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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 články zahrnují více témat, ale pro účel těchto 
Informací mohou být zařazeny jen pod jedním. 

Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Daňová teorie, Harmonizace 
daňových systémů zemí EU, Oceňování akciových trhů, Základy finančního účetnictví, 
Finanční analýza obchodních a státních organizací. Též pokračujeme v doplňování tematické 
řady publikací Přehledy judikatury. 

Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: Tax competition in Europe, Handbook of 
public finance, Economics of the welfare state, Public expenditure control in Europe, Tax 
policy in the real world, Fiscal policy in EMU, Consumer protection in financial services, 
Monetary strategies for joining the euro a samozřejmě nové publikace OECD a 
Mezinárodního měnového fondu. 

Z produkce Ministerstva financí je zahrnut pravidelný materiál Makroekonomická 
predikce České republiky : leden 2006, též dostupný na webových stránkách MF. 
 
 Přejeme Vám, abyste v našich Informacích nalezli to, co potřebujete. 
 

     
     Mgr. B. Čižinská 
     VO 303 

 
. 
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Daně 
 
22421 
ANAG 
Daně 2006 a předpisy související  : 
 s komentářem 
Olomouc  : Andragogos agency, 2006, 815 s. 
Znění zákona o daních z příjmů, o rezervách 
pro  zjištění  základu  daně  z  příjmů, o DPH, 
o spotřebních daních, o dani silniční, o dani 
dědické, dani darovací a dani z převodu 
nemovitostí, o dani z nemovitostí, o správě 
daní a poplatků, o mezinárodní pomoci při 
správě daní, o územních finančních orgánech a 
o účetnictví, o pojistném na sociální 
zabezpečení, o pojistném na všeobecné 
zdravotní pojištění, o cestovních náhradách. 
Znění včetně komentářů k hlavním změnám 
pro rok 2005 a 2006. Znění vyhlášek, pokynů 
řady D, sdělení a doplňujících aktuálních 
informací. - Příl. ke znění zákonů. 
- ISBN: 80-7263-317-1 
 
22400/532 
Sagit 
Daně   z   příjmů   2006  :   podle           stavu 
 k 1.1.2006 ; daně z příjmů, zákon o 
rezervách, přehled smluv o zamezení 
dvojího zdanění, vyhlášky, pokyny a sdělení 
MF 
Ostrava  : Sagit, 2006, 224 s. 
Znění zákonů a dalších souvisejících předpisů. 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách při zjištění 
základu daně z příjmů. Související vyhlášky, 
sdělení, pokyny MF řady D. Přehled platných 
smluv ČR o zamezení dvojího zdanění v oboru 
daní z příjmu a majetku čj. 49/294/2005-493 
aktualizovaný k 1. 1. 2006. Přehled starších 
pokynů a sdělení MF. - ISBN: 80-7208-536-0 
 
22400/534 
Sagit 
Daň silniční. Daň z nemovitostí. Daň 
dědická, daň darovací. Daň z převodu 
nemovitostí 2006  : podle stavu k 1.1.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 64 s. 
Zák. č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Související 
vyhláška MDS, sdělení a pokyny (řady D) MF. 
Zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. 

Znění vyhlášek MZe a MF. Přehled platných 
smluv ČR o zamezení dvojího zdanění, které  
se vztahují k dani z nemovitostí. Pokyny MF. 
Zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani 
darovací a dani z převodu nemovitostí. 
Související vyhláška, pokyny a sdělení MF. 
Smlouva mezi ČR a SR o zamezení dvojího 
zdanění v oboru daně dědické a darovací 
publikovaná pod č. 253/1993 Sb.  
- ISBN: 80-7208-538-7 
 
22400/528 
Sagit 
Daň z přidané hodnoty  : podle stavu  
k 1.1.2006 
Ostrava  : Sagit, 2005, 80 s. 
Znění zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených 
pozdějšími zákony. Pokyn MF čj. 05/75 
367/2004 D-265, o prominutí daně z přidané 
hodnoty a jejího příslušenství.  
- ISBN: 80-7208-532-8 
 
