkách  Odborné  knihovny  MF  http:// 
knihovna.mfcr.cz/oknihovne.php  je  v části  Knižní 
novinky  nabídka  nejnovějších  knih  k rezervaci 
přístupna kdykoliv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sektorové analýzy 
 
Na  intranetových  stránkách Odborné  knihovny MF 
jsou  k dispozici    Sektorové  analýzy  od  firmy  ČEKIA  
(Česká kapitálová informační agentura)  
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia_2009.php 
 
V roce 2010 byla vydána sektorová analýza 
 
Zemědělství 
Leden  2010.  
 
Studie  Zemědělství  je  dle  Odvětvové  klasifikace 
ekonomických  činností  (OKEČ)  věnována  OKEČ  01 
(Zemědělství,  myslivost  a  související  činnosti). 
Dokument hodnotí postavení daného segmentu v rámci 
české ekonomiky (součástí je rozbor vývoje základních 
ekonomických  charakteristik,  popis  podnikatelské 
základny a vlastnické struktury), stejně jako prostředí, 
ve  kterém  odvětví  působí  (nechybí  vymezení 
aktuálního  legislativního  rámce,  přehled  základních 
podpůrných  prostředků  ze  strany  EU  a  ČR,  které 
mohou  subjekty  ze  sektoru  využívat),  a  dále  vývoj 
produkce  a  spotřeby  v  rámci  živočišné  i  rostlinné 
výroby.  V  rámci  analýzy  jsou  identifikováni  také 
hlavní  hráči  na  trhu  a  dokument  rovněž  obsahuje 
vývoj  finančních  poměrových  ukazatelů  sektoru, 
potažmo  jednotlivých  firem  (ukazatele  likvidity, 
aktivity,  rentability  a  zadluženosti).  Studie  je 
uzavřena  shrnutím  základních  vývojových  trendů        
s  identifikací  perspektiv  odvětví  a  SWOT  analýzou 
sektoru v podmínkách ČR. 
 
Na  níže  uvedené  adrese  je  k dispozici  archiv  všech 
dosud zakoupených sektorových analýz: 
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia.php 
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Daně 
 
25183 
Ivan Macháček 
Daň z příjmů fyzických osob 2010 : 
praktická pomůcka k daňové optimalizaci 
Praha : C.H. Beck, 2010, xiv, 273 s. 
Rozdělení příjmů fyzické osoby, daňově 
uznatelné výdaje, paušální výdaje a uplatnění 
paušální daně, spolupráce fyzických osob, 
podnikání doma a zaměstnávání manželů, 
zdanění příjmů z kapitálového majetku z pronájmu 
a zdanění ostatních příjmů, cestovní náhrady, 
použití automobilu k pracovní cestě, odpočty 
od základu daně, hmotný a nehmotný majetek 
a jeho odpisování, technické zhodnocení 
hmotného majetku, prodej osobního automobilu, 
ukončení podnikání, škody a manka, finanční 
pronájem hmotného majetku, zálohy na daň     
z příjmů, daňové řešení pojistného na sociální 
a zdravotní pojištění, rezervy na opravu 
hmotného majetku, slevy na dani z příjmů, 
úpravy základu daně u podnikající fyzické 
osoby, zdanění zaměstnanců a daňové řízení. 
Daňové řešení vybraných témat je doplněno 
190 příklady z praxe. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
7400-188-8 (brož.) 
 
25148 
Tomáš Jaroš 
Daň z příjmů právnických osob v účetnictví 
2009/2010 : praktický průvodce 
Praha : Grada, 2010, 192 s. : tab., příklady 
Základní principy zdaňování a placení daní      
z příjmů právnických osob. Dlouhodobý 
majetek. Leasing. Operace s podnikem jako 
celkem. Zásoby. Finanční majetek. Pohledávky 
a závazky. Osobní náklady. Rekapitulace 
zásadních změn v oblasti DPPO účinných pro 
roky 2008 a 2009. Příklad na vyplnění přiznání 
k dani z příjmů právnických osob za rok 2009. 
- 6. vyd. - Přehl. práv. předpisů. - ISBN: 978-
80-247-3368-5 (brož.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25171 
Jan Široký 
Daně v Evropské unii : daňové systémy 
všech 27 členských států EU, legislativní 
základy daňové harmonizace v EU se 
základními judikáty SD EU včetně 
zapracování Lisabonské smlouvy a novelizací 
směrnice 2006/112/ES 
Praha : Linde Praha, 2010, 351 s. : obr., tab. 
Publikace analyzuje daňovou problematiku v EU 
ze tří hledisek: místo daní v evropské 
ekonomické integraci, daňový harmonizační 
proces a stávající daňová praxe členských zemí 
EU (včetně relevantních judikátů Soudního 
dvora EU). Názvy kapitol: Vymezení 
základních pojmů a nástroje daňové politiky 
ES. Harmonizace a koordinace v oblasti 
přímých daní, v oblasti obratových daní a         
v oblasti akcízů. Daňové systémy jednotlivých 
členských zemí EU: základní ukazatele země, 
hlavní daňové charakteristiky a nejdůležitější 
odvody daňového charakteru. Data jsou 
aktualizována ke dni 31. 12. 2009. - 4. aktualiz.  
vyd. - Příl. - ISBN: 978-80-7201-799-7 (brož.) 
 
25133 
Jaroslav Sedláček 
Daňová evidence podnikatelů 2010 
Praha : Grada, 2010, 127 s. : obr., karty 
Podstata a funkce daňové evidence a 
požadavky na její vedení. Vymezení předmětu, 
obsahu a formy. Evidence příjmů a výdajů. 
Daňová evidence pohledávek a závazků. 
Evidence DPH. Evidence dlouhodobého a 
najatého majetku. Zásoby. Krátkodobý finanční 
majetek. Mzdová evidence. Rezervy. Evidence 
jízd a ostatních skutečností. Vedení deníku 
příjmů a výdajů. Komplexní příklad s postupem 
vedení evidence podnikatele v průběhu 
zdaňovacího období a s příkladem sestavení 
daňového přiznání. - 7. vyd. - ISBN: 978-80-
247-3198-8 (brož.) 
 
25112 
[zpracovala Eva Sedláková] 
Daňové a nedaňové výdaje A-Z 2010 
Český Těšín : PORADCE, 2010, 232 s. 
Abecedně seřazená hesla s přehledem 
nejdůležitějších daňových a nedaňových výdajů, 
včetně toho, jakým způsobem je možno tyto 
výdaje z hlediska daně z příjmů uplatnit,        
tj. včetně omezujících podmínek. Doplněno 
příklady. - ISBN: 978-80-7365-315-6 (brož.) 
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25211 
Vladimír Pelc 
Daňové podmínky působení neziskových 
subjektů 
Praha : C.H. Beck, 2010, xix, 162 s. 
Charakteristika daňového legislativního 
prostředí pro činnost neziskových organizací. 
Vymezení neziskových subjektů pro daňové 
účely. Daňověprávní instituty významné          
z hlediska hospodaření neziskových subjektů - 
případy vyjmutí konkrétního plnění z daňové 
povinnosti neziskových subjektů, osvobození 
plnění od daňové povinnosti, příp. dílčí 
zvýhodněné daňové režimy zákonem určené 
pro některé neziskové subjekty. Souhrnná 
tabulka se seznamem daňových subjektů a 
daňověprávních skutečností, jež jsou 
jednotlivými zákony daňově zvýhodněny. -     
1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-190-1 (brož.) 
 
25150 
Petr Valouch 
Daňové tipy a triky pro fyzické osoby 2009 : 
jak ušetřit na dani z příjmů 
Praha : Grada, 2010, 122 s. 
Příjmy fyzických osob a povinné odvody          
z těchto příjmů: zdravotní a sociální pojištění a 
daň z příjmů fyzických osob. Optimalizace 
pojistných a daňových odvodů u příjmů ze 
závislé činnosti, u příjmů z podnikání a z jiné 
samostatné výdělečné činnosti, z příjmů           
z pronájmu a z ostatních příjmů. Zálohy na daň 
z příjmů. Příklad na minimalizaci celkových 
odvodů domácnosti. - 1. vyd. - Příl. - ISBN: 
978-80-247-3332-6 (brož.) 
 
25182 
Marcel Pitterling 
Daňově uznatelné výdaje 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 129 s. 
Přehled novel zákona o daních z příjmů 
publikovaných v roce 2009. Výklad praktických 
problémů v následujících oddílech: Výdaje na 
osobní potřebu poplatníka. Výdaje procentem   
z příjmů. Majetek: odpisování, opravy a 
technické zhodnocení, nájemné a ostatní. 
Výdaje v cizí měně. Péče o zaměstnance. 
Příjmy z pronájmu. Ostatní příjmy. Zodpovězené 
dotazy k problematice. Závěrečný znalostní 
test. - 3. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7357-
483-3 (brož.) 
 
 
 
 

25065     Pouze prezenčně   
Hana Marková 
Daňové zákony : úplná znění platná             
k 1.1.2010 
Praha : Grada, 2010, 278 s. 
Úvodní komentář změn pro rok 2010. Hlavní 
změny zákona o daních z příjmů týkající se 
fyzických osob a platných pro rok 2009 a 
2010. Znění všech daňových zákonů a vybraná 
ustanovení zák. č. 261/2007 Sb., o stabilizaci 
veřejných rozpočtů - ekologické či energetické 
daně. Zákon o správě daní a poplatků. Daňový 
řád.  U některých zákonů je uveden úvodní 
stručný komentář ke změnám. - 18. vyd. - 
ISBN: 978-80-247-3206-0 (brož.) 
 
25185 
Alena Vančurová, Lenka Láchová 
Daňový systém ČR 2010 
Praha : VOX, 2010, 355 s. : tab., schémata, 
grafy 
Daň a její konstrukce. Daňový systém. Správa 
daní. Daň z příjmů právnických a fyzických 
osob. Pojistné sociálního pojištění. Selektivní 
daně ze spotřeby. DPH. Majetkové daně. -    
10. aktualiz. vyd. - Klíč. slova . - ISBN: 978-
80-86324-86-9 (brož.) 
 
25105 
[editor Lenka Matějková ... (et al).] 
Doporučení pro obce a města, obecní daně : 
(místní poplatky, daň z nemovitostí, poplatek 
za komunální odpad) 
Brno : Kancelář veřejného ochránce práv, 
2009, 159 s. 
Shrnutí současných nástrojů státní správy a 
samosprávy včetně otázek a odpovědí a příkladů 
z praxe. Praktický návod pro obce a města při 
stanovování, případně také vybírání a vymáhání 
tzv. obecních daní ve smyslu místních poplatků, 
daně z nemovitosti a poplatku za komunální 
odpad. Metodická část k dílčím otázkám 
zavedení a správy místních poplatků. Vzory 
obecně závazných vyhlášek a výzev. - 2. vyd. - 
Příl. - ISBN: 978-80-254-6259-1 (brož.) 
 
25091 
Jiří Dušek 
DPH 2010 : zákon s přehledy 
Praha : Grada, 2010, 218 s. : tab. 
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve 
znění pozdějších zákonů, se zvýrazněním 
novel. Přehled nejdůležitějších změn v průběhu 
roku 2009. Cca 140 schémat s paragrafy 
zákona. V příloze jsou uvedeny formuláře se 
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seznamem základních sazeb v EU včetně DIČ, 
INTRASTAT (přijetí a odeslání), přiznání k DPH, 
souhrnné hlášení aj. - 7. vyd. - 8 příl. - ISBN: 
978-80-247-3205-3 (brož.) 
 
25132 
Svatopluk Galočík, Oto Paikert 
DPH 2010 : výklad s příklady 
Praha : Grada, 2010, 282 s. 
Znění zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění 
pozdějších zákonů, doplněné komentářem a 
výkladem změn. Konkrétní názorné příklady    
z praxe. Komentované přílohy (sazby zboží, 
služeb). - 6. vyd. - 4 příl. k zákonům. - ISBN: 
978-80-247-3204-6 (brož.) 
 
25208 
Lydie Musilová, Dagmar Fitříková 
DPH u územně samosprávných celků a jimi 
zřízených příspěvkových organizací od roku 
2010 
Karviná : Paris, 2010, 340 s. : 12 schémat +    
1 CD-ROM 
Přehledný výklad problematiky týkající se 
uplatňování DPH od 1.1.2010. Základní 
informace, základní práva a povinnosti 
vztahující se k registraci k DPH. Předmět daně, 
místo plnění, vznik povinnosti přiznat DPH, 
sazby daně, základ daně a výpočet daně, 
daňové odvody, nárok na odpočet daně, 
uplatňování DPH v rámci EU a ve vztahu        
k třetím zemím. Povinnost podat daňové 
přiznání a zaplatit daň. Praktická aplikace 
DPH. Příklady, na kterých je vysvětlen postup 
v konkrétních situacích. - 2. aktualiz. vyd. - 
CD-ROM obsahuje znění předpisů a vzorů. - 
ISBN: 978-80-87173-10-7 (brož.) 
 
25135 
Richard Almy, Alan Dornfest, Daphne Kenyon 
Fundamentals of tax policy 
Základy daňové politiky 
Kansas City : International Association of 
Assessing Officers, 2008, xxv, 365 s. : tab., 
grafy, schémata 
Publikace přináší rozsáhlý přehled obecné 
daňové politiky se zaměřením na majetkovou 
daňovou politiku v USA. Zkoumá pojetí a 
filozofii zdanění, základní systémy a efekty 
zdanění. Historie a podstata majetkových daní; 
jejich úloha na federální, státní i místní úrovni; 
daňová analýza - měření daňového zatížení a 
dopadu, srovnání fiskální struktury jednotlivých 
států USA; systém majetkové daňové správy; 
mezinárodní srovnávací náhled na daňové 

systémy; přehled systémů majetkových daní ve 
vybraných zemích světa; progrese versus 
regrese majetkových daní; hospodářské dopady 
zdanění majetku. - Heslář. - ISBN: 978-0-
88329-188-7 (brož.) 
 
25054 
Pavel Prudký, Milan Lošťák 
Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob za rok 2009 
Olomouc : ANAG, 2009, 295 s. 
Metodická pomůcka ke správnému vyplnění 
tiskopisu. Změny zákona pro rok 2009, 
komentář jednotlivých pasáží zákona. Popis a 
vysvětlení jednotlivých částí tiskopisu. 
Elektronické podání daňového přiznání. 
Nejtypičtější příklady. Přehled platných smluv 
ČR o zamezení dvojího zdanění. – 17. aktualiz. 
vyd. - 3 příl. - ISBN: 978-80-7263-565-8 
(brož.) 
 
25070 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Revenue statistics 1965-2008 = Statistiques 
des recettes publiques 1965-2008 
Statistika veřejných příjmů 1965-2008 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2009, 343 s. : tab., 
grafy 
Statistická ročenka poskytuje mezinárodně 
srovnatelná data o daňové úrovni a daňových 
strukturách v zemích OECD za dané období. 
Trendy v oblasti veřejných příjmů, statistické 
tabulky za jednotlivé země (1965-2007, odhady 
pro rok 2008). V tomto ročníku je pozornost 
věnována změnám v Systému národních účtů 
(System of National Accounts - SNA), které se 
od roku 2008 vztahují k přidělování veřejných 
příjmů dle úrovní státní správy. - Pozn., příl. - 
ISBN: 978-92-64-07576-4 (brož.) 
 
25052 
Petr Pelech 
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé 
činnosti a funkčních požitků za rok 2009 
Olomouc : ANAG, 2009, 247 s. : tab. 
Podrobný výklad k provedení ročního 
zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za 
rok 2009. Výkladová část a příklady jsou 
doplněny zodpovězenými dotazy z odborných 
seminářů. Publikace obsahuje i tabulky daně    
z příjmů, které platí pro provádění ročního 
zúčtování za rok 2009, a vybraná ustanovení 
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zákona o daních z příjmů. - 14. aktualiz. vyd. - 
ISBN: 978-80-7263-563-4 (brož.) 
 
25195 
Zdeněk Burda 
Stanovení daně podle pomůcek 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 287 s. 
Právní úprava a specifické postupy při 
stanovení daně podle pomůcek - pravidla pro 
použití, povinnosti správce daně, speciální 
případy pomůcek. Řádný a mimořádný opravný 
prostředek. Soudní řízení. Pomůcky v novém 
daňovém řádu. Nejproblematičtější místa 
stanovení daně podle pomůcek. Konkrétní případy 
ve světle soudních řízení a výběr judikátů 
Ústavního soudu a Nejvyššího správního 
soudu. - Vyd. 1. - Přehl. judikátů. - ISBN: 978-
80-7357-513-7 (brož.) 
 
25053 
Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti a funkčních požitků 2010 
Olomouc : ANAG, 2010, 95 s. : tab. 
Přehled nezdanitelných částí základu daně, 
přehled slev na dani, daňové zvýhodnění na 
dítě, vybraná ustanovení zák. č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů. Tabulky pro výpočet 
měsíčních záloh, srážkové daně a stanovení 
hrubého příjmu z čistého příjmu u dohod         
o provedení práce, tabulka pro výpočet 
celoroční daňové povinnosti. - ISBN: 978-80-
7263-564-1 (brož.) 
 
25074 
OECD 
Tax expenditures in OECD countries 
Daňové výdaje v zemích OECD 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2010, 240 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Publikace osvětluje problematiku daňových 
výdajů (daňových úlev, daňových podpor atd.) 
v daňových systémech zemí OECD, zejména 
na základě srovnání údajů z Kanady, Francie, 
Německa, Japonska, Jižní Koreje, Nizozemska, 
Španělska, Švédska, Velké Británie a USA. 
Stručně k teorii daňových výdajů, jejich různé 
typy; negativní dopad daňových výdajů; vývoj 
přístupů. Úloha daňových výdajů v rozpočtovém 
procesu. Analýza odlišností ve zkoumaných 
zemích. - Pozn. - ISBN: 978-92-64-07689-1 
(brož.) 
 
 
 

25161 
Jan Hájek 
Teorie maximalizace daňového výnosu a 
ochota poplatníků platit daně 
[Brno] : Computer Press, 2009, 16 s. : 4 grafy 
Lafferova teorie, její zhodnocení a aplikace. 
Alternativní teorie efektivního přerozdělení 
daňového výnosu. - Vyd. 1. - Kniha vznikla     
v rámci projektu Vydejte vlastní knihu. - 
ISBN: 978-80-251-2948-7 (brož.) 
 
25119 
H. Straková, O. Hochmannová a D. Hejduková 
Zákon o DPH s komentářem a příklady : ve 
znění účinném od 1.1.2010 
Praha : Bilance, 2010, 312 s. 
Výklad jednotlivých ustanovení zákona o dani 
z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., ve znění 
platném od 1. ledna 2010, zejména se zaměřením 
a upozorněním na jeho změny přímo na 
příkladech z praxe. Vybraná judikatura 
Evropského soudního dvora k DPH. - 1. vyd. - 
4 příl. - ISBN: 978-8086371-53-5 (brož.) 
 