22391 
Květa Kubátová 
Daňová teorie  : úvod do problematiky 
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 111 s. : tab., 
grafy 
Základní informace ze všech oblastí daňové 
problematiky. Teorie jednotlivých daní, 
daňové techniky a daňové politiky vyspělých 
zemí. Důchodové daně, teorie a praxe 
nepřímých daní, mezinárodní zdanění, daňové 
reformy, daňové ráje. Koordinace a 
harmonizace daní v EU a v OECD. Daňové 
plánování. Každá kapitola obsahuje shrnutí a 
kontrolní otázky. - 1. vyd. - ISBN: 80-7357-
092-0 
 
22425 
Hana Marková 
Daňové zákony  : úplná znění platná 
 k 1.1.2006 
Praha  : Grada, 2006, 172 s. 
Znění   všech daňových zákonů platné ke dni 
1. 1. 2006.   Komentář   ke   změnám   (zákon 
o daních z příjmů, zákon o DPH). V textu 
odlišena účinnost tučným nebo podtrženým 
písmem. - 14. vyd. - ISBN: 80-247-1581-3 
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22280 
Alena Vančurová ... [et al.] 
Daňový systém ČR  : cvičebnice [2005] ; 
aneb, Unikátní soubor šesti publikací a CD-
ROMu 
Praha  : VOX, 2005, 6 sv. : tab. + 1 CD-ROM 
Cvičebnice se skládá z šesti samostatných 
sešitů (dílů), navazuje na učebnici Daňový 
systém ČR a umožňuje upevnit a získat 
základní dovednosti a procvičit je na 
modelových příkladech. Názvy jednotlivých 
dílů: Základní prvky daňové techniky, veřejné 
příjmy v ČR a správa daní; Pojistné sociálního 
pojištění;   Daň  z příjmů fyzických osob; Daň 
z příjmů právnických osob; Selektivní daně ze 
spotřeby, daň z přidané hodnoty; Majetkové 
daně. V úvodu každého sešitu je souhrn 
legislativních změn k 31. 3. 2005. Kapitoly a 
subkapitoly jsou členěny jako v učebnici a 
obsahují několik typů příkladů od základních, 
přes procvičující po komplexní pro zopakování 
látky včetně jejich řešení. - Příl. na CD-ROMu 
obsahuje   dopl.   tab., grafy a přehledy -- klíč 
k řešení ve všech dílech  
1. vyd. - ISBN: 80-86324-50-8 
 
22274 
Jaroslav Kobík, Jiří Šperl 
Dokazování v daňovém řízení  
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 182 s. 
Vyklad právní úpravy vedení daňového řízení 
tj. právní úpravy rozdělení důkazního břemene 
mezi daňové subjekty a správce daně, způsob 
vedení důkazního řízení, hodnocení důkazů a 
stanovení daně za použití pomůcek atd. 
Zásadní rozhodnutí soudů ve věcech týkajících 
se dokazování v daňovém řízení.  
- ISBN: 80-7357-101-3 
 
22404 
Jiří Dušek 
DPH 2006  : zákon s přehledy 
Praha  : Grada, 2006, 207 s. : tab. 
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve 
znění pozdějších zákonů, se zvýrazněním 
novel. Přehledné zobrazení nejběžnějších 
paragrafů zákona v schématech pro snadnou 
orientaci.   V     příloze   seznam    zemí     EU 
s přehledem základní sazby DPH, daňových 
identifikačních čísel, přehledem zdanění 
dopravy. Vzory formuláře INTRASTAT, 
přiznání a souhrnné hlášení k DPH. Právní stav 
k 1. 1. 2006. - 7 příl. - 3. vyd.  
- ISBN: 80-247-1437-X 
 

22375 
Danuše Nerudová 
Harmonizace daňových systémů zemí 
Evropské unie  
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 235 s. : 51 tab. 
Komplexní výklad problematiky procesu 
daňové harmonizace v EU. Harmonizace 
nepřímých daní (DPH, oblast spotřebních daní 
- akcízů). Harmonizace přímého zdanění a 
legislativa v této oblasti. Vliv judikatury 
Evropského soudního dvora na harmonizační 
proces. Zdaňování nového nadnárodního typu 
obchodní společnosti (tzv. Societas Europea). 
Konvence k zamezení dvojího zdanění. 
Přehledně strukturovaný rozbor daňových 
soustav   všech   členských   států   EU     (daň 
z příjmů fyzických a právnických osob, DPH) 
včetně upozornění na jednotlivé odlišnosti 
zdaňování. - Příl. znění nařízení a směrnic 
Rady - ISBN: 80-7357-142-0 
 
22423 
Zuzana Rylová ; [odborná recenze Pavel 
Kyselák]  
Mezinárodní dvojí zdanění  
Olomouc  : Andragogos agency, 2005, 255 s. 
Vysvětlení základních pojmů a principů. 
Způsoby vybírání daně. Příjmy zahraničních 
osob. Smlouva mezi ČR a SR o zamezení 
dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku 
v     oboru   daní   z      příjmu   a   z     majetku 
(s komentářem). Převodní ceny u nadnárodních 
společností a jiných ekonomicky nebo 
personálně propojených osob v podmínkách 
ČR. - 1. vyd. - ISBN: 80-7263-305-8 
 
22216 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Revenue statistics 1965-2004  
Statistika příjmů 1965-2004 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 336 s. : tab., 
grafy 
Výroční  publikace poskytuje vždy informace 
o   daňové  úrovni  a   daňových    strukturách 
v zemích OECD za dané období. V tomto 
ročníku je zvláštní pozornost věnována tématu 
příjmů z daní v Argentině, Rusku a Jižní 
Africe. - Příl. - Special features: Tax revenues 
in Argentina, Russia and South Africa - 2005 
edition - ISBN: 92-64-01284-2 
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22414 
Petr Pelech 
Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé 
činnosti a funkčních požitků za rok 2005  
Olomouc  : Andragogos agency, 2005, 199 s. : 
tab. 
Podrobný výklad k provedení ročního 
zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. 
Publikace reaguje na rozsáhlejší novelu zákona 
o daních z příjmů k 1. 1. 2005. Kromě 
výkladové části a příkladů kniha obsahuje řadu 
zodpovězených dotazů, tabulky daně z příjmů 
platné pro roční zúčtování 2005, vybraná 
ustanovení zákona o daních z příjmů a pokyn 
D-274 k této problematice. - 10. dopl. aktualiz. 
vyd. - ISBN: 80-7263-307-4 
 
22400/516 
Spotřební daně 2006  : podle stavu k 1. 1. 
2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 144 s. 
Znění zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních 
daních. Související vyhlášky. Zák. č. 136/1994 
Sb., o barvení a značkování některých 
uhlovodíkových   paliv a maziv a o opatřeních 
s tím souvisejících, a o změně dalších zákonů. 
Zák. č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a 
doplnění            zák.             č. 455/1991     Sb.,  
o živnostenském podnikání, ve znění 
pozdějších    zákonů,   a      zákona       ČNR   
č.       587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve 
znění pozdějších   předpisů.   Zák.  č. 676/2004 
Sb., o povinném značení   lihu a o změně zák. 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů. - ISBN: 80-7208-520-4 
 
22400/530 
Sagit 
Správa daní a poplatků. Platby v hotovosti. 
Daňové poradenství  : podle stavu  
k 9.1.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 160 s. 
Zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. 
Související vyhlášky MF. Zák. č. 253/2000 
Sb., o   mezinárodní  pomoci při správě daní a 
o změně zák. č. 531/1990 Sb., o územních 
finančních orgánech, ve znění pozdějších 
předpisů. Zák. č. 191/2004 Sb., o mezinárodní 
pomoci při vymáhání některých finančních 
pohledávek. Související pokyny MF řady D, 
informace MF a sdělení MF. Zák. č. 531/1990 
Sb.,   o   územních finančních orgánech. Zák. 
č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a 
Komoře   daňových    poradců     ČR.      Zák. 
č.      254/2004      Sb.,   o   omezení      plateb 

v hotovosti    a o  změně   zák. č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů.           Zák.    č.    215/2005       Sb.,  
o   registračních pokladnách a o změně 
některých zákonů. Seznam certifikovaných 
typů registračních pokladen. Seznamy 
udělených osvědčení o autorizaci servisních 
středisek. - ISBN: 80-7208-534-4 
 
22315 
edited by Wolfgang Schön 
Tax competition in Europe  
Daňová soutěž v Evropě 
Amsterdam  : International Bureau of Fiscal 
Documentation, c2003, viii, 518 s. : tab., grafy 
V rámci zasedání Evropské asociace profesorů 
daňového   práva   (EATLP)   se   v Lausanne 
v červnu 2002 projednávala problematika 
daňové soutěže v Evropě. Příspěvky ze 
zasedání jsou veřejnosti prezentovány v tomto 
sborníku. Akademičtí daňoví právníci z 16 
evropských zemí předkládají své národní 
zprávy zaměřené na politické, ekonomické a 
právní důsledky mezinárodní daňové soutěže. 
Kniha     se   dále   zabývá   daňovou    soutěží 
z perspektivy EU a účinky harmonizace 
pravidel státní pomoci v oblasti daňového 
práva. - ISBN: 90-76078-55-6 
 