24988V 
Jana Dlabačová a kolektiv autorů 
Zaměstnanecké benefity a dotazy z praxe 
Praha : Svaz účetních, 2010, 64 s. 
Zaměstnanecké výhody z pohledu daně z příjmů 
právnických osob, daně z příjmů ze závislé 
činnosti, sociálního a zdravotního pojištění a 
DPH. Odpovědi na časté dotazy z účetní a 
daňové praxe. Informace k uplatnění paušálních 
výdajů na dopravu silničním motorovým 
vozidlem v daňových přiznáních k daním         
z příjmů za rok 2009. - ISBN: 978-80-     
87367-07-0 (brož.) 
 
25058 
Petr Pelech 
Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze 
závislé činnosti v roce 2010 
Olomouc : ANAG, 2010, 463 s. 
Hlavní změny ve zdaňování příjmů 
zaměstnanců pro rok 2010 (tj. zejména úprava 
v rámci tzv. protikrizových zákonů). Podrobný 
výklad. Vzory daňových tiskopisů. Příklady 
výpočtu měsíčních daňových záloh v roce 
2010. Aktualizované dotazy a odpovědi z praxe. 
Úplné znění zákona o daních z příjmů, 
předpisy související v aktuálním znění pro rok 
2010. Tabulky daně z příjmů pro výpočet 
měsíčních záloh a pro výpočet roční daně ve 
zkráceném vydání. - 18. aktualiz. vyd. - ISBN: 
978-80-7263-572-6 (brož.) 
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25168 
Václav Vybíhal 
Zdaňování příjmů fyzických osob 2010 : 
praktický průvodce 
Praha : Grada, 2010, 216 s. : obr., tab., 
příklady 
Vymezení základních pojmů, příjmy 
osvobozené od daně, základ daně, daňové 
přiznání a placení daně, zdaňování příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních 
požitků i z nezávislé činnosti, vybrané 
problémy daňových vztahů k zahraničí, daňové 
odpisování majetku, daňové režimy odpisu 
pohledávek, rezervy jako daňové výdaje. 
Řešení praktických příkladů. - 6. vyd. - ISBN: 
978-80-247-3426-2 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
25146 
Thomas E. Woods jr. ; [překlad Aleš Drobek] 
Krach : příčiny krize a nápravná opatření, 
která ji jen zhoršují 
Praha : Dokořán, 2010, 222 s. 
Vysvětlení příčin současných světových 
ekonomických problémů a srovnání s obdobnými 
situacemi z minulosti. Kritika dosavadních 
nápravných opatření. Autor ideově vychází       
z rakouské ekonomické školy, především z teorií 
von Misese. Výklad rakouské teorie 
hospodářského cyklu. Základní tezí knihy je, 
že viníkem krize není nedostatečná regulace 
finančních trhů, ale naopak zásahy státu do 
ekonomiky. - 1. vyd. - Slov. vybraných pojmů. 
- ISBN: 978-80-7363-273-1 (váz.) 
 
25022 
Paul Krugman, Robin Wells 
Macroeconomics 
Makroekonomie 
New York : Worth Publishers, 2009, xxxi,   
524 s. : grafy, tab., obr. 
Revidované vydání učebnice makroekonomie 
od nositele Nobelovy ceny P. Krugmana. 
Obsahuje kapitoly: Co je ekonomie?; Nabídka 
a poptávka; Úvod do makroekonomie; 
Dlouhodobý hospodářský růst; Krátkodobé 
hospodářské výkyvy; Stabilizační politika; 
Události a myšlenky v makroekonomii; 
Makroekonomie otevřené ekonomiky. Každá 
kapitola doplněna shrnutím, klíčovou 
terminologií a kontrolními otázkami. - 2nd ed. 
- Příl. - ISBN: 978-0-7167-7161-6 (váz.) 

25179 
Josef Brčák, Bohuslav Sekerka 
Makroekonomie 
Plzeň Čeněk 2010, 292 s. : obr. 
Výklad v kapitolách: Makroekonomické 
subjekty a veličiny; Makroekonomické modely; 
Peníze a trh peněz; Model; Agregátní poptávka 
a nabídka; Inflace; Trh práce, nezaměstnanost 
a Phillipsova křivka; Hospodářská politika; 
Otevřená politika; Mezinárodní obchod a 
vnější hospodářská politika; Hospodářský růst 
a cykly. - ISBN: 978-80-7380-245-5 (brož.) 
 
25205 
Robert Holman 
Makroekonomie : středně pokročilý kurz 
Praha : C.H. Beck, 2010, xiv, 424 s. : obr., 
rámečky 
Obsah učebnice odpovídá hlavnímu proudu 
soudobé ekonomie. V souladu se světovými 
trendy spojuje neoklasickou makroekonomii 
dlouhého období s keynesiánskou 
makroekonomií krátkodobých hospodářských 
výkyvů. Skládá se z následujících oddílů: 
Základní makroekonomické vztahy; Statický 
model dlouhého období - všeobecná rovnováha 
trhů; Dynamický model dlouhého období - 
hospodářský růst; Model krátkodobých 
hospodářských výkyvů; Makroekonomická 
politika. Kapitoly jsou zakončeny shrnutím 
obsahu, klíčovými pojmy, otázkami a příklady. 
- 2. vyd. - Slov. zákl. pojmů. - ISBN: 978-80-
7179-861-3 (brož.) 
 
25194 
Marek Loužek 
Metodologie ekonomie 
Praha : Karolinum, 2009, 604 s. 
Úvahy o metodologických otázkách, filozofických 
kořenech a o různých pojetích metodologie. 
Historický popis metodologických sporů         
v ekonomii a jejich konfrontace. Základy 
metodologie vědy (Karl Raimund Popper, 
Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Paul Feyerabend). 
Průlomový příspěvek Karla Poppera do 
metodologie vědy. Metodologické spory          
v ekonomii: prehistorie ekonomické metodologie 
v 19. stol., spor o metodu Menger versus 
Schmoller, Robbins versus Hutchison, spor     
o Friedmanův instrumentalismus, Hutchison 
versus Machlup, spor o Keynese, spor              
o operacionalismus, spor o scientismus, spor    
o marxismus, spor o institucionalismus a         
o falzifikacionismus. Metodologické hodnocení 
neoklasiky. Je klíčem ekonomický přístup       

10 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 

k metodologii? - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-246-
1309-3 (brož.) 
 
25096 
Alexandr Soukup 
Mezinárodní ekonomie 
Plzeň : Čeněk, 2009, 283 s. : grafy, tab. 
Ucelený přehled mezinárodních ekonomických 
jevů v kapitolách: Úvodní charakteristika 
vnějších ekonomických vztahů a základní 
kategorie otevřené ekonomiky; Historický 
aspekt vývoje teorií mezinárodního obchodu; 
Ricardiánský model; Model specifických 
faktorů; Heckscherův-Ohlinův model; 
Standardní model mezinárodní směny; Úspory 
(rostoucí výnosy) z rozsahu a mezinárodní 
směna; Mezinárodní pohyb faktorů; Obchodní 
politiky a ekonomická teorie; Nástroje národní 
obchodní politiky; Měnový kurz v krátkém 
období, model trhu aktiv; Měnový kurz           
v dlouhém období; Mundellův-Flemingův 
model - hodnocení účinků fiskální a monetární 
politiky; Trh aktiv a rozdělování portfolia; 
Struktura globálního trhu kapitálu a regulační 
asymetrie; Pojetí technického pokroku             
v koncepcích mezinárodní ekonomie; 
Závěrečné shrnutí. - ISBN: 978-80-7380-197-7 
(brož.) 
 
25176 
Robert Holman ... [et al.] 
Thomas Malthus : 175 let od smrti : sborník 
textů 
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2010, 137 s. 
Seminář věnovaný 175. výročí úmrtí Thomase 
Malthuse, představitele anglické klasické 
politické ekonomie a autora populační teorie. 
V první části sborníku jsou uvedeny příspěvky 
ze semináře: Malthusova populační teorie a její 
soudobé variace (R. Holman); Význam          
T. Malthuse pro demografii (Z. Pavlíček); Vliv 
T. R. Malthuse na české ekonomické myšlení 
(I. Bažantová); Populační pesimista T. Malthus 
(M. Loužek). Doplňkové texty: K diskusi        
o obilních zákonech (D. Březinová); Malthus - 
společenský optimista? (L. Kovanda); Globální 
oteplování jako malthusiánská doktrína          
(T. Krištofóry); Neomalthusiánská depopulační 
politika a nový světový řád (V. Jedlička). 
Úryvky z Malthusova díla: Populační zákon; 
Důsledky populačního zákona; Smysl bolesti   
v lidském životě. - Vyd. 1. - Příl. - ISBN: 978-
80-86547-86-2 (brož.) 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový 
systém 
 
E-9301 
Katrin Tinn, Evangelia Vourvachaki 
Can optimism about technology stocks be 
good for welfare? : positive spillovers vs. 
equity market losses 
Může mít optimismus na akciových trzích 
technologií pozitivní vliv na bohatství? : 
pozitivní nepřímé vlivy versus ztráty na 
akciových trzích 
Prague : CERGE-EI, April 2009, 51 s. : grafy, 
vzorce 
Studie analyzuje a modelovým způsobem 
zkoumá, jak optimismus v případě akcií firem 
specializujících se na výzkum a vývoj nových 
technologií může přinést zvýšenou prosperitu 
na celkové úrovni i přesto, že firmy čelí 
motivaci v podobě záporné současné hodnoty 
investic. Model všeobecné rovnováhy 
vyzdvihuje úlohu veřejných informací ve 
sjednocení očekávání účastníků akciového trhu 
ohledně dosažení žádoucích výsledků. - Pozn. - 
ISBN: 978-80-7343-184-6 (CERGE UK Praha, 
brož.) 
 
25021 
edited by Kenneth Dyson and Martin 
Marcussen 
Central banks in the age of the euro : 
Europeanization, convergence, and power 
Centrální banky v epoše eura : evropeizace, 
konvergence a moc 
New York : Oxford University Press, 2009, 
xxii, 451 s. : grafy, tab. 
Rekapitulace deseti let fungování společné 
měny EU ve vztahu k evropským centrálním 
bankám. Analýza složitých vztahů evropeizace, 
konvergence a politické moci v systému 
evropských centrálních bank a řídících procesů; 
mezinárodní, evropské a domácí okolnosti 
vedoucí k odlišným uspořádáním těchto vztahů. 
Jednotlivé příspěvky se zaměřují na vybrané 
centrální banky uvnitř, dočasně i trvale mimo 
eurosystém a na Austrálii, Nový Zéland a 
USA. - Pozn. - ISBN: 978-0-19-921823-3 
(váz.) 
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25071 
edited by Lori Hunt 
Global banking and financial policy review 
2009/2010 
Přehled globálního bankovnictví a finanční 
politiky v roce 2009/2010 
Colchester : Euromoney Yearbooks, [2009], 
152 s. : fot. 
Mezinárodní přehled obchodní bankovní 
politiky a fiskálních a monetárních předpovědí. 
Série úvodních článků komentuje současné 
problémy bankovnictví (věnuje se globálnímu 
pohledu na finanční krizi, politice EU v oblasti 
retailových finančních služeb, trhu obligací 
GCC (Gulf Cooperation Council - Rada pro 
spolupráci arabských států Perského zálivu) 
atd.) Publikace představuje přibližně 80 prohlášení 
ministrů financí a guvernérů centrálních bank 
jednotlivých států k makroekonomické, 
finanční a fiskální situaci dané země. Závěrem 
adresář centrálních bank. - Rejstř. - ISBN: 978-
184374-627-0 (brož.) 
 
25102 
Robert J. Shiller ; [překlad Radim Laník] 
Investiční horečka : iracionální nadšení na 
kapitálových trzích 
Praha : Grada, 2010, 293 s. : tab., obr. 
Nadměrné investování společností 
podporované boomem akciového trhu vedlo na 
začátku 21. století ke kolapsu investičních 
výdajů a následně k celosvětové recesi. Autor 
uvádí kombinaci faktorů, které vyhánějí vysoko 
cenu akcií a varuje před příliš optimistickým 
pohledem na akciové trhy a trhy nemovitostí.   
Z obsahu: Nárůsty a poklesy akciového a 
realitního trhu v historickém kontextu. 
Strukturální faktory, které ovlivňují vznik 
tržních bublin (katalytické faktory, zesilovací 
mechanismy). Kulturní a psychologické faktory. 
Snahy o logické a racionální vysvětlení tržních 
bublin. Důsledky spekulativních bublin na 
individuální investory, instituce a vlády. -       
1. vyd. - Doslov J. Jílka: Americká hypoteční 
krize. - ISBN: 978-80-247-2482-9 (váz.) 
 
25097 
Radek Bednařík 
Makroekonomické dopady role dolaru          
v mezinárodním měnovém systému 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2009, 97 s. : 30 grafů, 10 tab.,             
1 schéma 
Studie si klade za cíl zhodnotit pozici a dopady 
postavení dolaru v mezinárodním měnovém 

systému. Z obsahu: základní definice a 
charakteristiky ekonomických veličin, typy 
měnových kurzů, dolarizace, teorie vzniku 
dominantní světové měny, "Vector error-
correction" model a "Impulse-Response" analýza, 
historické postavení dolaru v mezinárodním 
měnovém systému (Bretton-Woodský měnový 
systém), vývoj vybraných makroekonomických 
veličin ekonomiky USA, makroekonomické 
dopady měnového kurzu USD na vybrané 
veličiny zkoumaných zemí. - 5 příl. - ISBN: 
978-80-86729-52-7 (brož.) 
 
E-9303 
Pavel Dvořák, Jan Hanousek 
Paying for banking services : what 
determines the fees? 
Úhrada bankovních služeb : co určuje 
poplatek? 
Prague : CERGE-EI, August 2009, 25 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Studie analyzuje determinanty retailových 
bankovních poplatků v pěti zemích střední 
Evropy (Rakousku, ČR, Maďarsku, Polsku a 
SR) a je příspěvkem k testování vlivu 
koncentrace odvětví na ceny bankovních 
produktů. Empirický model používá unikátní 
data na základě indexu bankovních poplatků 
placených reprezentativním klientem. Jako 
významné faktory ovlivňující výši bankovních 
poplatků byly identifikovány úroveň koncentrace 
bankovního odvětví, závislost dané země na 
bezhotovostních platbách a rozdíly                   
v technologické úrovni a pracovní náročnosti 
procesů jednotlivých bank. Závěry analýzy 
implikují, že mezinárodní rozdíly ve výši 
poplatků je možné vysvětlit prostřednictvím 
fundamentálních ekonomických faktorů. - 
Pozn., tab. příl. - ISBN: 978-80-7343-189-1 
(CERGE UK Praha, brož.) 
 
25084 
Zdeněk Kovařík 
Směnka jako zajištění 
Praha : C.H. Beck, 2009, xi, 128 s. 
Pojem zajišťovací směnky a podstata její 
zajišťovací funkce. Smlouva o zajištění 
směnkou. Forma a obsah směnky vzhledem     
k její zajišťovací funkci. Dispozice se zajištěnou 
pohledávkou a zajišťovací směnkou. Výkon 
práv ze zajištěné pohledávky a zajišťovací 
směnky a vztah k jiným zajištěním. Kauzální 
námitky. Blankosměnky. Zajištění 
spotřebitelských úvěrů směnkou. Směnky        
s povinností zpětného odkupu. Zástavní právo 
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ke směnce. Zajišťovací směnky ve vztahu       
k úpadkovým řízením. - 2. vyd. - ISBN: 978-
80-7400-182-6 (brož.) 
 
25134 
edited by Stephany Griffith-Jones, José 
Antonio Ocampo, and Joseph E. Stiglitz 
Time for a visible hand : lessons from the 
2008 world financial crisis 
Čas pro viditelnou ruku : poučení ze světové 
finanční krize z roku 2008 
New York : Oxford University Press, 2010, 
xvi, 358 s. : tab., grafy 
Analýza příčin, závažnosti a rozsáhlých 
důsledků finanční krize v USA v letech 2007-
2008, makroekonomické reakce na krizi, 
záchranné balíčky. Národní a mezinárodní 
změny ve finančním dohledu, vhodný 
institucionální rámec efektivní regulace, 
specifické aspekty dohledu nad ratingovými 
agenturami a CDS. Řízení kapitálových toků    
v Asii, změny globálního finančního systému, 
jejich dopad na rozvojové státy a na jejich 
systémy dohledu. Reforma mezinárodního 
měnového systému, zejména globálního 
rezervního systému a problematika globální 
rezervní měny. - Pozn. - ISBN: 978-0-19-
957881-8 (brož.) 
 
25201 
Martin Svoboda a kol. 
Základy financí 
Brno : Masarykova univerzita, 2009, 195 s. : 
50 schémat, 21 tab. 
Výklad problematiky v kapitolách: Úvod do 
financí; Finanční trhy; Banky a bankovní 
systém; Ostatní finanční zprostředkovatelé a 
subjekty působící na finančním trhu; Časová 
hodnota peněz; Osobní finance a investiční 
možnosti; Podnikové finance; Mezinárodní 
finance; Mezinárodní měnový systém; 
Ekonomické a finanční indikátory a informace; 
Vývoj finančního myšlení a osobnosti financí; 
Aktuální finanční trendy. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-210-4976-5 (brož.) 
 
E-9361 
Česká národní banka 
Zpráva o inflaci : I 2010 
Praha : Česká národní banka, [2010], 93 s. : 
tab., grafy, boxy +17 tab. příl. 
Úvodní zhodnocení inflace ve čtvrtém čtvrtletí 
2009. Současný ekonomický vývoj: vnější 
prostředí, měnové podmínky, poptávka a 
nabídka, trh práce, platební bilance, měnový 

vývoj, dovozní ceny a ceny výrobců, inflace. 
Makroekonomická prognóza a její předpoklady. 
Záznamy z jednání bankovní rady ČNB.          
V příloze vyhodnocení plnění maastrichtských 
konvergenčních kritérií a stupně ekonomické 
sladěnosti ČR s eurozónou. Zpráva obsahuje 
informace dostupné k 22. lednu 2010. - Příl. - 
(brož.) 
 