22320 
edited by Joel Slemrod 
Tax policy in the real world  
Daňová politika v reálném světě 
Cambridge  : Cambridge University Press, 
1999, x, 515 s. : tab., grafy 
Kniha shromažďuje články ze Symposium 
series časopisu National Tax Journal z let 
1993-1998. Přední ekonomové a další 
odborníci diskutují současná témata daňové 
politiky jazykem srozumitelným široké 
veřejnosti a objasňují, jak mohou být principy 
daňové analýzy aplikovány na problémy 
reálného světa. Témata zahrnují praktickou 
proveditelnost     alternativ   spotřební      daně 
k současné dani z příjmu, odůvodnění a 
důsledky převedení fiskální odpovědnosti na 
státní a místní správu, účinek daňové politiky 
na hospodářský růst a význam místních 
daňových stimulů k přilákání a udržení 
podnikání. - ISBN: 0-521-64644-8 
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E-8599 
Ústřední finanční a daňové ředitelství 
Výroční zpráva české daňové správy 2004  
Praha  : Ministerstvo financí ČR, [2005], [56] 
s. : tab., diagr., fot. + 1 CD-ROM 
Úvodní slovo ústředního ředitele. Organizační 
struktura. Daňové subjekty. Daňové 
povinnosti.   Informace  o daňových příjmech 
u nejvýznamnějších daní. Daňová kontrola. 
Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. 
Ostatní agendy. Mezinárodní daňové vztahy. 
Mezinárodní spolupráce daňových správ. 
Vztahy s veřejností. Informační technologie. 
Zaměstnanci. Představitelé české daňové 
správy v roce 2004. - 2 příl. -- na CD 
prezentace zprávy. - ISBN: 80-85045-22-2 
 
 
Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
E-8706 
D. Andrew Austin, Tatyana Kosyaeva, 
Nathaniel Wilcox 
Believe but verify?  : Russian views and the 
market 
Důvěřuj ale prověřuj? : Ruské názory a trh 
Prague  : CERGE-EI, November 2005, 51 s. : 
tab., grafy 
Renomovaní analytici argumentovali tím, že 
ruská reforma neproběhla dobře, protože ruský 
postoj k tržnímu mechanismu se 
fundamentálně liší od toho západního. Ostatní 
tento názor silně odmítají. Autoři kombinují 
průzkumy s akademickým experimentem dvojí 
aukce, aby prověřili ruský názor na to, jak tržní 
mechanismus funguje. Názory na to, jak 
ekonomická teorie předpovídá výsledky, byly 
zjišťovány před (ex ante) a po (ex post) dvojí 
aukci. Ženy, vysokoškoláci či středoškoláci, 
děti ortodoxních rodičů a děti podnikatelů jsou 
ex ante více skeptičtí. Děti ortodoxních rodičů 
a děti podnikatelů jsou méně skeptičtí poté co 
vidí jak volily ženy. Vysokoškoláci a 
středoškoláci zůstávají přesto stále relativně ex 
post skeptičtí. Dvě různá měřítka politické 
orientace, s kterými autoři pracují, jsou jen 
slabě spjatá s osobním přesvědčením a 
sociodemografickými charakteristikami jako 
jsou povolání, příjem a vzdělání rodičů a 
nemají určitelný efekt na názory o prediktivní 
hodnotě ekonomické teorie.  
- ISBN: 80-7343-072-X 
 
 

22318 
Nicholas Barr 
Economics of the welfare state  
Ekonomika sociálního státu 
Oxford  : Oxford University Press, 2004, xxii, 
408 s. : tab., grafy, vzorce 
Čtvrté vydání učebnice se zabývá různými 
složkami sociálního státu, především 
peněžními dávkami, zdravotní péčí a 
vzděláním. Podle autora sociální stát neexistuje 
pouze  jako   pomoc   sociálně  slabým, ale 
také z důvodu efektivity v oblastech, kde by 
soukromé trhy nebyly výkonné nebo vůbec 
neexistují. Kniha má novou, samostatnou 
kapitolu o vyšším vzdělání, více se věnuje 
vývoji v EU a zahrnuje následující témata: 
rozšířená diskuse o pojištění pokrývající 
invaliditu a dlouhodobou péči, výzvy pro 
sociální   stát   zahrnující   globalizaci, změny 
v demografii, složení rodiny a struktuře 
zaměstnání, diskuse o sociálním státu. 
Obsahuje slovníček pojmů.  
- 4th ed. - ISBN: 0-19-926497-X 
 
22285 
Josef Vlček a kolektiv 
Ekonomie a ekonomika  
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 559 s. + tab., 
grafy 
Ucelený výklad ekonomie. Hlavní proudy 
soudobé mikroekonomie a makroekonomie. 
Principy chování ekonomických subjektů a 
utváření praktické hospodářské politiky v tržní 
ekonomice. Vliv vnějších ekonomických 
vztahů na národní hospodářství. - 3. vyd. - 
ISBN: 80-7357-103-X 
 
22287 
Jeremy Rifkin ; [překlad Václav Procházka]  
Evropský sen  : jak evropská vize 
budoucnosti potichu zastiňuje Americký sen 
Praha  : Evropský literární klub, 2005, 423 s. 
Kniha esejů shrnuje dvě poslední desetiletí 
intelektuálního a politického dění v Evropě 
pod zorným úhlem srovnání dvou odlišných 
vizí   společnosti   -   evropské   a   americké. 
V udržitelné civilizaci, založené mnohem více 
na kvalitě života než na neomezené 
individuální akumulaci blahobytu je 
budoucnost, míní autor. Názvy částí: Nová 
ponaučení ze starého světa; Vznik moderní 
doby; Nástup globální éry. - 1. vyd. - ISBN: 
80-86316-62-9 
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22363 
Helena Fialová, Jan Fiala 
Malý ekonomický slovník s výkladem 
pojmů v češtině a v angličtině  
Praha  : A plus, 2005, 294 s. 
Dvojjazyčný výkladový slovník základních 
ekonomických pojmů.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-902514-8-X 
 
22354 
Murray N. Rothbard ; (překlad Josef Šíma a 
kol.)  
Zásady ekonomie  : od lidského jednání  
k harmonii trhů 
Praha  : Liberální institut, 2005, 753 s. : 83 
obr., 16 tab. 
Srozumitelný výklad nadčasových principů 
ekonomické teorie: základy lidského jednání, 
přímá směna, mechanismus nepřímé směny, 
ceny a spotřeba, výroba (struktura, úroková 
míra, obecné oceňování výrobních faktorů), 
výrobní proces (podnikatelé a měnící se 
podmínky, ceny jednotlivých výrobních 
faktorů a příjmy plynoucí z výroby), monopol 
a konkurence, peníze a jejich kupní síla, 
ekonomie násilných zásahů do trhu. - Man, 
economy, and state - a treatise on economic 
principles (Orig.)  
- Dod. - ISBN: 80-86389-27-8 
 
 
Finance. Bankovnictví. Měnový 
systém 
 
E-8669 
prepared by Eva Hüpkes, Marc Quintyn, and 
Michael W. Tylor 
The accountability of financial sector 
supervisors  : principles and practice 
Zodpovědnost dohlížitelů ve finančním 
sektoru : zásady a praxe 
[S.l.]  : International Monetary Fund, March 
2005, 51 s. : tab. 
Rozpačitost či nejistota politiků v otázce 
poskytnutí nezávislosti regulátorům finančního 
sektoru pramení z toho, že není dost jasný 
pojem zodpovědnosti. Studie dává 
odpovědnosti provozní obsah. Nejprve 
rozpracovává úlohu a záměry zodpovědnosti. 
Pak ukazuje, že mimořádné prvky dohledu ve 
finančním sektoru vyžadují složitější systém 
úpravy odpovědnosti, než je například řízení 
měnové politiky. A konečně studie rozebírá 

specifické úpravy, které mohou nejlépe zajistit 
cíle odpovědnosti a tak i nezávislosti. - Příl. 
 