25104 
NEWTON College 
Zvládání finančních krizí : evropský a 
americký model : souhrnná publikace          
z vědeckopopularizačního semináře 
realizovaného v rámci projektu Podpora 
šíření poznatků výzkumu evropské 
integrace 
Praha : Vzdělávací středisko na podporu 
demokracie, 2009, 182 s. : obr., tab., grafy 
Souhrnná publikace z vědeckopopularizačního 
semináře pořádaného 13. listopadu 2009 v Brně 
vysokou školou NEWTON College, který se 
zabýval příčinami, průběhem, důsledky a 
možnostmi řešení krize se zaměřením na shody 
a odlišnosti mezi zeměmi EU a USA, jakož       
i dalšími perspektivami vývoje evropské, 
americké a světové ekonomiky. Názvy příspěvků 
se jmény účastníků: Dlouhodobé a krátkodobé 
příčiny finanční krize (E. Klvačová); Příčiny, 
důsledky a řešení současné krize ve finančním 
sektoru (K. Mráček); Euro: katalyzátor, nebo 
inhibitor projevů finanční a ekonomické krize? 
(J. Malý); Finanční a ekonomická krize - 
dlouhodobé příčiny a krátkodobé spouštěče   
(E. Klvačová); (Ne)úspěšnost předpovědí 
vzniku finanční a ekonomické krize pohledem 
žebříčku konkurenceschopnosti (J. Malý); 
Regulace finančních trhů v EU jako odpověď 
na krizi - důsledky pro evropskou a světovou 
ekonomiku (J. Mládek); Názorové střety nad 
novou regulací finančních trhů (P. Wawrosz); 
Snahy o omezení morálního hazardu a 
podstupování nadměrného rizika ve finančním 
sektoru (I. Dostálová); Projevy a řešení krize    
v sektoru nefinančních podniků (K. Mráček); 
Odlišnosti v průběhu a některých způsobech 
řešení krize v zemích uvnitř a vně eurozóny    
(J. Malý). Záznamy diskusí k příspěvkům. -   
1. vyd. - ISBN: 978-80-904281-2-6 (brož.) 
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Hospodářská situace a politika. 
Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
25213 
European Commission. Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Cross-country study: Economic policy 
challenges in the Baltics : rebalancing in an 
uncertain environment 
Mezinárodní studie: výzvy hospodářské 
politiky v Pobaltí : hledání rovnováhy          
v proměnlivém prostředí 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, February 2010, 
104 s. : tab., grafy, rámečky 
Studie přináší komparativní náhled na vybrané 
hospodářské aspekty pobaltských států            
v posledních deseti letech. Zkoumá zkušenosti 
z přechodu na tržní hospodářství, hospodářský 
vývoj související s integrací do EU, trendy 
přehřátí ekonomiky i nedávnou závažnou 
recesi. Rozvoj finančních trhů v pobaltských 
zemích, jejich úloha jako hnací síly hospodářské 
integrace i jako zdroje makroekonomické 
nestability. Analýza fiskální politiky, její 
stabilizační úlohy a opatření po vypuknutí 
nedávné krize; vývoj v oblasti veřejných 
financí, jejich funkce v procesu dohánění 
vyspělých ekonomik. Zhodnocení střednědobých 
vyhlídek růstu a výzev pobaltských ekonomik; 
rozvoj konkurenceschopnosti; zdroje 
potenciálního růstu a politiky k jeho podpoře. - 
Pozn. - ISBN: 978-92-79-15024-1 (brož.) 
 
25108 
Libor Žídek 
Dějiny světového hospodářství 
Plzeň : Čeněk, 2009, 397 s. : boxy, mapy, tab., 
grafy 
Základní ekonomicko-politické události a 
vazby v průběhu posledních dvou století. První 
polovina publikace chronologicky mapuje 
jednotlivé etapy vývoje světového hospodářství 
jako celku od počátku 19. století až do světové 
hospodářské krize na začátku 21. století. Druhá 
část se věnuje jednotlivým ekonomickým 
centrům - USA, Evropě, Japonsku, 
rozvojovým zemím, Rusku (SSSR - centrálně 
plánované ekonomice), hospodářskému vývoji 
Číny a Československa (ČR). - 2. rozšíř. vyd. - 
ISBN: 978-80-7380-184-7 (brož.) 
 
 
 

25079 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Denmark : OECD economic surveys 2009 
Dánsko : hospodářské přehledy OECD 2009 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, November 2009, 
124 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
Hospodářská situace Dánska - hodnocení a 
doporučení. Vývoj na finančních trzích a jeho 
důsledky pro reálnou ekonomiku v kontextu 
finanční krize, potenciální střednědobé dopady 
hospodářské recese, opatření finanční, fiskální 
politiky a politiky trhu práce k překonání 
recese. Analýza zpomalení růstu produktivity a 
opatření k její podpoře. Lidský kapitál - 
dosažené vzdělání, analýza a doporučení pro 
vzdělávací systém. - Pozn., příl. - ISBN: 978-
92-64-07655-6 (brož.) 
 
E-9376 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Ekonomický přehled České republiky, 2010 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, April 2010, 11 s. : 
3 grafy 
Hlavní závěry ze zprávy OECD. Hodnocení, 
jak ustála česká ekonomika krizi. Fiskální 
udržitelnost, příprava na dlouhodobé dopady 
stárnutí populace. Hlavní priority prorůstové 
daňové reformy. Eliminace nežádoucích efektů 
interakce daňového a dávkového systému. 
Podnikatelská prostředí v oživující se 
ekonomice. Větší soudržnost politik. Závěrečné 
shrnutí. - The OECD Policy Brief. - (brož.) 
 
21626II 
Václav Průcha a kolektiv 
Hospodářské a sociální dějiny Československa 
1918-1992. 2. díl., Období 1945-1992 
Brno : Doplněk, 2009, 1002 s. : tab. 
Hospodářský a sociální vývoj v souvislosti       
s měnícími se mezinárodními a vnitropolitickými 
podmínkami Československa od konce druhé 
světové války do rozdělení státu na dvě 
samostatné republiky na přelomu let 1992-93. 
Názvy kapitol: Poválečné revoluční přeměny a 
obnova národního hospodářství (1945-1948); 
Od první pětiletky k Pražskému jaru (1949-
1968); Ambice a ekonomická realita dvou 
dekád (1969-1989); Počátky postkomunistické 
transformace ekonomiky do rozdělení 
Československa (1989-1992). - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-7239-228-5 (váz.) 
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25139 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Chile : OECD economic surveys 2010 
Chile : hospodářské přehledy OECD 2010 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, January 2010,   
144 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Chile - hodnocení a 
doporučení. Dopady globální finanční krize     
z roku 2008, měnová politika, účinné fiskální 
stimuly, regulace finančního systému, riziko 
přetrvávání nezaměstnanosti. Pokrok ve 
strukturálních reformách. Proticyklické pobídky 
fiskální politiky, další podpora odolnosti proti 
hospodářským šokům, fiskální pravidla. 
Rozvoj produktivity, politika zvyšování 
konkurence na trzích s výrobky, reforma 
soutěžní politiky, podpora podnikání a inovací. 
Vzdělávací systém, kvalita jeho výsledků, 
státní financování vzdělávání chudých dětí, 
problematika nerovných příležitostí. - Pozn., 
příl. - ISBN: 978-92-64-07575-7 (brož.) 
 
25077 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Ireland : OECD economic surveys 2009 
Irsko : hospodářské přehledy OECD 2009 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, November 2009, 
132 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Irska - hodnocení a 
doporučení. Opatření k ozdravení bankovního 
systému, finanční regulace a dohled, 
makroekonomická stabilizace, reforma trhu      
s bydlením. Fiskální konsolidace, potřeba 
daňové reformy, snižování veřejných výdajů, 
posílení fiskálních pravidel. Změny na 
pracovním trhu v důsledku hospodářského 
zpomalení, růst nezaměstnanosti, mzdová 
politika, aktivní politika zaměstnanosti a další 
opatření pro zlepšení situace na trhu práce. 
Konkurenceschopnost a zvyšování životní 
úrovně. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-
05453-0 (brož.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25078 
OECD 
Japan : OECD economic surveys 2009 
Japonsko : hospodářské přehledy OECD 
2009 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, September 2009, 
160 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Japonska - hodnocení a 
doporučení. Krátkodobý a střednědobý 
hospodářský výhled, potřeba strukturálních 
reforem. Dopad globální finanční krize na 
finanční sektor, stabilizační opatření k jejímu 
překonání, zlepšení efektivity bankovního 
sektoru. Odezvy fiskální politiky na krizi, 
opatření ke zlepšení rozpočtové situace a         
k dosažení fiskální udržitelnosti, změny           
v daňovém systému. Reforma zdravotnictví. 
Iniciativy proti změnám klimatu v Japonsku, 
analýza politik v oblasti snižování emisí, 
obnovitelných zdrojů energie, obchodování      
s emisemi, ETS. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-
64-05455-4 (brož.) 
 
25228 
Ministerstvo financí, odbor Finanční politika 
Makroekonomická predikce České 
republiky : duben 2010 
[Praha] : Ministerstvo financí ČR, 2010, 58 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 
cyklu, k predikci vývoje makroekonomických 
indikátorů a k monitoringu predikcí ostatních 
institucí. Tabulky a grafy zachycují tyto 
ukazatele: ekonomický výkon, ceny zboží a 
služeb, trh práce, vztahy k zahraničí a 
mezinárodní srovnání. Uzávěrka datových 
zdrojů byla k 9.4.2010. - (brož.) 
 
25111 
Paul Collier ; [překlad Katerína Bendíková, 
Matěj Brabec] 
Miliarda nejchudších : proč se některým 
zemím nedaří a co s tím 
Praha : Vyšehrad, 2009, 217 s. 
Koncept rozvojových zemí a strategií proti 
chudobě ve světě je třeba zásadně proměnit, 
neboť existují země, kde obvyklá rozvojová 
pomoc selhává nebo situaci ještě zhoršuje. 
Autor předkládá analýzy a jmenuje důvody, 
proč k tomu dochází: dlouhotrvající a opakované 
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konflikty občanských válek, zkorumpované a 
nefunkční vlády, přírodní zdroje, špatná 
geografická poloha a špatní sousedé. Na řadě 
příkladů ukazuje, že finanční i jiná pomoc 
nejchudším zemím může být účinná.   
Chceme-li účinně pomoci nejchudším zemím, 
podporujme místní reformátory, sáhněme po 
nástrojích obchodní politiky, diplomacie a       
v krajním případně i po vojenské síle, radí 
Collier. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7429-010-7 
(váz.) 
 
25099 
Stanislava Hronová ... [et al.] 
Národní účetnictví : nástroj popisu globální 
ekonomiky 
Praha : C.H. Beck, 2009, xix, 326 s. : 
schémata, boxy, tab. 
Národní účetnictví jako systém 
makroekonomických informací (role, podstata, 
historie);  Architektura systému národního 
účetnictví; Účetní schéma; Zobrazení výsledků 
národního hospodářství na tokových a 
majetkových účtech - příklad ČR (účty 
institucionálních sektorů, účty národního 
hospodářství a nerezidentů, integrované 
ekonomické účty, národohospodářské agregáty); 
Popis původu a užití zboží a služeb; Satelitní 
účty; Matice sociálního účetnictví; Čtvrtletní a 
regionální účty. Každá kapitola je zakončena 
úvahami k zamyšlení. - Vyd. 1. - Slov. pojmů 
národ. účetnictví. - ISBN: 978-80-7400-153-6 
(brož.) 
 
E-9364 
Commission on Growth and Development 
Post-crisis growth in developing countries : 
a special report of the Commission on 
Growth and Development on the 
implications of the 2008 financial crisis 
Růst rozvojových zemí v postkrizovém 
období : zvláštní zpráva Výboru pro růst a 
rozvoj o důsledcích finanční krize z roku 
2008 
Washington : International Bank for 
Reconstruction and Development, 2010, xvii, 
76 s. : grafy, tab., rámečky 
Zpráva Výboru pro růst a rozvoj Světové 
banky řeší otázku nejlepší strategie udržení 
růstu a snížení chudoby v rozvojových zemích 
ve světle finanční krize a zda kolaps 
finančního systému znamená v širším smyslu 
selhání tržně orientovaného kapitalistického 
systému. Zabývá se posouzením dlouhodobého 
vlivu krize na rozvojové země; zkoumá, zda je 

třeba revidovat doporučení z klíčové zprávy 
"The Growth report: strategies for sustained 
growth and inclusive development", která byla 
publikována před vypuknutím finanční krize. 
Analyzuje způsoby, jakými docílit odolnosti 
vůči šokům a minimalizace dopadů na 
rozvojové země. - Pozn. - ISBN: 978-0-8213-
8165-6 (brož.) 
 
25118 
Lenka Adamcová, Tereza Němečková a 
kolektiv 
Rozvojová ekonomika 
Praha : Oeconomica, 2009, 345 s. : 35 tab.,      
8 schémat, 3 mapy, 65 grafů, 2 boxy 
Obecná charakteristika: vymezení a pojetí 
rozvojových zemí, vývoj teoretických 
koncepcí ekonomického rozvoje, vývoj jejich 
postavení ve světovém hospodářství, vnější a 
vnitřní ekonomická diferenciace rozvojových 
zemí. Vnitřní faktory ekonomického rozvoje: 
role lidského kapitálu, moderní ekonomický 
růst a strukturální změny, změny v ekonomické 
úloze státu, specifika ve strategiích ekonomického 
rozvoje. Vnější faktory ekonomického rozvoje: 
zapojení rozvojových zemí do mezinárodního 
kapitálu, mezinárodní migrace osob a její 
důsledky pro rozvojové země, mezinárodní 
rozvojová pomoc a spolupráce. Na závěr každé 
kapitoly jsou uvedeny kontrolní a doplňující 
otázky. - Vyd. 1. - 3 příl. - ISBN: 978-80-245-
1515-1 (brož.) 
 
25157 
Eva Klvačová ... [et al.] 
Světová ekonomická krize : příčiny, 
projevy, perspektivy 
Praha : Professional Publishing, 2009, 101 s. : 
grafy, tab. 
Úvodní shrnutí hovoří o příčinách finanční a 
ekonomické krize, zmírnění jejího průběhu 
měnovou a fiskální stimulací ze strany vlád a   
o návrzích na přísnější regulaci finančních trhů 
a institucí. Na otázky týkající se návrhů 
nových regulačních opatření reagují jednotlivé 
příspěvky ve sborníku: Zajetí státu finančními 
zájmovými skupinami jako hlavní příčina 
ekonomické krize (E. Klvačová); Mechanismus 
selhání finančního sektoru a jeho důsledky   
(K. Mráček); Střet o členství v eurozóně          
v době ekonomické krize: přesvědčivější 
argumenty zastánců eura (J. Malý); 
Larosiérova zpráva: představa EU o nové 
architektuře finančních trhů (P. Wawrosz); 
Rizika vývoje světové ekonomiky po odeznění 
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akutní fáze finanční a ekonomické krize         
(J. Sereghyová). - 1. vyd. - Vyd. ve spolupráci 
s Institutem evropské integrace NEWTON 
College. - ISBN: 978-80-7431-012-6 (brož.) 
 
25137 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Switzerland : OECD economic surveys 2009 
Švýcarsko : hospodářské přehledy OECD 
2009 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, December 2009, 
143 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Švýcarska - hodnocení a 
doporučení. Dlouhodobý dopad krize na 
ekonomiku v oblasti zaměstnanosti, státních 
financí; riziko deflace; nepříliš silná recese. 
Měnová politika během krize a po ní; kroky 
Švýcarské národní banky k podpoře finanční 
stability a hospodářské činnosti. Finanční 
systém a ztráty bank v důsledku finanční krize 
z podzimu 2008; systémové riziko vzhledem    
k velikosti a významu finančního sektoru a 
jeho zahraničním vazbám. Situace na trhu        
s bydlením, zdůvodnění převahy nájemního 
bydlení. Analýza oblasti vzdělávání. - Pozn., 
příl. - ISBN: 978-92-64-07659-4 (brož.) 
 
25090 
Jindřiška Munková, Jiří Kindl 
Zákon o ochraně hospodářské soutěže : 
komentář 
Praha : C.H. Beck, 2009, xiv, 681 s. 
Komentované znění zák. č. 143/2001 Sb.,        
o ochraně hospodářské soutěže a o změně 
některých zákonů (ve znění pozdějších 
zákonů). Toto vydání reaguje na změny, které 
přinesla velká novela provedená zákonem       
č. 155/2009 Sb. V knize autoři předkládají 
nejen fundovaný komentář zákona v aktuálním 
znění, ale souběžně podávají výklad i o příslušné 
úpravě evropského soutěžního práva. 
Publikace navíc obsahuje i podrobný komentář 
k nařízení Komise (ES) č. 2790/1999 o použití 
čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie 
vertikálních dohod a jednání ve vzájemné 
shodě. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-7400-173-4 
(váz.) 
 
 
 
 

Informatika. Počítače 
 
25117 
Friedrich Naumann ; [překlad Michaela 
Voltrová] 
Dějiny informatiky : od abaku k internetu 
Praha : Academia, 2009, 422 s. : fot., obr. 
Dějiny informatiky v širokém kontextu historie 
přírodních věd. Kromě dějin výpočetní 
techniky zahrnuje publikace události z historie 
matematiky, fyziky, geodézie, elektrotechniky, 
elektroniky a dokonce i obchodu a podnikání. 
Obsahuje relevantní historické informace 
kvalitativního charakteru i přesné kvantitativní 
údaje (např. počet vyrobených počítačů           
v určitých letech, kapacita jejich operační 
paměti apod.). - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-200-
1730-7 (váz.) 
 
25085 
Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský 
Windows 7 : průvodce začínajícího uživatele 
Praha : Grada, 2010, 224 s. : obr. 
Základní pojmy a dovednosti. Úprava hlavního 
panelu a pracovní plochy. Ovládání programů. 
Dokumenty a soubory. Ovládací panely. Další 
programy, které jsou součástí Windows 7. 
Internet Explorer 8. Windows a multimédia. 
Zapojení do domácí sítě. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-247-3210-7 (brož.) 
 
25082 
Alena Macková, Bohumír Štědroň 
Zákon o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů                
s komentářem, včetně souvisejících zákonů 
a prováděcích předpisů 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, viii, 518 s. 
Elektronická komunikace v právním řádu ČR. 
Znění legislativy týkající se datových schránek 
a autorizované konverze dokumentů, 
informačních systémů veřejné správy, 
archivnictví a spisové služby, elektronického 
podpisu, ochrany osobních údajů a elektronické 
komunikace. Přehled legislativy EU týkající se 
e-governmentu. - Vyd. 1. - Terminolog. slov. - 
ISBN: 978-80-7357-472-7 (váz.) 
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Mezinárodní hospodářské vztahy 
a integrace 
 
25048 
Roland Vaubel ; [překlad Jiří Brodský] 
Evropská instituce jako zájmová skupina : 
dynamika stále těsnější unie 
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2009, 74 s. : 7 tab. 
Autor popisuje evropské instituce a 
Lisabonskou smlouvu z pohledu teorie veřejné 
volby. Rozebírá Evropskou komisi, Evropský 
parlament, Radu EU i Evropský soudní dvůr a 
ukazuje, jak a proč se tyto instituce snaží         
o další centralizaci a co se proti tomu dá dělat. 
Klade si otázku, zda některý z těchto problémů 
řeší Lisabonská smlouva. Závěrem se zamýšlí 
nad tím, jaké existují alternativy centralizace 
institucionálního rámce a vysvětluje, jak může 
být iniciován proces reforem. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-86547-83-1 (brož.) 
 
25173 
Ivo Šlosarčík 
Politický a právní rámec evropské integrace 
: (včetně změn podle Lisabonské smlouvy) 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 452 s. 
V úvodu o politickém a právním projektu 
evropské integrace, stručné vysvětlení 
pravomocí ES/EU a terminologie v označování 
organizace. Následuje výklad v kapitolách: 
Instituce Evropské unie; Právní systém EU; 
Soudní systém EU; Členské státy a evropská 
integrace; Volný pohyb zboží; Volný pohyb 
osob; Volný pohyb služeb; Volný pohyb 
kapitálu; Evropská politika ochrany spotřebitele; 
Mediální právo a politika EU; Evropská 
spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti 
(evropský prostor svobody, spravedlnosti a 
bezpečnosti); Zahraniční aktivity EU. -           
3. aktualiz. vyd. - Srovnávací tab. číslování 
SEU a SFEU podle Lisabonské smlouvy. - 
ISBN: 978-80-7357-471-0 (váz.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25098 
Šárka Laboutková 
Prosazování zájmů v EU : národní a 
specifické zájmy jako legitimní prostředek 
ovlivňující tvorbu a rozhodovací procesy 
hospodářské politiky v Evropské unii 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2009, 112 s. : 3 tab., 4 schémata,       
10 grafů 
Pojetí zájmů v moderní společnosti. 
Klasifikace zájmových skupin. Teoretická 
východiska z pohledu ekonomické teorie. 
Úloha zájmových skupin. Jednostrannost 
zájmových skupin. Národní zájmy ČR z hlediska 
jejího členství v EU. Definice lobbingu. 
Lobbování v EU. Zkušenosti z členských zemí. 
Zájmové skupiny v nečlenských zemích - USA 
a Kanada. Porovnání některých klíčových 
rozdílů mezi lobby v EU a USA. Nevládní 
neziskové organizace jako specifická součást 
zájmových skupin. - Abstr. - ISBN: 978-80-
86729-53-4 (brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
E-9302 
Tomáš Konečný 
Expatriates and trade 
Emigranti z vyspělých zemí a obchod 
Prague : CERGE-EI, August 2009, 29 s. : tab., 
vzorce 
Empirické důkazy postavení imigrantů            
v mezinárodním obchodě. Studie analyzuje a 
hodnotí mechanismy, kterými emigranti           
z vyspělých zemí OECD působící v chudších 
rozvojových zemích podporují dvoustranné 
obchodní toky. Porovnává je s efekty v oblasti 
obchodu u imigrantů v zemích OECD. - Pozn., 
tab. příl. - ISBN: 978-80-7343-188-4 (CERGE 
UK Praha, brož.) 
 
25138 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
India : OECD investment policy reviews 
Indie : přehledy investiční politiky OECD 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2009, 212 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Přehled stavu investičního prostředí v Indii. 
Studie zaznamenává pokroky v rozvoji 
efektivního politického rámce k podpoře 
investic, zejména po urychlení hospodářských 
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reforem po roce 1991. Zaměřuje se na oblast 
posílení a liberalizace regulačního rámce, na 
pozici Indie v globálním hospodářství; 
analyzuje investiční politiku, činnost vládních 
agentur na podporu investic (IPA), obchodní, 
soutěžní a další politiky ve vazbě na otázky 
zvažované v Policy Framework for Investment 
OECD. Hodnotí investiční prostředí             
v jednotlivých indických státech a nastiňuje 
možná zlepšení. - Pozn., příl. - ISBN: 978-92-
64-07695-2 (brož.) 

    

 
25187 
Pavel Neumann, Pavel Žamberský, Martina 
Jiránková 
Mezinárodní ekonomie 
Praha : Grada, 2010, 159 s. : obr., boxy, tab. 
Výklad základních témat mezinárodní 
ekonomie v kapitolách: Teorie mezinárodního 
obchodu (klasické a neoklasické teorie, tzv. 
standardní model obchodu); Teorie obchodní 
politiky (cla, kvóty); Mezinárodní pohyb 
výrobních faktorů; Měnový kurz; Vnější 
ekonomická rovnováha; Mezinárodní měnový 
systém (bimetalismem počínaje a tzv. 
jamajským systémem konče, Evropský 
měnový systém). Na konci kapitol jsou klíčová 
slova, kontrolní otázky a přehled doporučené 
literatury. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3276-3 
(brož.) 
 
E-9375 
[Karina Pohlová] 
Ročenka agrárního zahraničního obchodu 
ČR za rok 2008 
Praha : Ústav zemědělské ekonomiky a 
informací, 2010, [69] s. : 5 grafů, 14 tab. +     
17 tab. příl. 
Vývoj agrárního zahraničního obchodu (AZO) 
ČR v rámci EU 27 a EU 12, teritoriální 
struktura, podíl ČR na AZO EU 27 a EU 12    
v komoditním členění. Charakteristika 
celkového vývoje českého AZO, teritoriální a 
komoditní skladba. Porovnání s průměrem let 
2005-07. Úvodní a závěrečné shrnutí. - Tab. 
příl. - ISBN: 978-80-86671-73-4 (brož.) 
 
 
 
 
 
 
 

Podnik a podnikání 
 
25072 
OECD 
Accountability and transparency : a guide 
for state ownership 
Odpovědnost a transparentnost : příručka 
pro státní majetek 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2010, 128 s. : 
rámečky, tab. 
Příručka praktické realizace Směrnice OECD   
o správě a řízení státních podniků v oblastech 
transparentnosti a odpovědnosti. Zaměřuje se 
na hodnocení současné praxe a na podporu 
reforem. Praktické kroky a rizika 
implementačního procesu, příklady správných 
postupů. Výkonnost státního podniku -  
hodnocení, monitorování, audit a vykazování. 
Politika poskytování informací a transparentnosti, 
spravedlivé zacházení s akcionáři, transakce 
spřízněných stran ve státních podnicích. - 
Pozn., příl. - ISBN: 978-92-64-05663-3 (brož.) 
 
25128 
Zdenek Dytrt, Michaela Stříteská 
Efektivní inovace : odpovědnost                    
v managementu 
Brno : Computer Press, 2009, 150 s. : obr., tab. 
Význam etiky v managementu a podnikání. 
Strategie, kreativita a kvalitativní obsah 
managementu je neoddělitelnou podmínkou 
dlouhodobé perspektivy. Z obsahu: poválečný 
vývoj managementu, dynamika vývoje 
managementu a podnikání, manažerská etika, 
řízení inovačních procesů organizace, 
systémový pohled na firmu, motivace, 
Balanced Scorecard - nástroj odpovědného 
managementu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-251-
2771-1 (váz.) 
 
25064 
Renáta Kunstová 
Efektivní správa dokumentů : co nabízí 
Enterprise Content Management 
Praha : Grada, 2009, 204 s. : obr., tab. 
Podstata správy podnikového obsahu 
(dokumenty, e-maily, faxy, archivy a další 
zdroje informací). Základní orientace v oblasti 
správy podnikového obsahu (ECM), historický 
vývoj, architektura a charakteristika jejích 
jednotlivých komponent. Legislativa, 
standardy, řízení. Současnost a budoucnost 
správy podnikového obsahu, přehled o trhu 
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produktů i služeb a trendy, které tento trh 
ovlivňují. - 1. vyd. - 2 příl. - ISBN: 978-80-
247-3257-2 (brož.) 
 
25083 
Martin Landa 
Ekonomika insolvenčního řízení 
Ostrava : KEY Publishing, 2009, 426 s. : tab., 
obr. 
Ucelený pohled na ekonomické souvislosti 
insolvenčního řízení a související metody 
finančního řízení a výkaznictví. Předmětem 
úvodní části jsou obecné právně-ekonomické 
aspekty insolvenčního řízení, zejména jeho 
jednotlivé etapy, charakteristika úpadku, 
způsoby podávání insolvenčních návrhů, role 
věřitelů, charakteristika různých složek 
majetkové podstaty a insolvenční rejstřík. 
Další kapitoly jsou zaměřeny na vedení 
účetnictví - zvláštní evidenci dlužníka. 
Obsahem výkladu jsou principy vedení 
podvojného a jednoduchého účetnictví a 
zvláštní evidence. Další kapitoly se zabývají 
ekonomickými tématy insolvenčního řízení ve 
vztahu ke třem základním způsobům řešení - 
úpadku, tj. konkursu, reorganizaci a oddlužení. 
Publikace je zaměřena na úpadek a jeho 
ekonomické souvislosti u podnikatelských a 
nepodnikatelských subjektů. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7418-031-6 (brož.) 
 
25069 
Milan Hrdý, Michaela Horová 
Finance podniku 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 179 s. : obr., 
tab. 
Základní přehled o principech podnikových 
financí, které řeší především otázky efektivního 
zhodnocování podnikem vloženého kapitálu.    
Z obsahu: základní pojmy včetně historického 
vývoje, financování soukromých a státních 
podniků, majetková a finanční struktura 
podniku, finanční zdroje podniku (interní a 
externí, leasing aj.), alokace finančních zdrojů 
do dlouhodobého majetku a do oběžného 
majetku, finanční analýza podniku a sestavení 
finančního plánu, finanční aspekty zániku 
podniku, vztah k finančnímu trhu, ochrana 
proti riziku ve formě pojištění. - Vyd. 1. - Tab. 
diskontních faktorů. - ISBN: 978-80-7357-
492-5 (brož.) 
 
 
 
 

E-9304 
Štěpán Jurajda, Juraj Stančík 
Foreign ownership and corporate 
performance : the Czech Republic at EU 
entry 
Zahraniční vlastnictví a podniková 
výkonnost : Česká republika v období 
vstupu do EU 
Prague : CERGE-EI, September 2009, 29 s. : 
tab. 
Autoři zkoumají příliv zahraničního kapitálu 
po roce 1997 do ČR (prostřednictvím 
zahraničních převzetí českých firem v oblasti 
výroby a služeb) a přímý příčinný vztah           
k jejich produktivitě. U srovnání výrobního 
sektoru a sektoru služeb rozlišují pododvětví 
dle orientace na domácí a zahraniční trh, 
zjišťují také dopad vlastnických změn na 
celkové příjmy zaměstnanců. Pomocí srovnání 
tzv. rozdílu v rozdílech u ukazatelů změny 
výkonnosti firem se ukazuje výrazně pozitivní 
vliv zahraničního investora zejména                 
v neexportních odvětvích zpracovatelského 
průmyslu, v ostatních odvětvích je vliv na 
výkonnost firem jen malý. - Pozn. - ISBN: 
978-80-7343-190-7 (CERGE UK Praha, brož.) 
 
25204 
Jiří Dvořáček, Ladislav Tyll 
Outsourcing a offshoring podnikatelských 
činností 
Praha : C. H. Beck, 2010, xii, 183 s. : grafy, 
tab. 
Procesy outsourcingu, offshoringu a daňových 
rájů v podnikové strategii a manažerském 
rozhodování. Vymezení pojmů a teoretická 
východiska outsourcingu, procesy vhodné        
k outsourcingu, důvody pro využití a jeho 
životní cyklus. Vymezení podstaty offshoringu. 
Offshoring jako metoda daňové optimalizace. 
Transferové ceny, transakční metody a 
zkušenosti (státy OECD). Faktory výběru 
vhodné destinace pro mezinárodní outsourcing 
a offshoring. - Vyd. 1. - Případ. studie: Volba 
vhodných lokalit pro outsourcing; Outsourcing 
a offshoring - možné východisko z krize           
v textilním průmyslu. - ISBN: 978-80-7400-
010-2 (brož.) 
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25062 
Eva Kislingerová 
Podnik v časech krize : jak se nedostat do 
potíží a jak se dostat z potíží : zkušenosti ze 
světové recese let 2007 až 2009 
Praha : Grada, 2010, 206 s. : tab., obr. 
Autorka nejen analyzuje krizové období 
světového hospodářství, ale především 
vyvozuje některé závěry z chování podniků ve 
zlomových obdobích. Z obsahu: očekávání 
krize a její dopad, specifické odlišnosti od krizí 
dřívějších, výrazný zásah krize do podnikové 
sféry a její reakce na vývoj ekonomické 
situace, nedostatečné modely hodnocení rizik, 
nový pohled na podnik v čase krize, 
modernizované obecné standardy pro chování 
firem, nová rizika aj. Rozhodujícím poučením 
z velké ekonomické krize je především nutnost 
nového pohledu na firemní finance včetně 
poměru mezi vlastními a cizími zdroji, 
vytváření rezerv a dalších postupů. První české 
zhodnocení vývoje let 2007-2009 z pohledu 
firem, hodnocení jejich chování a reakce na 
ekonomický vývoj. - 1. vyd. - Res. - ISBN: 
978-80-247-3136-0 (brož.) 
 
25114 
Roman Zuzák, Josef Kříž, Růžena Krninská 
Řízení administrativních procesů             
v organizacích

     
 

Praha : Alfa Nakladatelství, 2009, 159 s. : obr. 
Administrativní procesy v organizaci. Jejich 
řízení, projektování a modelování. Řízení 
kvality administrativních procesů. Práce           
s dokumenty v organizaci. Ukládání a 
archivace dokumentů. Organizování oběhu 
písemností. Zápisy z porad a jednání. 
Dokumentace při zahájení podnikatelské 
činnosti. Dokumenty informačního a personálního 
procesu. Dokumenty ve styku s bankou a ve 
styku s vnějším prostředím. Publikace je 
koncipována jako učebnice a výklad je doplněn 
kontrolními otázkami. - 1. vyd. - 2 příl. - 
ISBN: 978-80-87197-22-6 (brož.) 
 
E-9363 
Magdalena Morgese Borys, Petr Zemčík 
Size and value effects in the Visegrad 
countries 
Dopady velikosti a hodnoty akcií podniků    
v zemích Visegrádu 
Prague : CERGE-EI, September 2009, 28 s. : 
tab., grafy, vzorce 
Studie analyzuje rychle se rozvíjející finanční 
trhy v Česku, Slovensku, Polsku a Maďarsku    

s cílem ověřit, zda faktory působící v zemích    
s dlouhodobě existujícími trhy působí rovněž 
ve zmíněném regionu. Zjišťuje dopady 
kapitálové velikosti firmy a poměru její účetní 
a tržní hodnoty a formuluje regionální verzi 
třífaktorového modelu očekávaných kapitálových 
výnosů. Dále ilustruje jeho použití pro výpočet 
očekávaných kapitálových výnosů v pěti 
odvětvích. - Pozn. - ISBN: 978-80-7343-192-1 
(CERGE UK Praha, brož.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
25140 
edited by Patrick M. Liedtke 
Anatomy of the credit crisis : an insurance 
reader from the Geneva Association 
Podrobný rozbor úvěrové krize : antologie 
pojišťovnictví z Geneva Association 
Geneva : Geneva Association, January 2010, 
152 s. : grafy, tab. 
Sborník přináší informace k pochopení 
angažovanosti pojistného sektoru v úvěrové 
krizi. Vybrané dokumenty Ženevského sdružení 
- Mezinárodní asociace pro studium pojistné 
ekonomie, které vznikaly na začátku, v průběhu   
i po skončení úvěrové krize, jsou rozděleny do 
tří tematických okruhů: pohled zevnitř (rozebírá 
příčiny krize a dopady na pojišťovnictví); 
pojištění jako protagonista (úloha pojišťovnictví 
v úvěrové krizi a některé reakce tohoto 
odvětví); zhoštění se náročných úkolů (analýza 
následků a ponaučení z krize). Články jsou 
doplněny podrobnou kompletní časovou přímkou 
relevantních událostí krize (únor 2007 - říjen 
2009). - Pozn. 
 
25106 
Eva Mitchell 
Finanční podpora rodin s dětmi v České 
republice v evropském kontextu 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2010, 107 s. : 6 tab., 34 grafů + 4 tab. 
příl. 
Studie mapuje stav finanční podpory rodin       
s dětmi v ČR a dalších šestnácti evropských 
zemích v roce 2004. Pomocí analýzy daňového 
a dávkového systému zjišťuje, jak si v oblasti 
finanční podpory rodin s dětmi stojí ČR           
v porovnání s ostatními evropskými zeměmi a 
kterým z těchto zemí je svým pojetím této 
podpory nejpodobnější. Teoretická část studie 
se zabývá typologiemi sociálního státu a 
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vztahem mezi sociodemografickými změnami 
ve společnosti a rodinnou politikou. Analytická 
část pomocí metody modelových rodin mapuje 
mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc         
v mateřství, porovnává výši a strukturu 
finanční podpory, její vliv na motivaci rodičů 
vstoupit na trh práce a zabývá se mezní 
daňovou sazbou a poměry náhrady. - Příl. - 
ISBN: 978-80-86729-54-1 (brož.) 
 
25203 
Alojz Nemeček, Jiří Janata 
Oceňování majetku v pojišťovnictví 
Praha : C.H. Beck, 2010, xvi, 172 s. : obr., tab. 
Zhodnocení stávajících postupů při určování 
tzv. nových (reprodukčních) cen a návrh 
nových, které by lépe vystihovaly skutečné 
poměry. Pozornost je zaměřena zejména na 
implementaci cenových indexů pro skupiny 
výrobků, které lze považovat za perspektivní, 
protože lépe vystihují rozlišení sortimentů než 
globální hodnoty. Názvy kapitol: Výchozí 
úvahy a význam používaných termínů; Vědní 
obory - základy statistiky a hospodářská 
statistika; Regresní analýza; Vícekriteriální 
rozhodování; Oceňování nemovitostí pro 
pojištění; Oceňování movitých věcí. - Vyd. 1. - 
8 příl. - ISBN: 978-80-7400-114-7 (brož.) 
 
25123 
Marta Ženíšková 
Pojistné na sociální zabezpečení 
zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ, 
dobrovolně důchodově pojištěných             
s komentářem a příklady k 1.1.2010

   
 

Olomouc : ANAG, 2010, 143 s. 
Výklad předpisů souvisejících s odvodem 
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti. Komentované 
znění zák. č. 589/1992 Sb. Minimální částky    
u OSVČ - srovnání let 2008-2010. Vzory 
formulářů. - 2. aktualiz. vyd. - ISBN 978-80-
7263-579-5. 
 
25121 
Arnošt Böhm 
Pojištění pohledávek v mezinárodním 
obchodě 
Praha : Professional Publishing, 2009, 150 s. : 
5 tab., 13 obr. 
Zásady mezinárodního systému pojištění 
pohledávek a informace o nabízených pojistných 
produktech. Výklad v kapitolách: Rizika          
v mezinárodním obchodě a jejich charakteristika 
z hlediska pojištění; Pojetí finančních rizik      

v pojišťovnictví; Institucionální rámec 
mezinárodního systému úvěrového pojištění; 
Hlavní principy a postupy pojišťování a 
financování vývozu se státní podporou; 
Úvěrové pojišťovny ve světě (charakteristika, 
pojišťovny v jednotlivých zemích OECD, 
Pražský klub). Právní úprava státní podpory 
pojišťování a financování vývozu v ČR a její 
vývoj. Úvěrové pojištění EGAP. Pojištění 
krátkodobých pohledávek proti komerčním 
rizikům v ČR. - 1. vyd. - 4 příl. - ISBN: 978-
80-7431-004-1 (brož.) 
 
25057 
Jarmila Králová, Eva Rážová 
Sociální služby a příspěvek na péči 
2009/2010 
Olomouc : ANAG, 2009, 423 s. 
Podrobný komentář k jednotlivým 
ustanovením zákona o sociálních službách. 
Příspěvek na péči, druhy sociálních služeb, 
podmínky jejich poskytování a úhrady za 
sociální služby, registrace poskytovatelů 
sociálních služeb, inspekce poskytování 
sociálních služeb, předpoklady pro výkon 
činnosti v těchto službách, správní delikty a 
financování sociálních služeb. Odpověď na 
nejčastější dotazy a příklady. Přehled právních 
předpisů upravujících tuto oblast a jejich znění. 
- 3. aktualiz. vyd. - Přehl. práv. předpisů. - 
ISBN: 978-80-7263-559-7 (brož.) 
 