E-8701 
prepared by Pipat Luengnaruemitchai and Li 
Lian Ong 
An anatomy of corporate bond markets  : 
growing pains and knowledge gains 
Anatomie trhů s korporačními obligacemi : 
rostoucí potíže a výhody plynoucí ze znalosti 
[S.l.]  : International Monetary Fund, July 
2005, 25 s. : tab., grafy 
Cílem studie je diskutovat klíčové problémy 
týkající         se       rozvoje    místních      trhů 
s korporačními bondy. - Příl. 
 
E-8684 
International Monetary Fund 
Annual report on exchange arrangements 
and exchange restrictions 2005  
Výroční zpráva o devizových úpravách a 
devizových restrikcích 2005 
Washington  : International Monetary Fund, 
2005, xii, 1078 s. : tab. 
Detailní popis devizových režimů členských 
zemí  MMF.  Devizové  a   obchodní systémy 
v jednotlivých státech v roce 2004, u některých 
zemí jsou údaje z první poloviny roku 2005. 
Situace a vývoj směnných kurzů a kurzové 
politiky. - Příl. - ISBN: 1-58906-437-2 
 
22312 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Bank profitability  : methodological country 
notes 
Ziskovost bank : metodologické poznámky 
k zemím 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2004, 198 s. : tab. 
Metodologické údaje, které doplňují 
statistickou ročenku Bank profitability : 
financial statements of banks. Tyto údaje mají 
pomoci při porovnávání a interpretaci 
informací        o          jednotlivých      zemích 
v mezinárodním kontextu. Poskytují navíc 
některé informace o bankovním systému a 
aktivitách bank v jednotlivých členských 
zemích OECD. - 2004 ed.  
- ISBN: 92-64-00767-9 
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E-8596 
Christoph Resenberg ... [et al.] 
Debt-related vulnerabilities and financial 
crises  : an application of the balance sheet 
approach to emerging market countries 
Zranitelnost související s dluhem a finanční 
krize : aplikace bilančního přístupu na země 
s nově vznikajícími trhy 
Washington  : International Monetary Fund, 
2005, vii, 49 s. : tab., grafy, rámečky 
Studie popisuje konceptuální rámec 
takzvaného bilančního přístupu (balance sheet 
approach) a jeho použití v zemích s nově se 
rozvíjejícími trhy. Tento typ analýzy MMF 
stále více používá ve svých rozborech 
zranitelnosti související s dluhem. Obecné 
termíny, přehled vývoje, případové studie 
(Argentina, Uruguay, Turecko, Brazílie, Peru, 
Libanon). - ISBN: 1-58906-425-9 
 
22359 
Jiří Málek 
Dynamika úrokových měr a úrokové 
deriváty  
Praha  : Ekopress, 2005, 134 s. : vzorce 
Nejznámější dostupné modely úrokových měr 
a derivátů. Základní pojmy a fundamentální 
rovnice. Modely okamžité spotové úrokové 
míry. Model Heath-Jarrow-Mortonův. Afinní 
časové struktury. Kalibrace modelů na reálná 
data. Změna numeraire a forwardová míra. 
LIBOR. Flesaker-Hughston-Brodyho přístup. 
Základní rovnice. Riziková neutralita. Základy 
stochastického diferenciálního počtu. 
Mikroekonomické základy. - 1. vyd. - ISBN: 
80-86119-97-1 
 
E-8668 
prepared by Selim Elekdag, Alejandro 
Justiniano, and Ivan Tchakarov 
An estimated small open economy model of 
the financial accelerator  
Model odhadu finančního akcelerátoru  
u malé otevřené ekonomiky 
[S.l.]  : International Monetary Fund, March 
2005, 27 s. : tab., grafy, vzorce 
Studie rozvíjí model malé otevřené 
ekonomiky, kde podnikatelé částečně financují 
investice   s   využitím denominovaného dluhu 
v zahraniční měně. Užití bayesiánské odhadní 
techniky pro vyhodnocení významu 
zranitelnosti              bilance,       kombinované 
s přítomností finančního akcelerátoru pro země 
s rozvíjejícím se trhem. 
 

E-8682 
prepared by Enrica Detragiache, Ashoka 
Mody, and Eisuke Okada 
Exits from heavily managed exchange rate 
regimes  
Odchod od systému silně řízeného 
měnového kurzu 
[S.l.]  : International Monetary Fund, February 
2005, 24 s. : tab., grafy 
Považuje se za správné, aby země opustily 
režim přísně řízeného měnového kurzu tehdy, 
když jdou věci dobře, a ne tehdy, když je 
měnový kurz pod tlakem a hrozbou 
znehodnocení (devalvace). Mají země tuto 
radu   poslechnout?   Stále   více zemí, zvláště 
s rozvíjejícím se trhem, se vzdává režimů tvrdě 
řízeného měnového kurzu ve prospěch větší 
flexibility. Studie tento problém zkoumá. 
Zjistilo se, že v minulých zhruba 25 letech 
téměř všechny odchody k pružnějším režimům 
byly provázeny vzápětí znehodnocením 
měnového kurzu. - Příl. 
 
E-8665 
National Bank of Belgium 
Financial stability review 2005  
Přehled o finanční stabilitě v roce 2005 
Brussels  : National Bank of Belgium, June 
2005, 167 s. : tab., grafy, rámečky 
Přehled o finanční stabilitě v Belgii v roce 
2005. Finanční infrastruktura, bankovní sektor, 
pojišťovny, finanční pozice soukromého 
sektoru, mezinárodní finanční trhy. Statistická 
příloha.     V       druhé        části       příspěvky 
k problematice mezinárodního platebního 
styku a vypořádání cenných papírů (systémy 
Euroclear, SWIFT, CPSS-IOSCO). - Příl. 
 
E-8704 
European Central Bank 
Financial stability review. December 2005  
Přehled o finanční stabilitě. Prosinec 2005 
Frankfurt am Main  : European Central Bank, 
2005, 182 s., 28 s. příloh : tab., grafy, rámečky 
Přehled rizik finanční stability. Makrofinanční 
prostředí v eurozóně a mimo eurozónu. 
Finanční systém eurozóny: finanční trhy, 
bankovní sektor, další finanční instituce, 
posilování infrastruktury finančního systému. 
Speciální témata popisují vybrané problémy 
finanční stability. Statistická příloha. - Příl. 
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22319 
Marco Buti, Daniele Franco 
Fiscal policy in Economic and Monetary 
Union  : theory, evidence and institutions 
Fiskální politika v Hospodářské a měnové 
unii : teorie, fakta a instituce 
Cheltenham  : Elgar, c2005, xi, 308 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Kniha zkoumá počátky, princip, problémy a 
vyhlídky rámce evropské fiskální politiky. 
Poskytuje informace o rozpočtovém rámci 
Evropské monetární unie (EMU), zkoumá jeho 
teoretické a praktické základy, odkrývá 
historické kořeny a zdůrazňuje jeho 
nadnárodní charakter. Autoři tvrdí, že fiskální 
politika je jádrem debaty o EMU. 
Maastrichtská kritéria spolu s Paktem stability 
a růstu jsou nejspornějšími stavebními kameny 
institucionální struktury, vyvolávají vášnivé 
spory mezi akademiky a politiky už od jejich 
přijetí. Fiskálnímu rámci EMU a současné 
debatě o jeho reformě nelze však plně rozumět 
bez historického a institucionálního kontextu. 
Kniha analyzuje všechny apekty fiskálních 
pravidel EMU. - ISBN: 1-84542-017-9 
 
E-8673 
prepared by Julian di Giovanni, Justin 
McCrary, and Till von Wachter 
Following Germany's lead  : using 
international monetary linkages to identify 
the effects of monetary policy on the 
economy 
Následování příkladu Německa : využití 
mezinárodních měnových vazeb k určení 
vlivu měnové politiky na ekonomiku 
[S.l.]  : International Monetary Fund, April 
2005, 39 s. : tab., grafy, vzorce 
V makroekonomii se rozebírá otázka, zda 
měnová politika ovlivňuje reálnou ekonomiku. 
Část potíží je dána empirickou zkušeností, 
vyplývající z povahy cílů měnových orgánů. 
Jejich chování vede někdy k podceňování 
důsledků měnových intervencí na růst. Studie 
představuje odhady dopadu úrokových sazeb 
na růst reálné produkce u několika evropských 
zemí, a přitom používá německé úrokové 
sazby jako nástroj. - Příl. 
 