25056 
Marta Ženíšková, Jan Přib 
Zákon o nemocenském pojištění od 1.1.2010 
s komentářem a příklady 
Olomouc : ANAG, 2010, 263 s. 
Komentované znění zákona č. 187/2006 Sb.,    
o nemocenském pojištění, včetně příkladů. 
Nemocenské pojištění OSVČ. Informace         
o poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem. 
- 3. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-566-5 
(brož.) 
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Pozemky a nemovitosti. Bytové 
hospodářství 
 
E-9305 
Petr Zemčík 
Housing markets in Central and Eastern 
Europe : is there a bubble in the Czech 
Republic? 
Trhy bydlení ve střední a východní Evropě : 
existuje v České republice bublina? 
Prague : CERGE-EI, September 2009, 37 s. : 
vzorce 
Studie na příkladu České republiky zjišťuje 
možnou existenci cenové bubliny na trhu 
nemovitostí v zemích střední a východní 
Evropy. Analyzuje a modelovým způsobem 
zpracovává panelová data o cenách bytů a 
nájmech z let 2001-2008 z celé ČR a z Prahy 
za kratší časové období, zkoumá implikace 
stacionarity vztahu mezi cenami a nájmy. 
Porovnává situaci v hlavním městě a ve zbytku 
ČR. Seznamuje s použitou metodologií a 
empirickými výsledky. - Pozn., tab. a graf. příl. 
- ISBN: 978-80-7343-191-4 (CERGE UK 
Praha, brož.) 
 
25178 
Milan Horák, Helena Nováková 
Kdo hradí opravy v bytě 
Praha : POLYGON, 2010, 127 s. 
Úprava práv a povinností spojených s nájmem 
bytu po novele provedené zák. č. 107/2006 Sb. 
a zákonem č. 150/2009 Sb. Drobné opravy       
v bytě a náklady spojené s běžnou údržbou 
podle nařízení vlády č. 258/1995 Sb., ve znění 
nařízení vlády č. 174/2009 Sb. Úhrady nákladů 
na větší opravy a na výměny předmětů 
vybavení bytu. Úhrada oprav v privatizovaných 
bytech, které užívají jejich vlastníci. - XV. 
dopl. a aktualiz. vyd. - 6 příl. - ISBN: 978-80-
7273-162-6 (brož.) 
 
25172 
Jiří Čáp, Pavla Schödelbauerová 
Zákon o vlastnictví bytů : komentář 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, xviii, 550 s. 
Komentované znění zák. č. 72/1994 Sb., 
kterým se upravují některé spoluvlastnické 
vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy 
k bytům a nebytovým prostorům a doplňují 
některé zákony, ve znění pozdějších zákonů. 
Komentář je zpracován podle stavu k 30. 
listopadu 2009, zachycuje novelizaci zákonem 
č. 345/2009 Sb. Součástí jsou odkazy na 

související ustanovení, předpisy, literaturu a 
případně i judikaturu. Odborná stanoviska 
doplňují příklady pro praxi. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7357-475-8 (váz.) 
 

Práce. Zaměstnanci. 
Zaměstnavatelé 
 
25193 
Diane Arthur ; [překlad Daniel Hradilák] 
70 tipů pro hodnocení pracovníků 
Praha : Grada, 2010, 160 s. 
Hodnocení zaměstnanců - posouzení 
předchozích výkonů a hodnocení jejich 
úspěšnosti, další cíle pracovních výkonů, 
podpora úsilí o realizaci plánů kariérního 
rozvoje zaměstnanců. Hodnotící rozhovor. 
Praktické scénáře, příklady a rady, jejichž 
cílem je příprava a realizace maximálně 
efektivního hodnocení výkonu. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-247-2937-4 (brož.) 
 
25120 
B. Šubrt ... [et al.] 
Abeceda mzdové účetní 2010 
Olomouc : ANAG, 2010, 510 s. : tab. 
Podrobné a praktické informace v částech: 
osobní a mzdová agenda, pracovněprávní a 
mzdové minimum, průměrný výdělek, srážky 
ze mzdy, povinnosti zaměstnavatelů k úřadu 
práce a vzájemné vztahy, daň z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 
požitků, zdravotní pojištění, pojistné na 
sociální zabezpečení, dávky nemocenského 
pojištění, důchodové pojištění, náhrada škody 
a bezdůvodné obohacení, odškodňování 
pracovních úrazů a nemocí z povolání. 
Publikace obsahuje přehled důležitých údajů 
platných k 1. 1. 2010 a je doplněna příklady. - 
20. vyd. - ISBN: 978-80-7263-574-0 (kroužková 
vazba) 
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25055 
Eva Hofmannová 
Cestovní náhrady podle zákoníku práce       
s komentářem a příklady : od 1.1.2010 
Olomouc : ANAG, 2010, 191 s. 
Výklad sedmé části zákoníku práce             
č. 262/2006 Sb., náhrada výdajů poskytovaných 
zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce, ve 
znění pozdějších zákonů. Příklady. Prováděcí 
předpisy. Vybraná související ustanovení. -     
4. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-571-9 
(brož.) 

    

 
25199 
W. Timothy Gallwey ; [překlad Aleš Lisa] 
Inner game pro manažery : tajemství 
vysoké pracovní výkonnosti 
Praha : Management Press, 2010, 258 s. 
Metoda zvyšování výkonnosti a její uplatnění   
v pracovním prostředí. Inner Game vychází ze 
zkušenosti s jejím využitím ve sportu - pomáhá 
lidem překonat mentální překážky, které 
zabraňují, aby se plně soustředili na výkon. 
Umožňuje úspěšně zvládnout tzv. vnitřní zápas 
(obavy z neúspěchu, nedostatek sebedůvěry, 
pochybnosti, nechuť ke změnám atd.). - Vyd. 
2. dopl. - ISBN: 978-80-7261-213-0 
 
25191 
Jaromír Veber a kol. 
Management kvality, environmentu a 
bezpečnosti práce : legislativa, systémy, 
metody, praxe 
Praha : Management Press, 2010, 359 s. : tab., 
obr. 
Soubor doporučení, jak postupovat při 
vytváření jednotného (integrovaného) 
manažerského systému zaměřeného na kvalitu, 
environment, bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci. Úvod do problematiky. Přehled 
klíčových legislativních požadavků. Vývoj a 
současné přístupy managementu kvality, 
environmentu a bezpečnosti práce. Požadavky 
mezinárodních norem ISO řady 9 000 a 14 000 
i českých norem a jejich výklad. TQM - Total 
Quality Management. Metody a techniky 
zlepšování (nástroje managementu, nástroje 
řízení kvality, optimalizace kvality, analýzy a 
prevence rizik, hodnocení, statistické metody). 
- 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7261-210-9 
(brož.) 
 
 
 
 

25109 
Jaromír Řezáč 
Moderní management : manažer pro        
21. století 
Brno : Computer Press, 2009, vii, 397 s. :      
62 obr. 
Systémové aspekty managementu: systémový 
přístup, systémová věda (kybernetika, 
systémové aplikace). Aplikační aspekty 
(management změn, krizový a risk 
management, procesní, management jakosti, 
logistický, brand management aj.). Metodické 
aspekty (manažerské metody, technologie, 
nástroje). Mezinárodní aspekty managementu 
(globalizace, podnikání v mezinárodním 
prostředí, nadnárodní společnosti atd.). Etické 
aspekty (společenská odpovědnost firem, etika 
podnikání, podniková kultura, etický kodex). 
Sociálně-psychologické aspekty managementu 
(obecné rysy manažerské práce, profil 
osobnosti, kompetence, autorita manažera a 
styl jeho práce). Výklad je doplněn příklady a 
případovými studiemi. - Vyd. 1. - Přehl. zákl. 
systém. pojmů. - ISBN: 978-80-251-1959-4 
(váz.) 
 
25163 
Václav Vybíhal a kolektiv 
Mzdové účetnictví 2010 : praktický 
průvodce 
Praha : Grada, 2010, 438 s. : tab. 
Praktické informace rozdělené do částí: 
pracovní právo a zaměstnanost, mzdová 
problematika, veřejné zdravotní pojištění, 
pojistné na sociální zabezpečení, důchodové 
pojištění, nemocenské pojištění, daň z příjmů 
fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních 
požitků, náhrady cestovních výdajů, zúčtovací 
vztahy k zaměstnancům a institucím, státní 
sociální podpora, dávky státní pomoci v hmotné 
nouzi. Zásadní změny v předpisech k 1.1.2010. 
Aktuální přehledy a vzory písemností. - 13. vyd. 
- 19 příl. se vzory formulářů. - ISBN: 978-80-
247-3347-0 (kroužková vazba) 
 
25124 
Jaroslava Kodrová, Zdeněk Schmied 
Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance 
při dočasné pracovní neschopnosti nebo 
karanténě 2010 
Olomouc : ANAG, 2010, 151 s. 
Okruh nemocensky pojištěných zaměstnanců. 
Podmínky stanovené pro účast na nemocenském 
pojištění. Systém dávek. Náhrady mzdy, platu 
nebo odměny z dohody o pracovní činnosti nebo 
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sníženého platu, snížené odměny v období 
prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní 
neschopnosti nebo karantény. Povinnosti 
zaměstnavatelů. Příklady s praktickou aplikací 
právních norem v praxi. Vzory tiskopisu          
s poznámkami. - 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-
80-7263-576-4 (brož.) 
 
25170 
Bořivoj Šubrt 
Náhrada mzdy zaměstnance : po dobu 
prvních dvou týdnů nemoci 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 126 s. 
Právní úprava, její účel a souvislosti. 
Podmínky práva na náhradu mzdy. Kontroly 
dodržování režimu práceneschopných 
zaměstnanců. Další otázky pracovní neschopnosti 
v prvních dvou týdnech a poskytování náhrady 
mzdy. Související ochrana zaměstnanců. 
Otázky srážek ze mzdy a dalších příjmů. Vzory 
dokumentů pro zaměstnavatele. - 2. aktualiz. a 
rozš. vyd. - Příl. - ISBN: 978-80-7357-508-3 
(brož.) 
 
25202 
Renata Kocianová 
Personální činnosti a metody personální 
práce 
Praha : Grada, 2010, 215 s.  
Vývoj personálního řízení, personální strategie 
a politika. Vlivy organizační kultury a 
organizačního klimatu na identifikaci pracovníků 
s organizací a prací. Motivace a stimulace 
pracovníků. Personální plánování. Získávání, 
výběr pracovníků. Přijímání, adaptace a 
rozmisťování pracovníků. Řízení pracovního 
výkonu a hodnocení. Odměňování, vzdělávání, 
plánování osobního rozvoje a řízení kariéry 
pracovníků. Pracovní podmínky a péče            
o pracovníky. Odbory a kolektivní vyjednávání. 
Uvolňování pracovníků z organizace. Personální 
poradenství. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-247-
2497-3 (brož.) 
 
25126 
Miroslav Bělina a kolektiv 
Pracovní právo 
Praha : C.H. Beck, 2010, xxxv, 575 s. 
Učebnice obsahuje komplexní výklad 
pracovního práva ČR v částech: Obecné 
výklady; Individuální pracovní právo; 
Kolektivní pracovní právo; Zabezpečování 
zaměstnání a kontrolní činnost; Spory             
z pracovněprávních vztahů. Jednotlivé oddíly 
jsou doplněny o základní výběr judikatury 

(včetně judikatury Evropského soudního 
dvora). Učebnice vychází z právního stavu 
účinného k 1. 12. 2009. - 4. dopl. a přeprac. 
vyd. - ISBN: 978-80-7400-186-4 (váz.) 

 

 
25122 
David Gruber 
Time management : efektivní hospodaření    
s časem - klíčová součást beneopedie 
Praha : Management Press, 2009, 231 s. : 
schémata 
Příručka efektivního hospodaření s časem 
přináší zasvěcené rady, jak si stanovit priority 
a šetřit čas při obchodních jednáních, týmové 
komunikaci či při studiu. Autor rovněž 
zdůrazňuje nutnost dostatečné relaxace a 
plánovitého využívání volného času. - 3. rozš. 
a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7261-211-6 
(brož.) 
 
25115 
Tereza Erényi a kolektiv 
Základy pracovního práva 
Ostrava : KEY Publishing, 2009, 144 s. 
Předmět pracovního práva. Jeho vývoj, 
mezinárodní právní úprava a harmonizace         
s právem ES. Výklad v kapitolách: 
Pracovněprávní vztahy; Pracovní doba; 
Odměňování za práci; Překážky v práci; 
Dovolená; Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci; Péče o zaměstnance; Náhrada škody; 
Kolektivní pracovněprávní vztahy. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7418-032-3 (brož.) 
 
25059 
Jaroslav Jakubka 
Zákoník práce 2010 : stručný komentář, 
možnosti řešení a jejich meze 
Olomouc : ANAG, 2010, 143 s. 
Znění zák. č. 262/2006 Sb., ve znění 
pozdějších zákonů se stručným komentářem. - 
6. aktualiz. vyd. - Pozn. k zák. č. 262/2006 Sb. 
- ISBN: 978-80-7263-567-2 (brož.) 
 
25081 
Alena Chládková, Petr Bukovjan 
Zákoník práce v otázkách a odpovědích : 
dovolená, překážky v práci 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 165 s. 
Výklad pracovněprávních předpisů týkajících 
se dovolené a překážek v práci. Aktuální 
judikatura, výklady a stanoviska odborníků a 
institucí. - Vyd. 1. - Příl. - ISBN: 978-80-7357-
496-3 (brož.) 
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Právo 
 
25130I, II, III 
Alexander J. Bělohlávek 
Arbitration law and practice in the Czech 
Republic : (with regard to the arbitration 
law in Slovakia) = Das Schiedsverfahren in 
der Tschechischen Republik: (unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Regelung 
in der Slowakischen Republik) = Procédure 
arbitrale en République tchéque: (tenant 
compte der normes juridiques en vigueur en 
République slovaque) = Procedimiento de 
arbitraje en la República Checa: (considerando 
la regulación jurídica en la República 
Eslovaca) = Postępowanie arbitrażowe        
w Republice Czeskiej: (z uwzględnieniem 
regulacji prawynych w Republice 
Slowackiej) = Tretejskoje proizvodstvo            
v Češskoj Respublike: (s učëtom 
zakonodatelstva v Slovackoj Respublike) = 
Arbitražnij proces u Čes'kij Respublici:      
(z urachuvannjam zakonodavstva 
Slovac'koji Respubliki) 
Arbitrážní právo a praxe v České republice: 
(s ohledem na arbitrážní právo na 
Slovensku) 
Praha : Linde Praha, 2009, viii, 3136 s. (3 díly) 
Reprezentativní mnohojazyčná třídílná publikace 
o arbitrážním řízení v ČR s odkazy na 
arbitrážní řízení v SR. Pohled do historie, 
tradice rozhodčího řízení, procesní pravidla, 
vykonatelnost. Obsahuje také cizojazyčné 
překlady zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím 
řízení a výkonu rozhodčích nálezů ve znění 
zákona č. 296/2007 Sb.; Řádů Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární 
komoře ČR pro mezinárodní i vnitrostátní 
spory; sazebníků nákladů pro mezinárodní       
i vnitrostátní spory; Řádu pro rozhodčí řízení 
on-line a obsáhlý přehled odborné literatury     
k danému tématu. - Pozn. - ISBN: 978-80-
7201-776-8 (váz.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25175 
Petr Mlsna, Lukáš Šlehofer, Dan Urban 
Cesty české ústavnosti : k 90. výročí přijetí 
první československé ústavy = The paths of 
Czech constitutionality : on the 90th 
anniversary of the passage of the first 
Czechoslovak constitution 
Praha : Úřad vlády České republiky, 2010,   
120 s. : fot. 
Ústavní vývoj českého státu od počátků do 
roku 1848 (vznik státu, územní rozsah, pokusy 
o kodifikaci práva, stavovská monarchie). 
Ústavní vývoj v letech 1848-1989 (rakouská 
monarchie, cesta ke vzniku samostatného 
Československa). Ústavní a ústavněprávní 
vývoj po roce 1989. - 1. vyd. - Dvojjazyčný 
text. - ISBN: 978-80-7440-021-6 (brož.) 
 
25177 
Zdeněk Veselý a kol. 
Diplomacie v měnícím se světě 
Praha : Professional Publishing, 2009, 196 s. 
Diplomacie ve výzkumu mezinárodních 
vztahů. Mezinárodněprávní rámec diplomacie. 
Preventivní diplomacie: definice a rozvoj 
konceptu. Diplomacie a EU. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7431-006-5 (brož.) 
 
25164 
Jan Čapek 
Evropská úmluva o ochraně lidských práv. 
I. část, Úmluva 
Praha : Linde Praha, 2010, 887 s. 
Znění Úmluvy o ochraně lidských práv a 
základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5, 8 
a 11. Jednotlivá ustanovení jsou doplněna 
komentářem i stručným obsahem vybraných 
případů, jimiž se Evropský soud, popř. 
Evropská komise pro lidská práva zabývala, a 
které mohou posloužit jako precedenty. Jejich 
výběr, zpracovaný k 1.7.2009,  odráží vývojové 
trendy v judikatuře Evropského soudu. - ISBN: 
978-80-7201-789-8 (váz.) 
 
25116 
Radka MacGregor Pelikánová 
Evropské obchodní soudnictví 
Ostrava : KEY Publishing, 2009, 82 s. 
Evropská společenství a jejich orgány (vznik a 
vývoj). Evropský právní rámec a jeho 
prameny. Evropský soudní dvůr, Soud prvního 
stupně a Soud pro veřejnou službu. Výňatky     
z ostatních základních dokumentů upravujících 
soudní soustavu a soudní řízení. Výběr             
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z evropské obchodní judikatury (ESD a SPS). - 
Vyd. 1. 
 
25206 
Květoslav Kramář, Aleš Hušák a kolektiv 
Herní právo 
Plzeň : Čeněk, 2006, 181 s. 
Právní vztahy v oblasti herního práva, zejména 
ty, které jsou spjaty s podnikatelským 
provozováním tzv. loterií a podobných her. 
Jedná se o souhrn právních norem z různých 
právních odvětví, zejména práva občanského, 
správního, finančního a trestního. V úvodu      
o historii herního práva. Občanskoprávní 
úprava sázky a hry. Úprava sázky a hry ve 
správním, finančním právu a v trestním právu. 
Sázka a hra v kontextu evropského právního 
prostředí. - 1. vyd. - Příl. - ISBN: 80-86898-
80-6 (brož.) 
 
25107 
Josef Kuchta a kolektiv 
Kurs trestního práva : trestní právo hmotné: 
zvláštní část 
Praha : C.H. Beck, 2009, xxxix, 617 s. 
Výklad zvláštní části trestního práva hmotného 
v návaznosti na nový trestní zákoník (zák.       
č. 40/2009 Sb.). Po úvodu je celá problematika 
rozdělena do kapitol, které reflektují nové 
členění zvláštní části trestního zákona a 
obsahují obecný výklad a výklad skutkových 
podstat jednotlivých trestných činů: trestné 
činy proti životu a zdraví, proti svobodě a 
právům na ochranu osobnosti, soukromí a 
listovního tajemství, proti lidské důstojnosti     
v sexuální oblasti, proti rodině a dětem, proti 
majetku, trestné činy hospodářské, obecně 
nebezpečné, proti životnímu prostředí, proti 
ČR, cizímu státu a mezinárodní organizaci, 
proti pořádku ve věcech veřejných, proti 
branné povinnosti, vojenské a trestné činy proti 
lidskosti, proti míru a válečné trestné činy. -    
1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-047-8 (váz.) 
 
25103 
Filip Melzer 
Metodologie nalézání práva : úvod do 
právní argumentace 
Praha : C.H. Beck, 2010, xviii, 276 s. 
Pojem a význam právní metodologie. Právo, 
právní norma a právní předpis (principy a 
pravidla, klasifikační a typové pojmy). Výklad 
právních předpisů (výkladový cíl, jazykový 
výklad, odstraňování sémantických nejasností). 
Dotváření práva (analogie, teleologická redukce). 

Kodifikace právně metodologických pravidel. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-149-9 (váz.) 
 
25159 
Petr Mlsna, Jan Kněžínek 
Mezinárodní smlouvy v českém právu : 
teoretická východiska, sjednávání, 
schvalování, ratifikace, vyhlašování a 
aplikace 
Praha : Linde Praha, 2009, 605 s. 
Mezinárodní právo a jeho poměr k právu 
vnitrostátnímu v historické retrospektivě. 
Právo mezinárodních smluv. Mezinárodní 
právo a mezinárodní smlouvy v československém 
a českém právu od roku 1918 do roku 2002 a  
v českém právu po novele ústavy ČR 
provedené zák. č. 395/2001 Sb. Vnitrostátní 
evropské právo. Pravomoci prezidenta 
republiky. Úloha vlády v mezinárodněprávních 
otázkách. Ústavní soud a preventivní kontrola 
souladu mezinárodních smluv. - ISBN: 978-
80-7201-783-6 (brož.) 
 
25089     Pouze prezenčně   
Petr Bílek ... [et al.] 
Notářský řád a řízení o dědictví : komentář 
Praha : C.H. Beck, 2010, xxix, 1120 s. 
Komentované znění zákona č. 358/1992 Sb., 
notářského řádu, ve znění pozdějších zákonů. 
Kancelářský řád (notářský) s poznámkami. 
Předpisy o odměňování notářů. Vnitřní 
předpisy Notářské komory ČR. Výběr              
z usnesení prezidia Notářské komory ČR 1993 
až 2009. Výběr judikatury ve vztahu k činnosti 
notáře. Soudní předpisy - komentovaný 
výňatek z občanského soudního řádu o řízení   
o dědictví a činnost notářů v řízení o dědictví. 
Prováděcí a vnitřní předpisy k občanskému 
soudnímu řádu. Související daňové předpisy. - 
4. vyd. - ISBN: 978-80-7400-181-9 (váz.) 
 
25181 
Magdaléna Kubečková 
Občanství EU a vybrané aspekty jeho vlivu 
na ČR 
Praha : Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2010, 121 s. 
Teoretické vymezení státního občanství 
(typické rysy, historický exkurs). Historický 
vývoj, obsah a způsob nabývání občanství ČR. 
Analýza občanství EU - vývoj, obsah, 
současný vývoj v této oblasti, podpora 
aktivního občanství. Srovnání obsahu občanství 
unijního a státního. Implementace občanství 
EU v ČR a realizace práv a povinností             
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z občanství EU vyplývajících a problematické 
aspekty fungování tohoto občanství. - 4 příl. - 
ISBN: 978-80-86729-55-8 (brož.) 
 
25101I     Pouze prezenčně   
Jarmila Pokorná, Zdeněk Kovařík, Zdeněk Čáp 
a kolektiv 
Obchodní zákoník : komentář. I. díl, (§ 1 až 
220) 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, xxxv, 1079 s. 
Komentované znění zák. č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku ve znění pozdějších 
zákonů. Tento první díl obsahuje část první a 
část druhou - hlavu I. obchodní společnosti 
včetně. Rozsáhlý výběr evropské judikatury. - 
Vyd. 1. - Cit. práv. předpisy. - ISBN: 978-80-
7357-491-8 (váz.) 
 
25101II     Pouze prezenčně   
Jarmila Pokorná, Zdeněk Kovařík, Zdeněk Čáp 
a kolektiv 
Obchodní zákoník : komentář. II. díl, (§221 
až 775) 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, xxxiii, 1081-
1927 s. 
Komentované znění zák. č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku ve znění pozdějších 
zákonů. Druhý díl začíná výkladem hlavy      
II. družstva. Rozsáhlý výběr evropské 
judikatury. - Vyd. 1. - Cit. práv. předpisy. - 
ISBN: 978-80-7357-491-8 (váz.) 
 
25160 
hlavní zpracovatelé Karel Eliáš a Bohumil Havel  
Osnova občanského zákoníku. Osnova 
zákona o obchodních korporacích 
Plzeň : Čeněk, 2009, 574 s. 
Úvodní shrnutí o potřebě reforem v občanském 
a obchodním právu. Osnova navrhovaného 
znění nového občanského zákoníku a zákona    
o obchodních korporacích. - ISBN: 978-80-
7380-205-9 (brož.) 
 
25174 
Vladimír Plecitý 
Problematika ochrany osob a majetku         
z pohledu soukromého a veřejného práva 
Plzeň : Čeněk, 2010, 139 s. 
Úvahy o právu na soukromí (pojem, 
charakteristika, obsah, zásahy do práva na 
soukromí). Institut vykázání jako ochrana 
osoby a majetku při domácím násilí. 
Soukromoprávní aspekty právní úpravy 
vybraných trestných činů proti majetku. 
Majetkové dispozice a právní jednání 

fyzických a právnických osob soukromého 
práva (zákonné meze). Právní úprava 
zástavního práva v občanském zákoníku 
Slovenské republiky. - ISBN: 978-80-7380-
247-9 (brož.) 
 
25087 
Daniel Weinhold 
Promlčení a prekluze v obchodních 
závazkových vztazích 
Praha : C.H. Beck, 2009, xiii, 164 s. 
Základní vymezení institutů promlčení a 
prekluze. Právní úprava v obchodních 
závazkových vztazích. Prekluze v obchodních 
závazkových vztazích. Právní úprava               
v souvisejících právních předpisech (včetně 
promlčení v právních vztazích s mezinárodním 
prvkem). - 3. vyd. - ISBN: 978-80-7400-183-3 
(brož.) 
 
25125 
Jiří Hrádek 
Předsmluvní odpovědnost : culpa in 
contrahendo 
Praha : Auditorium, 2009, 214 s. 
Cílem studie je zjistit, zda v českém civilním 
právu je možné uplatňovat institut culpa in 
contrahendo - předsmluvní odpovědnosti. 
Pojem a historický vývoj. Současná německá a 
rakouská úprava culpa in contrahendo a jejich 
srovnání. Instituty práva USA a Anglie. 
Předsmluvní odpovědnost v evropském právu. 
Obecné principy předsmluvní odpovědnosti    
v českém právu - dle občanského a obchodního 
zákoníku a dalších. Základní otázky aplikace   
v českém právu. - Vyd. 1. - Přehl. práv. 
předpisů a judikatury. - ISBN: 978-80-903786-
9-8 (brož.) 
 
25207 
Martina Urbanová a kolektiv 
Rétorika pro právníky 
Plzeň : Čeněk, 2009, 279 s. 
Teoretická část podává výklad pojmů rétorika 
a její vývoj, verbální a neverbální komunikace, 
osobnost řečníka, příprava projevu, 
mimořečové okolnosti v řečnictví, stylistika, 
verbální styly a žánry, základy češtiny pro 
právníky, normalizovaná úprava právnických 
písemností, umění dialogu, zvládání konfliktu, 
zásady společenského styku, rétorika v právní 
praxi. Druhá část publikace je zaměřena 
prakticky a obsahuje návody, příklady a 
cvičení k projevům (dechová cvičení, 
modulace řeči, překonávání trémy atd.). 
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Součástí knihy jsou i ukázky klasické a 
moderní řeči, literárních textů a soudních řečí, 
praktické právnické přednesy v soudní síni a 
příklady práce se zdroji jazykových informací. 
- ISBN: 978-80-7380-217-2 (brož.) 
 
15392/48 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 48, ročník 
2008 - I. díl 
Praha : C.H. Beck, 2009, xxxi, 1010 s. + 1 CD 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí 
všechny přijaté nálezy a usnesení Ústavního 
soudu. Každý nález je opatřen výstižným 
názvem a právní větou umožňující rychlou a 
věcnou orientaci. V tomto díle nálezy č. 1 až 
62 a usnesení č. 1 - 3 z roku 2008. - Vyd. 1. – 
na CD obsah a věcný rejstř. 1.- 48. svazku. - 
ISBN: 978-80-7400-177-2 (váz.) 
 
15392/49 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 49, ročník 
2008 - II. díl 
Praha : C.H. Beck, 2010, xxvi, 700 s. 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí 
všechny přijaté nálezy, usnesení a stanoviska 
Ústavního soudu. Každý nález je opatřen 
výstižným názvem a právní větou umožňující 
rychlou a věcnou orientaci. V tomto díle 
nálezy č. 63 až 116, usnesení č. 4 - 6 z roku 
2008 a stanovisko pléna Ústavního soudu       
č. 25/08. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-305-9 
(váz.) 
 
25158 
Karel Schelle ... [et al.] 
Stát a právo v době Metternichově : 
(vybrané kapitoly) 
Ostrava : KEY Publishing, 2009, 72 s. 
Státní mechanismus a právní systém v první 
polovině 19. století. Historické události. Státní 
mechanismus, státní správa, soudnictví, 
advokacie a notářství v habsburské monarchii. 
Počátky centralizovaného policejního aparátu. 
Občanské, rodinné a trestní právo. 
Mezinárodní vztahy - systém vídeňského 
kongresu. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7418-042-2 
(brož.) 
 
 
 
 
 
 

25166I - V     Pouze prezenčně   
pořádá a vydává František Xaver Veselý ; 
[editor reprintu Jiří Spáčil] 
Všeobecný slovník právní :příruční sborník 
práva soukromého i veřejného zemí na 
Radě říšské zastoupených, se zvláštním 
zřetelem na nejnovější zákonodárství a 
poměry právní zemí Koruny české. Díl 
první až pátý 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 5 sv. 
Výkladový slovník pojmů z oblasti práva. - 
Reprint původního vyd. z roku 1896 - Zkratky. - 
ISBN: 978-80-7357-456-7 (váz.) 
 
25156 
Roman Puda 
Vybrané aspekty obchodního práva              
s přihlédnutím ke komunitární úpravě : 
(příručka pro management) 
Ostrava : KEY Publishing, 2009, 71 s. : 2 grafy 
Výklad pojmu duševní vlastnictví. Formy 
rozhodčího řízení - historie, charakteristika, 
formy a prameny, právní úprava okolních států 
a závěrečné zhodnocení výhod a nevýhod. 
Analýza právního institutu předběžného 
opatření. Cílem práce je poskytnout výklad 
uvedených právních oblastí použitelných pro 
management firem. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
7418-019-4 (brož.)  
 
25093 
Eva Ambrusová, Eva Šromová 
Vyvlastňovací řízení od A do Z : podrobné 
příklady a postupy, zákon o vyvlastnění, 
výňatky ze souvisejících  právních předpisů 
Olomouc : ANAG, 2009, 231 s. 
Rozdíl mezi řešením staveb zřizovaných          
v soukromém a ve veřejném zájmu. Objasnění 
nároků vlastníků pozemků, kteří mají na svých 
pozemcích cizí stavby. Postupy při řešení 
staveb na cizím pozemku: kdy se pro stavby na 
cizím pozemku nevyvlastňuje, kdy vyvlastňují 
soudy a vyvlastňovací úřady. Vyvlastnění pro 
vybrané stavby sítí (elektrické sítě, rozvodná 
tepelná zařízení, veřejně prospěšné stavby, 
věcná břemena aj.). Právní úprava 
vyvlastňovacího řízení: znění zákona              
č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění a výňatky z 
dalších souvisejících předpisů. Podrobné 
příklady a postupy. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
7263-554-2 (brož.) 
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25192 
Jan Kocina 
Zákaz konkurence ve světle soukromého a 
veřejného práva 
Praha : C.H. Beck, 2010, xiii, 122 s. 
Aktuální problémy právních norem týkajících 
se zákazu konkurence, a to ve vazbě na 
minulou, současnou i budoucí úpravu             
v obchodním zákoníku, zákoníku práce, 
trestním zákonu a trestním zákoníku. Úvodní 
výklad pojmů. Vývoj zákazu konkurence po 
roce 1990. Důsledky porušení zákazu 
konkurence podle stávající právní úpravy. 
Výčet jiných zákonů obsahujících zákaz 
konkurence. Právní úprava ve Spolkové 
republice Německo a Slovenské republice. 
Navrhovaná právní úprava při rekodifikaci 
občanského a obchodního práva. Návrhy de 
lege ferenda. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-
167-3 (brož.) 

 

 
25212 
Petr Černý, Markéta Lehká 
Zákon o právu shromažďovacím : komentář 
Praha : C.H. Beck 2010, xii, 243 s. 
Znění zák. č. 84/1990 Sb., o právu 
shromažďovacím, ve znění pozdějších zákonů. 
Komentář k zákonu. Vzory podání a úkonů     
k vybraným ustanovením tohoto zákona. 
Právní stav publikace je k datu 1.1.2010. -       
1. vyd. - 20 vzorů. - ISBN: 978-80-7400-306-6 
(brož.) 
 
25110 
Martina Kasíková ... [et al.] 
Zákon o soudních exekutorech a exekuční 
činnosti (exekuční řád) : komentář 
Praha : C.H. Beck, 2009, xv, 643 s. 
Znění zák. č. 120/2001 Sb., ve znění 
pozdějších zákonů (poslední zapracovaný je     
v tomto vydání zák. č. 41/2009 Sb.). Komentář 
doplněný judikaturou a odkazy. Znění 
souvisejících předpisů včetně organizačního, 
kancelářského, kárného řádu, stavovských 
předpisů a usnesení Sněmu Exekutorské 
komory ČR. - 1. vyd. - Judikatura. - ISBN: 
978-80-7400-179-6 (váz.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

25180 
Zdeněk Koudelka, Miroslav Růžička, František 
Vondruška 
Zákon o státním zastupitelství s komentářem 
a judikaturou 
Praha : Leges, 2010, 397 s. 
Komentované znění zák. č. 283/1993 Sb.,        
o státním zastupitelství. Odkazy na související 
předpisy a literaturu, citace z relevantní 
judikatury. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-87212-
25-7 (brož.) 
 
25092 
František Kučera 
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon) s judikaturou a 
souvisejícími předpisy 
Praha : C.H. Beck, 2009, xiv, 306 s. 
Znění zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení je doplněno poznámkami, 
přehledem literatury a judikatury. - Vyd. 1. - 
Příl. - ISBN: 978-80-7400-163-5 (brož.) 
 
25154 
Jiří Handlar 
Zánik závazků dohodou v občanském a 
obchodním právu 
Praha : C.H. Beck, 2010, xi, 144 s. 
Komplexní zpracování problematiky dohod 
působících zánik závazků, mezi které patří 
dohoda o zrušení závazku (dissoluce), dohoda 
o vzdání se práva nebo prominutí dluhu, 
dohoda o započtení, dohoda, kterou se původní 
závazek nahrazuje závazkem novým 
(privativní novace), a dohoda o narovnání.      
U každé z těchto dohod se autor podrobně 
zabývá jejím pojmem, systematickým 
zařazením, předpoklady uzavření i právními 
následky. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7400-  
184-0 (brož.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
25050 
Český statistický úřad 
Cizinci v České republice = Foreigners in 
the Czech Republic : 2009 
Praha : Český statistický úřad, 2009, 239 s. : 
tab., mapky, diagramy 
Komplexní údaje o cizincích žijících v ČR      
v oddílech: demografické aspekty života 
cizinců, azyl a azylová zařízení, ekonomická 
aktivita, vzdělávání, kriminalita cizinců, 
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zdravotní péče o cizince,  nelegální migrace 
přes státní hranice ČR. Uveřejněná data jsou za 
rok 2008, často doplněná časovými řadami 
údajů za předchozí roky. - Příl. - ISBN: 978-
80-250-1993-1 (brož.) 
 
25075 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Labour force statistics 1988-2008 = 
Statistiques de la population active 1988-
2008 
Statistika pracovních sil 1988-2008 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2009, vi, 479 s. : tab. 
Publikace přináší detailní roční statistiky 
klíčových prvků z oblasti pracovních sil ve 
třiceti členských státech OECD. První část 
obsahuje přehledové tabulky s údaji o všech 
členských státech, skupině EU států a             
o eurozóně v období 1985-2008. Druhá část 
přináší standardizované tabulky s údaji            
o jednotlivých státech (roky 1988-2008) - 
obyvatelstvo a jeho změny; pracovní síla, její 
komponenty, práce na částečný úvazek a délka 
nezaměstnanosti; míra zapojení se a míra 
nezaměstnanosti dle věku a pohlaví; státní 
zaměstnanci. Na závěr metodologické 
informace. - Pozn. - ISBN: 978-92-64-07931-1 
(brož.) 

 

 
25049 
zpracoval ČSÚ, oddělení regionálních analýz a 
informačních služeb Praha 
Lexikon hlavního města Prahy 2009 = 
Lexicon of Prague 2009 
Praha : Český statistický úřad, 2009, 243 s. : 
tab., kartogramy 
Vybraná statistická data a údaje za rok 2008, 
pokud není uvedeno jinak. Systematický 
přehled územního členění Prahy se základními 
údaji až do rozdělení podle územně 
technických jednotek. Historický územní vývoj 
a změny ve správním uspořádání. Základní 
informace o městských částech. Katastrální 
území. Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel         
v letech 1850 až 2001 a aktuální počty 
obyvatel k 31.12.2008. Místní a pomístní 
názvy. Číselníky. - Kód publikace 101323-09. - 
ISBN: 978-80-250-1990-0 (brož.) 
 
 
 
 
 

25198 
Diana Bílková, Petr Budinský, Václav 
Vohánka 
Pravděpodobnost a statistika 
Plzeň : Čeněk, 2009, 639 s. : obr., tab. 
Učebnice vysokoškolské statistiky                     
s ekonomickým zaměřením je rozdělena do 
čtyř částí: Popisná statistika; Teorie 
pravděpodobnosti; Statistická indukce; Analýza 
závislostí. Součástí jsou řešené příklady a 
cvičení. - Řecká abeceda. - ISBN: 978-80-
7380-224-0 (brož.) 
 
25100 
Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 
2009 = Statistical yearbook of the Slovac 
Republic 2009 
Bratislava : Veda, 2009, 692 s. : tab., diagr., 
grafy, schémata +1 CD 
Komplexní přehled demografických, 
sociálních a ekonomických statistických 
informací za rok 2008 včetně mezinárodního 
srovnání klíčových ukazatelů. Ročenka je 
rozdělena do oddílů: základní národohospodářské 
ukazatele, území a podnebí, demografie a 
sociální statistiky, makroekonomické statistiky, 
podnikatelské statistiky. Následují statistiky     
z oblasti životního prostředí, vědy a techniky, 
kriminality a soudnictví, statistiky nehod           
i živelních katastrof a mezinárodní statistické 
přehledy. - Obraz. příl. - ISBN: 978-80-224-
1103-5 (váz.) 
 

Účetnictví 
 
24947 
Frederic B. Bogui 
Handbook of governmental accounting 
Průvodce účetnictvím státu 
Boca Raton : CRC Press [Taylor & Francis 
Group], 2009, xxii, 528 s. : tab., grafy, 
schémata 
Kompletní příručka, která zpracovává témata 
účetnictví státu, která spadají pod GASB 
(Governmental Accounting Standards Board) 
Statement 34 o nových požadavcích na 
finanční výkaznictví státní a místní správy        
v USA. Historický přehled a nejnovější vývoj 
v účetních standardech GAAP (Generally 
Accepted Accounting Principles); progresivní 
státní rozpočtování; výdaje a příjmy států 
USA; hloubková analýza různých státních 
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fondů užívaných pro potřeby účetního a 
finančního výkaznictví; CAFR (komplexní 
roční finanční zpráva); audit účetnictví státu; 
účetní a finanční výkaznictví na úrovni 
federace; mezinárodní účetní standardy pro 
veřejný sektor IPSAS. - Pozn., příl. - ISBN: 
978-1-57444-758-3 (váz.) 
 
25184 
Danuše Nerudová ... [et al.] 
Harmonizace účetních standardů pro malé 
a střední podniky 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 268 s. : 40 tab., 
9 obr. 
Postavení malých a středních podniků v EU a   
v ČR a programy na jejich podporu. Bariéry     
v podnikání na jednotném trhu pro tyto 
podniky. Koncepce výkaznictví podle ISAR. 
Výkaznictví dle IAS - IFRS pro malé a střední 
podniky. Vazba na základ daně z příjmů a 
návrh možných pravidel pro společný 
konsolidovaný základ - jednotný systém 
zdanění v rámci EU. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
7357-500-7 (brož.) 
 
25136I 
International Accounting Standards Board 
International Financial Reporting 
Standards (IFRSs) 2010 : as issued at 1 
January 2010.Part A.,The consolidated text 
of IFRSs including IASs and interpretations, 
and the preface to IFRSs as issued at 1 
January 2010 
Mezinárodní standardy účetního 
výkaznictví 2010 : vydány k 1. lednu 2010. 
Díl A., Konsolidovaný text IFRS, IAS, jejich 
výkladů a předmluva k IFRS vydané           
k 1. lednu 2010 
London : International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], 2010, vii, 
1178 s. : rámečky 
Publikace přináší úplné znění Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví (IFRS 1 - IFRS 
9), Mezinárodních účetních standardů (IAS) a 
jejich výkladů (IFRIC, SIC) vydaných             
k 1. lednu 2010. Doplněno předmluvou k IFRS 
a přehledem změn. - V rámci předplatného 
služby IASB. - ISBN: 978-1-907026-61-4 
(brož.) 

 

 
 
 
 
 
 

25136II 
International Accounting Standards Board 
International Financial Reporting 
Standards (IFRSs) 2010 :as issued at 1 
January 2010.Part B.,The consolidated text 
of documents accompanying IFRSs 
including IASs and interpretations, as 
published at 1 January 2010, together with 
the IASB framework, IASC foundation 
procedural documents and the glossary of 
terms 
Mezinárodní standardy účetního 
výkaznictví 2010 : vydány k 1. lednu 2010. 
Díl B., Konsolidovaný text doprovodných 
dokumentů IFRC, IAS a výkladů 
zveřejněný k 1. lednu 2010, rámec IASB, 
procesní dokumenty Nadace IASC a slovník 
pojmů 
London : International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], 2010, vii, 
1892 s. : rámečky 
Publikace obsahuje doprovodné dokumenty     
k Mezinárodním standardům účetního 
výkaznictví (IFRS 1 - IFRS 9), k Mezinárodním 
účetním standardům (IAS) a k jejich výkladům 
(IFRIC, SIC) vydané k 1. lednu 2010. Dále 
Stanovy Nadace IASC, koncepční rámec pro 
sestavování a předkládání účetní závěrky, 
příručka due process pro IASB a IFRIC a 
výkladový slovník vybraných termínů účetního 
výkaznictví. - V rámci předplatného služby 
IASB. - ISBN: 978-1-907026-62-1 (brož.) 
 
25073 
International Accounting Standards Board 
International Financial Reporting 
Standards : required for annual reporting 
periods beginning on 1 January 2010 
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví : 
povinné pro roční vykazovaná období 
začínající 1. lednem 2010 
London : International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], c2010, vii, 
2905 s. : tab., rámečky 
Publikace přináší oficiální konsolidovaný text 
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
(IFRS 1 - IFRS 8), Mezinárodních účetních 
standardů (IAS) a jejich výkladů (IFRIC, SIC) 
a doprovodných dokumentů platných k 1. lednu 
2010. Text nezahrnuje IFRS s datem účinnosti 
po 1. lednu 2010. Koncepční rámec pro 
sestavování a předkládání účetní závěrky. 
Příručka due process pro IASB a IFRIC. 
Stanovy Nadace IASC. Výkladový slovník 
vybraných termínů účetního výkaznictví. - 
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Příl., slovníček pojmů. - ISBN: 978-1-907026-
59-1 (brož.) 
 
25067 
Ivana Schneiderová 
Majetek krajů, měst, obcí, DSO a 
příspěvkových organizací 
[Praha] : Acha obec účtuje, 2010, 258 s. 
Variantní řešení a doporučení správných 
postupů při účtování majetku obcí především   
z hlediska praxe. Výklad v částech: základní 
pojmy a definice, stavby, nemovitosti a daně, 
technické zhodnocení a opravy, věci, pozemky, 
kulturní předměty, porosty, zvířata a ostatní 
majetek, software, dlouhodobý nehmotný 
majetek, dlouhodobý finanční majetek, 
podrozvaha, leasing, zákon o obcích a majetek, 
majetek obcí a příspěvkové organizace, DSO a 
majetek, odpisování, opravné položky, rezervy 
na opravu, směrnice o evidenci majetku, 
inventury a inventarizace majetku a závazků. - 
1. vyd. - Příl.: Rozvrhové určení ceny. - (brož.) 
 
24988III 
kolektiv autorů 
Odpovědi na otázky z účetnictví a daní 
Praha : Svaz účetních, 2010, 64 s. 
Stanoviska k dotazům se v tomto čísle týkají 
především zpracování účetních závěrek a 
podání daňových přiznání. Z aktuálních témat 
se probírá uplatňování paušálního výdaje na 
dopravu, problematika fotovoltaických 
elektráren, účtování fúzí a připomíná se 
povinnost platit zálohy na daně z příjmů v roce 
2010. - ISBN: 978-80-87367-05-6 (brož.) 
 
25095 
Petr Ryneš 
Podvojné účetnictví a účetní závěrka : 
průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2010 
Olomouc : ANAG, 2010, 987 s. 
Ucelený přehled podvojného účetnictví pro 
podnikatele včetně souvislostí a vazeb na 
daňové předpisy a obchodní právo pro rok 
2010. Informace o aktuálním vývoji v oblasti 
účetnictví, výklad některých problematických 
oblastí účetnictví a návod k sestavení a 
prezentaci účetní závěrky za účetní období 
roku 2009. - 10. aktualiz. vyd. - 2 příl.: znění 
účet. a daň. předpisů, přehl. platných smluv 
ČR o zamezení dvojího zdanění. - ISBN: 978-
80-7263-580-1 (brož.) 
 
 
 

25131 
Beata Blechová, Jana Janoušková 
Podvojné účetnictví v příkladech 2010 
Praha : Grada, 2010, 195 s. : schémata 
Výklad základních účetních operací ve 
vzájemných souvislostech na názorných, 
konkrétních a praktických příkladech. Účtové 
třídy 0 až 7. Likvidace společnosti. Souvislý 
příklad s řešením. Podle účetních a daňových 
předpisů platných k 1. 1. 2010. - 10. vyd. - 
Příl.: návrh účtového rozvrhu pro podnikatele. 
- ISBN: 978-80-247-3208-4 (brož.) 
 
25149 
Věra Rubáková 
Praktické účetní případy 2010 : příklady 
účtování na všech účtech 
Praha : Grada, 2010, 164 s. : tab., příkl. 
Účetní případy seřazené podle jednotlivých 
účtových tříd 0-7. Řešené příklady ve společnosti 
s ručením omezeným a v akciové společnosti. 
Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele. 
Zaúčtování jednotlivých účetních případů je 
znázorněno v přehledných tabulkách. - 3. vyd. 
- Příl. - ISBN: 978-80-247-3207-7 (brož.) 
 
25169 
Jaroslav Jindrák 
Sbírka souvztažností k účtům směrné 
účtové osnovy s opravami pro rok 2010 : 
příručka pro účetní a jiné ekonomické 
pracovníky 
Praha : Závěrka, 2010, 310 s. 
Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku 
MF č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších 
vyhlášek, kterou se provádějí některá 
ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. 
Přílohu k vyhlášce tvoří směrná účtová osnova, 
která obsahuje účtové třídy a účtové skupiny. - 
(brož.) 
 
25147 
Petr Valouch 
Účetní a daňové odpisy 2010 
Praha : Grada, 2010, 138 s. 
Právní, účetní a daňové problémy odpisování 
hmotného a nehmotného majetku. Základní 
pojmy. Výklad rozdílů účetního a daňového 
pohledu na hmotný a nehmotný majetek a jeho 
oceňování. Účetní odpisy včetně vysvětlení 
odlišností. Aktuální právní úprava k 1. 1. 2010.  
Odpisové tabulky, výpočty, účtování, příklady. 
- 5. vyd. - ISBN: 978-80-247-3201-5 (brož.) 
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25068 
Jiří Strouhal 
Účetní závěrka 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 303 s. 
Výklad všech kroků pro sestavení účetní 
závěrky. Účetní závěrka podle českých 
předpisů a na ni navazující povinnosti (audit, 
zveřejnění). Finanční analýza na bázi českých 
účetních výkazů. Základní principy účetní 
závěrky sestavené podle IFRS. Publikace 
obsahuje řadu dílčích příkladů a souvislý 
příklad podle českých pravidel, vzory formulářů 
a seznam platných účetních standardů (českých 
i mezinárodních) včetně jejich interpretací. -   
1. vyd. - 8 příl. - ISBN: 978-80-7357-482-6 
(brož.) 
 
25155 
Jana Hinke, Dana Bárková 
Účetnictví 1 : základní kurz 
Praha : Grada, 2010, 144 s. 
Metody a postupy vedení finančního účetnictví 
podnikatelů od začátku do konce účetního 
období. Sestavení rozvahy, účtování na 
rozvahových účtech, na výsledkových účtech, 
finanční majetek a zúčtovací vztahy, 
dlouhodobý majetek, zásoby, náklady a výnosy, 
vlastní kapitál. Závěrečný souhrnný příklad - 
účetní závěrka. - 1. vyd. - Příl.: Účtový rozvrh 
pro podnikatele. - ISBN: 978-80-247-3384-5 
(brož.) 
 
25151 
Miroslav Máče 
Účetnictví pro územní samosprávné celky, 
příspěvkové organizace a organizační složky 
státu 2010 
Praha : Grada, 2010, 335 s. : tab., obr., 
příklady 
Praktická aplikace nových pravidel podle 
vyhlášky č. 410/2009 Sb., platné od 1.1.2010. 
Výklad doplněný praktickými příklady je 
rozdělen do těchto kapitol: Účetnictví, 
účtování a inventarizace; Předpoklady a zásady 
účetnictví; Oceňování; Účetní veličiny; Bilanční 
princip; Účetní toky; Účetní převody; Peněžní 
toky; Statistika; Daně; Účtování; Bilance a 
zisk; Zachování majetku a kapitálu; Hodnota 
účetní jednotky; Finanční analýza účetní 
jednotky. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3343-2 
(brož.) 
 
 
 
 

25094 
Jana Svatošová, Jana Trávníčková 
Účtová osnova, České účetní standardy : 
postupy účtování pro podnikatele 2010 
Olomouc : ANAG, 2010, 325 s. 
Úplné znění právních předpisů v oblasti 
účetnictví podnikatelů pro rok 2010: vyhláška 
č. 500/2002 Sb., České účetní standardy pro 
podnikatele č. 001-023, zákon č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, informace pro účetní jednotky     
o nepoužitelnosti některých pokynů, sdělení a 
oznámení MF.  Publikace dále obsahuje návrh 
vzorového účtového rozvrhu, návrh formulářů, 
přiřazení syntentických účtů k položkám 
rozvahy a výkazu zisku a ztráty v druhovém 
členění a účetní zásady s příklady. - ISBN: 
978-80-7263-578-8 (brož.) 
 
24988IV 
Jana Pilátová a kolektiv autorů 
Vnitřní kontrolní systém a odpovědi na 
dotazy 
Praha : Svaz účetních, 2010, 64 s. 
První část publikace se zabývá problematikou 
vnitřního účetního kontrolního systému 
(účtový rozvrh, interní předpisy, průběžné 
kontroly a kontrolní vazby mezi jednotlivými 
účty). V druhé části jsou uvedena stanoviska   
k aktuálním dotazům z oblasti daní a účetnictví 
např. darovací daň, pronájem domu a DPH, 
účtování CCS karet, sazba DPH u cateringových 
služeb, pronájmy nemovitostí atd. 
 
24946 
Warren Ruppel 
Wiley GAAP for governments 2009 : 
interpretation and application of Generally 
Accepted Accounting Principles for state 
and local governments 
GAAP pro stát 2009 : výklad a aplikace 
účetních standardů GAAP pro státní vlády 
a místní správy 
Hoboken : Wiley & Sons, 2009, 541 s. : 
schémata 
Publikace je kompletní praktickou příručkou 
účetních standardů a finančního výkaznictví 
státu zavedených v USA. Seznamuje                
s vývojem problematiky v činnosti GASB 
(Governmental Accounting Standards Board)   
v posledních letech; přináší přehled standardů 
účetnictví státu a základů účetní závěrky státu; 
charakterizuje různé druhy fondů používané 
jednotkami státu, výkaznictví kapitálového 
majetku a dlouhodobých obligací; zkoumá 
oblasti, ve kterých se účetní standardy státu liší 
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od soukromého sektoru a další specifické 
oblasti. Příloha obsahuje kontrolní seznam 
zveřejňovaných informací (disclosure checklist). 
- Příl. - ISBN: 978-0470-28614-2 (váz.) 
 
25196 
Hana Kovalíková 
Zákon o účetnictví : jednoduchý průvodce   
v každodenní praxi 
Olomouc : ANAG, 2010, 159 s. 
Znění zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších zákonů, s komentářem a 
příklady. Přehled účetních zásad vyplývajících 
ze zákona. České účetní standardy. Příklady 
účetních knih a účetní evidence, sestavení 
účtového rozvrhu a další informace vztahující 
se k zákonu o účetnictví. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-7263-590-0 (brož.) 
 

Veřejná správa 
 
25088 
Emil Antušák 
Krizový management : hrozby - krize - 
příležitosti 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 395 s. : obr. 
Publikace popisuje základy teorie krizového 
managementu, informuje o hrozbách a 
příležitostech jejich zvládání (management 
hrozeb), základních způsobech krizového 
plánování, struktuře a formách činnosti orgánů 
krizového řízení i o legislativně-právních 
normách a zákonech. Druhá část práce je 
věnována lidskému aspektu krizového 
managementu (krizová komunikace a krizová 
etika). - 1. vyd. - Abstr. a klíč. slova. - ISBN: 
978-80-7357-488-8 (brož.) 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
E-9365I 
Executive Office of the President of the United 
States. Office of Management and Budget 
Budget of the U.S. government : fiscal year 
2011 
Rozpočet vlády Spojených států : fiskální 
rok 2011 
Washington : U.S. Government Printing 
Office, 2010, 184 s. : grafy, tab. 
Rozpočet vlády Spojených států amerických na 
fiskální rok 2011 členěný dle ministerstev a 
dalších regulačních agentur; obsahuje také 

rozpočtovou zprávu prezidenta Obamy, 
informace o prioritách rozpočtového plánu a 
přehledové tabulky. - Soubor 4 svazků. - 
ISBN: 978-0-16-084795-0 (brož.) 
 
E-9365II 
Executive Office of the President of the United 
States. Office of Management and Budget 
Budget of the U.S. government : fiscal year 
2011 : analytical perspectives 
Rozpočet vlády Spojených států : fiskální 
rok 2011 : analytický pohled 
Washington : U.S. Government Printing 
Office, 2010, xii, 461 s. : grafy, tab. +1 CD 
Navazuje na publikaci Budget of the U.S. 
government: fiscal year 2011. Analyzuje 
specifikované oblasti, věnuje se významové 
prezentaci rozpočtových dat a zařazuje 
rozpočet do kontextu. Zahrnuje hospodářské a 
účetní analýzy, informace o federálních 
příjmech a inkasech, analýzy federálních 
výdajů, informace o federálních výpůjčkách a 
dluhu atd. Doplněno detailními tabulkami. - 
Soubor 4 svazků. - ISBN: 978-0-16-084798-1 
(brož.) 
 
E-9365III 
Executive Office of the President of the United 
States. Office of Management and Budget 
Budget of the U.S. government : fiscal year 
2011 : historical tables 
Rozpočet vlády Spojených států : fiskální 
rok 2011 : historické tabulky 
Washington : U.S. Government Printing 
Office, 2010, ii, 362 s. : tab. 
Navazuje na publikaci Budget of the U.S. 
government: fiscal year 2011. Obsahuje 
historické tabulky se širokou škálou údajů        
o federálních státních financích v USA (příjmy, 
výdaje, deficity a přebytky federálního 
rozpočtu, federální dluh a federální 
zaměstnanost). Časové řady od r. 1940 
zahrnují také odhady na období 2010 - 2015. - 
Soubor 4 svazků. - ISBN: 978-0-16-084797-4 
(brož.) 
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E-9365iV 
Executive Office of the President of the United 
States. Office of Management and Budget 
Budget of the U.S. government : fiscal year 
2011 : appendix 
Rozpočet vlády Spojených států : fiskální 
rok 2011 : dodatek 
Washington : U.S. Government Printing 
Office, 2010, i, 1413 s. : tab. 
Navazuje na publikaci Budget of the U.S. 
government: fiscal year 2011. Tento dodatek 
obsahuje detailní informace o přidělovaných 
částkách a financích tvořících rozpočet, 
členěné dle jednotlivých ministerstev a 
agentur. - Soubor 4 svazků (sign. E-9365 -      
E-9365III). - ISBN: 978-0-16-084796-7 (brož.) 
 
E-9306 
Juraj Stančík, Timo Välilä 
Changes in the fiscal stance and the 
composition of public spending 
Změny fiskální politiky a skladba veřejných 
výdajů 
Prague : CERGE-EI, November 2009, 22 s. :    
4 tab., graf, vzorce 
Studie vlivu cyklických a strukturálních změn 
fiskální politiky na veřejné výdaje a jejich 
jednotlivé komponenty se zaměřením na 
veřejné investice v deseti zemích EU. 
Empirická analýza dat z let 1990-2006 
ukazuje, že v období fiskální konsolidace se 
zvyšuje poměr veřejných investic k výdajům 
na spotřebu a fiskální uvolnění tento podíl 
naopak snižuje. Z výsledků vyplývá existence 
jisté asymetrie ve vlivu na relativní míru 
veřejných investic v jednotlivých obdobích. 
Cyklické změny ve fiskální politice mají 
obdobný vliv. - Pozn., příl. - ISBN: 978-80-
7343-196-9 (CERGE UK Praha, brož.) 
 
25066 
Ivana Schneiderová 
Rozpočtová skladba v roce 2010 : rozpočet a 
účetnictví státu 
[Praha] : Acha obec účtuje, 2010, 238 s. 
Přehledová tabulka změn v rozpočtové skladbě 
od 1.1.2010. Znění vyhlášky č. 357/2009 Sb., 
kterou se mění vyhl. č. 323/2002 Sb.,             
o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších 
předpisů. Úplné znění vyhlášky č. 323/2002 
Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších 
předpisů, s komentářem. Novela zák.             
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 
Rekapitulace rozpočtového procesu. Hospodářská 

činnost, sdružené a cizí prostředky. Monitoring 
hospodaření obcí - výpočet zadluženosti. 
Aktualizované vzory směrnic, dokumentů, 
pomocných přehledů. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-254-5608-8 (brož.) 

  

 

 
25051 
Ministerstvo financí 
Státní rozpočet České republiky na rok 
2010: schválený Poslaneckou sněmovnou 
Parlamentu ČR dne 9. prosince 2009 
Praha : Ministerstvo financí ČR, leden 2010,    
3 sv. : tab., diagr. 
V 1. části znění zákona č. 487 ze dne              
9. prosince 2009 o státním rozpočtu ČR na rok 
2010. Část 2. obsahuje další vybrané 
dokumenty: usnesení Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR č. 1518 z 66. schůze 9. 12. 
2009, usnesení vlády ČR ze dne 29. 9. 2009    
č. 1232, makroekonomický rámec na rok 2010, 
zprávu ke státnímu rozpočtu ČR na rok 2010, 
finanční hospodaření územních samosprávných 
celků, dobrovolných svazků obcí a 
regionálních rad regionů soudržnosti a 
tabulkovou část. Třetí přiložený materiál       
(čj. 11/9278/2010-111) obsahuje tabulky 
struktury rozpočtů kapitol podle druhů a 
odvětví. - Čj.: 11/9073/2010-111. - (brož.) 
 
25209 
Bojka Hamerníková, Alena Maaytová a 
kolektiv 
Veřejné finance 
Praha : Wolters Kluwer, 2010, 340 s. : tab., 
grafy, schémata 
Základní pojmy, funkce, vazby na veřejný 
sektor. Veřejné finance v paradigmatu veřejné 
volby. Veřejné statky. Veřejné výdaje, projekty 
a programy. Veřejné příjmy - charakteristika, 
druhy a členění. Úvod do daňové teorie. 
Sociální zabezpečení. Rozpočtová soustava a 
rozpočtový proces. Prostorové aspekty 
veřejných financí (fiskální decentralizace). 
Vybrané problémy rozpočtové a fiskální 
politiky. Fiskální nerovnováha - problémy a 
dopady. Obecné trendy a současné problémy 
veřejných financí. Reforma veřejných financí   
v ČR. - 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7357-
497-0 (brož.) 
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25145 
František Ochrana, Jan Pavel, Leoš Vítek a 
kolektiv 
Veřejný sektor a veřejné finance: 
financování nepodnikatelských a 
podnikatelských aktivit 
Praha : Grada, 2010, 261 s.: grafy, tab., obr. 
Finanční teorie, politika a instituce veřejného 
sektoru. Rozhodování o veřejných financích ve 
veřejné volbě. Ekonomické hodnocení 
veřejných politik a veřejných programů. 
Hodnocení dopadů vládních regulací. 
Management veřejných výdajů. Fiskální a 
rozpočtová politika. Financování sektorových 
politik. Rozpočtový deficit. Finanční řízení 
veřejného dluhu. Sociální zabezpečení. 
Dávkový systém ČR. Daně. Daňový systém 
ČR. Projektový management. Podpora 
podnikatelského sektoru. Veřejné zakázky a 
PPP projekty. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-
3228-2 
 

Zemědělství 
 
25080 
Karel Tomšík 
Vývoj a perspektivy evropského venkova : 
aspekty konkurenceschopnosti a udržitelného 
rozvoje v evropském venkovském prostoru 
v prostředí globalizace 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 208 s. : 20 tab., 
30 grafů 
Obecné předpoklady rozvoje venkovských 
oblastí a zemědělství. Aspekty, které je 
ovlivňují (globální, z úrovně EU a specifika 
místních úrovní). Vymezení venkovských 
oblastí (regiony NUTS, metodologie OECD). 
Vývoj přístupů k řešení problematiky 
evropského venkovského prostoru od počátků 
evropské integrace do současnosti. Pravidla 
pro rozvojové aktivity v EU. Regionální 
přístup pro období let 2007-2013 (operační 
programy, situace v ČR). Politika rozvoje 
venkova pro období 2007-2013 a situace         
v evropském venkovském prostoru (finanční 
rámec rozvojových os). Integrovaný přístup     
k rozvoji venkova - program LEADER. 
Uplatňování politiky rozvoje venkova v ČR a   
v Německu (prostředky EAFRD - Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova). - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7357-495-6 (brož.) 
 
 

25086 
Lukáš Čechura 
Zdroje a limity růstu agrárního sektoru : 
analýza efektivnosti a produktivity českého 
agrárního sektoru: aplikace SFA (Stochastic 
Frontier Analysis) 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 296 s. : 48 tab., 
115 grafů 
Analýza efektivnosti produkce a celkové 
produktivity faktorů zemědělských a 
potravinářských podniků v této monografii 
slouží k identifikaci zdrojů a limitů růstu 
českého agrárního sektoru. Autor se zaměřuje 
na odhad technické efektivnosti (TE - 
Technical Efficiency), efektivnosti z rozsahu 
(SE - Scale Efficiency) a celkové produktivity 
(TFP -  Total Factor Productivity) faktorů 
zemědělských a potravinářských podniků. - 
Vyd. 1. - Příl. - ISBN: 978-80-7357-493-2 
(brož.) 
 

Ostatní 
 
E-9362 
připravily Alena Navrátilová a Hana Šimková 
15 let Ústavu územního rozvoje 1994-2009 : 
příloha časopisu Urbanismus a územní 
rozvoj 
Brno : Ústav územního rozvoje, 2009, 56 s.: 
fot., mapky, obr., tab. 
Zvláštní příloha časopisu Urbanismus a 
územní rozvoj vydaná u příležitosti patnáctileté 
existence Ústavu územního rozvoje. Po 
úvodním slově následuje představení ústavu a 
jeho činnosti: publikační činnost, zpracování 
návrhu a materiálu "Politika územního rozvoje 
ČR 2008", informační systémy, monitorování 
dat, metodická činnost, podklady pro činnost 
Ministerstva pro místní rozvoj a zahraniční 
spolupráce. - 1. vyd. 
 
25188 
Zdeněk Schröter 
Autoškola : moderní učebnice 
Praha : Grada, 2010, 172 s. : fot., obr. 
Praktická učebnice je členěna podle 
jednotlivých vyučovacích předmětů: ovládání a 
údržba vozidla, teorie a zásady bezpečné jízdy, 
předpisy o provozu vozidel, zdravotnická 
příprava. Učebnice nabízí testovací otázky a 
několik vzorových zkušebních testů. - ISBN: 
978-80-247-3345-6 (brož.) 
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21555XII     Pouze prezenčně   
Historický ústav AV ČR ; [vedoucí projektu 
Pavla Vošahlíková] 
Biografický slovník českých zemí. [XII. 
sešit], D-Die 
Praha : Libri, 2009, XVII, 105-215 s. 
Biografický slovník obsahuje data o již 
nežijících osobnostech. Každé heslo je opatřeno 
standardizovaným záhlavím, životopisem dané 
osoby a je doplněno o příslušné bibliografické 
údaje. - 1. vyd. - ISBN: 80-7277-214-7 
(soubor) 
 
25189 
Libor Prudký, Petr Pabian, Karel Šima 
České vysoké školství : na cestě od elitního   
k univerzálnímu vzdělávání 1989-2009 
Praha : Grada, 2010, 162 s. : tab., grafy 
Analytický pohled na terciární vzdělávání       
v České republice v jednotlivých etapách 
vývoje podle Trowova konceptu. Základní 
vývojové trendy. Charakteristiky stavu a 
vývoje terciárního vzdělávání studentů, 
postavení akademických pracovníků a role 
výzkumu na vysokých školách. Masifikace a 
obsahy tohoto vzdělávání. Závěrečné shrnutí, 
smysl změn vysokého školství a výhledy. - 
Vyd. 1. - Příl. - ISBN: 978-80-247-3009-7 
(brož.) 
 
25214 
hlavní redakční konzultant Adam Hart-Davis ; 
[překlad Aleš Bříza ... et al.] 
Dějiny : velký obrazový průvodce historií 
lidstva : od úsvitu lidské civilizace po 
současnost 
Praha : Knižní klub, 2009, 612 s. : il., mapy, 
portréty, faksim. 
Přehledně zpracované dějiny lidstva od 
prapočátků po současnost. Události světových 
politických, sociálních i kulturních dějin. 
Biografické medailonky. Klíčové vynálezy, 
vědecké objevy a teorie. Text je bohatě doplněn 
fotografiemi, mapkami, časovými osami, 
křížovými odkazy atd. - Vyd. 1. - 
Chronologický přehled. - ISBN: 978-80-242-
2488-6 (váz.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

25129 
Ladislav Bareš, Rudolf Veselý, Eduard 
Gombár 
Dějiny Egypta 
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 
821 s. : obr., fot. 
Hlavní historické epochy egyptských dějin - 
nejstarší dějiny Egypta ve starověku,             
v arabsko-muslimském středověku, Egypt        
v období koloniální nadvlády a po dosažení 
nezávislosti. Jedna kapitola se věnuje česko-
egyptským vztahům v minulosti a v současnosti. 
- Vyd. 1. - Dod. - ISBN: 978-80-7106-971-3 
(váz.) 
 
25113I     Pouze prezenčně   
Karel Heřman, Markéta Blažejová, Helge 
Goldhahn a kolektiv 
Deutsch-tschechisches Wörterbuch der 
Phraseologismen und festgeprägten 
Wendungen = Německo-český slovník 
frazeologismů a ustálených spojení. [1.], A-L 
Praha : C.H. Beck 2010, xxxi, 1313 s. 
Frazeologický slovník obsahuje 24 400 hesel. 
Poskytuje informace o frekvenci výskytu 
frazeologismu, údaje o stylové i časové rovině, 
německé vysvětlení frazeologismu, řadu 
českých ekvivalentů a ilustrativní větné 
příklady. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-175-8 
(váz.) 
 
25113II     Pouze prezenčně   
Karel Heřman, Markéta Blažejová, Helge 
Goldhahn a kolektiv 
Deutsch-tschechisches Wörterbuch der 
Phraseologismen und festgeprägten 
Wendungen = Německo-český slovník 
frazeologismů a ustálených spojení. [2.], M-Z 
Praha : C.H. Beck 2010, S. 1315-2612 
Frazeologický slovník obsahuje 24 400 hesel. 
Poskytuje informace o frekvenci výskytu 
frazeologismu, údaje o stylové i časové rovině, 
německé vysvětlení frazeologismu, řadu českých 
ekvivalentů a ilustrativní větné příklady. -       
1. vyd. - ISBN: 978-80-7400-175-8 (váz.) 
 
25152 
Élodie Heu, Jean-Jacques Mabilat 
Édito méthode de français : niveau B2 du 
CECR 
Paris : Didier, 2006, 223 s. : obr. +2 CD 
 - Klíč ke cvičením. - ISBN: 978-2-278- 
05829-7 (brož.) 
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25153 
Élodie Heu, Jean-Jacques Mabilat 
Édito méthode de français : guide 
pédagogique : niveau B2 du CECR 
Paris : Didier, 2006, 240 s. 
 - ISBN: 978-2-278-06053-5 (brož.) 
 
25165 
David Self ; [překlad Monika Kršková] 
Encyklopedie světových náboženství 
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 
2009, 128 s. : il., fot. 
Smysl náboženství. Hlavní světová 
náboženství, jejich historie, učení, tradice a 
rituály: judaismus, křesťanství, islám, hinduismus, 
buddhismus, sikhismus, náboženství východní 
Asie, novodobá náboženství. Náboženské 
konflikty. - ISBN: 978-80-7195-282-4 (váz.) 
 
25162 
[sestavil Jaromír Kubíček] 
Knihovny současnosti 2009 : sborník ze     
17. konference, konané ve dnech 23. - 25. 
června 2009 v Seči u Chrudimi 
Brno : Sdružení knihoven České republiky, 
2009, 207 s. : obr., grafy, tab. 
Sborník příspěvků přednesených na konferenci. 
Příspěvky jsou rozděleny do kapitol podle 
odborných sekcí: Knihovna jako komunitní 
centrum - programy a projekty; Právní aspekty 
služeb pro veřejnost; Knihovna - obývák 
města; Knihovna 2.0; Funkce veřejné knihovny 
z hlediska jejich uživatelů; Knihovna jako 
samoobsluha: pro a proti; Digitalizujeme pro 
uživatele; Veřejné knihovny dnes. - 1. vyd. - 
(brož.) - ISBN: 978-80-86249-54-4 (brož.) 
 
25076 
Ministerstvo kultury České republiky ; Jakub 
Kříž 
Náboženství a veřejná moc v zemích 
Evropské unie : sborník textů z konference 
= Religion and public authority in European 
Union countries: conference proceedings 
Praha : Ministerstvo kultury ČR, 2009, 233 s. : 
tab. 
Sborník příspěvků z konference Náboženství a 
veřejná moc v zemích EU pořádané 10.-12. 
června 2009 v Olomouci, na které zástupci 11 
členských zemí EU diskutovali témata 
vyrovnání s majetkovými křivdami spáchanými 
na církvích v době komunistické totality, 
restitucí církevního majetku, financování 
církví a náboženských společností v zemích 
EU (Dánsko, SR, Polsko, Rumunsko, ČR, 

Francie, Španělsko, Itálie, Portugalsko, 
Rakousko, Estonsko, Bulharsko a Lucembursko). 
Příspěvky jsou v češtině, angličtině a případně 
také v jazyce originálu. - Pozn. - ISBN: 978-
80-86310-86-2 (váz.) 
 
25200 
[Dalibor Behún, Petr Behún] 
Pište správně česky : poradna šílených 
korektorů 
Brno : Zoner Press, 2010, 207 s. 
Pravopisné, gramatické a stylistické jevy         
v češtině, ve kterých se často chybuje              
v písemném projevu. Konkrétní a snadno 
pochopitelné příklady. - Vyd. 1. - Rozš. a 
přeprac. vyd. seriálu z interval.cz Hříchy pro 
šíleného korektora. - ISBN: 978-80-7413-   
067-0 (brož.) 
 
25127 
Garr Reynolds ; [překlad Pavel Kristián ml.] 
Prezentace a zen : jednoduše a srozumitelně 
o designu prezentací a jejich předvádění 
Brno : Zoner Press, 2009, 230 s. : fot. 
Příprava a tvorba počítačové prezentace tak, 
aby byla zajímavá, aby zaujala diváky a 
podpořila a doprovodila slova přednášejícího. 
Jednotlivé kroky vytváření prezentace - od 
úvodního zamyšlení nad úlohou počítačové 
prezentace, přes plánování a přípravu designu 
až k závěrečnému předvedení před posluchači. 
Řadu principů zenu ( např. jednoduchost) lze 
aplikovat na přípravu prezentací. Kniha je 
proložena ukázkami slajdů a celou řadou 
působivých snímků typických pro japonskou 
kulturu a umění. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
7413-047-2 (brož.) 
 
25197 
Zbyněk Fišer 
Překlad jako kreativní proces : teorie a 
praxe funkcionalistického překládání 
Brno : Host, 2009, 320 s. 
Překladatelské strategie, které nabízí současná 
teorie a didaktika překladu. Translát a jeho 
tvůrce. Text v procesu překladu. Strategie 
překladu. Kognitivní vědy a překládání. Výuka 
překládání a tvůrčí práce s textem. Didaktický 
model tvůrčího překládání. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7294-343-2 (brož.) 
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25186 
Christine Scharlau ; [překlad Gabriela 
Thöndlová] 
Trénink úspěšné komunikace : jak uspět     
v každém rozhovoru v práci i osobním 
životě 
Praha : Grada, 2010, 106 s. 
Komunikační schopnosti a jejich zdokonalení. 
Zvládání obtížných rozhovorů, překážky         
v komunikaci a jejich překonání, řízení 
rozhovoru, typy otázek za účelem získání 
potřebných informací, přijímání a vyjadřování 
kritiky atd. Cvičení a hodnotící testy. - 1. vyd. 
- ISBN: 978-80-247-3301-2 (brož.) 
 
E-9355 
editor Tomáš Tožička 
Udržitelné technologie pro rozvoj : příručka 
pro implementaci udržitelných technologií   
v rozvojové spolupráci 
Praha : ADRA, 2009, 123 s. : obr., fot. 
Cílem publikace je přiblížit udržitelné 
technologie, možnosti jejich využití, jejich 
případné problémy a vhodné komunikační a 
pracovní postupy při jejich použití. Přehled 
úspěšně vyzkoušených a funkčních technologií 
a postupů v částech: udržitelné zdroje energie, 
využití a ochrana vodních zdrojů, management 
lokálních cyklů - podpora místní ekonomiky. 
V publikaci se např. popisuje problematika 
fotovoltaiky, bioplynu a biopaliva, využití 
srážkových vod, alternativní metody čištění 
pitné vody, měření peněžních toků v lokální 
ekonomice, lokální multiplikátor, interkulturní 
komunikace při projektech v zahraničí 
(především v rozvojových zemích), přírodní 
medicína, zpracování potravin v solárních 
sušárnách apod. - Profily autorů. - ISBN: 978-
80-254-6105-1 (brož.) 
 
25063 
Jana Geršlová 
Vádemékum vědecké a odborné práce 
Praha : Professional Publishing, 2009, 148 s. 
Techniky a zásady při psaní vědeckých a 
odborných prací. Jednotlivé kapitoly popisují 
výběr tématu a názvu, rozdělení jednotlivých 
fází práce, vědeckou argumentaci, získávání a 
hodnocení zdrojů, výběr materiálu a 
upřesňování tématu, druhy a žánry odborných 
textů, rukopis (koncept, výstavba textu, 
poznámkový aparát), používání zdrojů a jejich 
citaci, formální úpravu odborného textu, 
zásady hodnocení a prezentaci výsledků práce. 

- 1. vyd. - Heslář. - ISBN: 978-80-7431-002-7 
(brož.) 
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