 
 
 
 
 
 

22300 
Lumír Kulhánek 
Inflace a P-star model v České republice  
Opava  : Slezská univerzita, 2004, 165 s. : obr., 
tab. 
Měnová politika a teoretický rámec P-Star 
modelu. Aplikace modifikovaného P-Star 
modelu inflační dynamiky pro malou 
otevřenou ekonomiku na podmínky české 
ekonomiky.   Inflace, produkt a měnový vývoj 
v ČR. Empirický výzkum: základní verze a 
šetrné verze P-Star modelu pro ČR, P-Star 
model inflace s pololetní frekvencí dat, P-Star 
model a další modely inflace v ČR, odhad P-
Star modelu s aplikací na časové řady let 1993-
2004 a 1994-2004. - ISBN: 80-7248-134-7 
 
E-8695 
Czech National Bank 
Inflation report  : October/2005 
Zpráva o inflaci : říjen 2005 
Praha  : Czech National Bank, [2005], 68 s. : 
tab., grafy 
Vývoj inflace. Základní inflační faktory: vnější 
prostředí, měnové podmínky, platební bilance, 
měnový vývoj, poptávka a nabídka, trh práce, 
dovozní ceny a ceny výrobců. 
Makroekonomická prognóza a její 
předpoklady. Záznamy z jednání bankovní 
rady ČNB. - Tab. příl. -- též v české verzi sign. 
E-8694. 
 
22267 
Petr Syrový 
Investování pro začátečníky  
Praha  : Grada, 2005, 105 s. : 18 tab.,  
17 příkladů, 6 obr., 22 grafů 
Základní informace a přehled o investování. 
První kroky začínajícího investora. Jak fungují 
fondy. Penzijní a životní pojištění. Rizika 
investování. Nejčastější investorské chyby. 
Příklady investorů.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-247-1366-7 
 
22362 
Petr Valouch 
Leasing v praxi  : praktický průvodce 
Praha  : Grada, 2005, 114 s. : tab. 
Druhy leasingu. Cena. Právní úprava 
leasingových operací. Zhodnocení výhodnosti 
či nevýhodnosti leasingu (koupě za hotové, 
úvěr).   Účetní   aspekty.   Daňové      dopady 
(z pohledu zákona o daních z příjmů a o DPH). 
Přehled nejdůležitějších právních norem. - Příl. 
vzory smluv. - 1. vyd. - ISBN: 80-247-0745-4 
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E-8681 
prepared by A. Javier Hamann, Andrés Arias, 
and Lei Zhang 
Monetary and exchange rate dynamics 
during desinflation  : an emprirical analysis 
Dynamika měnového a devizového kurzu 
během deflace : empirická analýza 
[S.l.]  : International Monetary Fund, February 
2005, 34 s. : tab., grafy, vzorce 
Na základě pozorovaného chování měnových 
agregátů a devizových kurzů studie třídí 
období inflace-stabilizace do dvou kategorií: 
de facto na devizovém kurzu založená 
stabilizace (ERBS - exchange rate-based 
stabilizations) a non-ERBS. Na rozdíl od 
standardních de  iure   ERBS,    popisovaných 
v   literatuře, de facto ERBS obsahují případy, 
v nichž centrální banka intervenuje na 
devizovém trhu, ale neoznamuje předem užití 
kotvy měnového kurzu. Počet de facto ERBS 
je dvakrát tak velký jako de iure ERBS. Závěry 
z empirických studií o účincích ukotvení 
měnového kurzu a jeho úloze. - Příl. 
 
22316 
edited by György Szapáry, Jürgen von Hagen 
Monetary strategies for joining the euro  
Měnové strategie pro připojení k euru 
Cheltenham  : Elgar, c2004, xii, 228 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Deset   zemí,   které   se  v roce 2004 připojily 
k   EU,   se   musí   soustředit   na   další  krok 
v procesu integrace: přijetí eura. Aby mohly 
nově přijaté země vstoupit do Evropské 
měnové unie, musí splnit tzv. maastrichtská 
kritéria týkající se inflace, úrokových sazeb, 
směnných kurzů, rozpočtového deficitu a 
veřejného dluhu. Kniha obsahuje příspěvky 
známých ekonomů a politiků ze semináře 
nazvaného Měnové strategie pro přistupující 
země,     který  se   konal     v     únoru    2003 
v Budapešti. Diskutovány otázky měnové 
nezávislosti, stability směnného kurzu, účinků 
strukturálních změn na reálný směnný kurz, 
Balassova - Samuelsonova efektu atd.  
- ISBN: 1-84376-689-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-8689 
prepared by Tamim Bayoumi, Jaewoo Lee, and 
Sarma Jayanthi 
New rates form new weights  
Nové kurzy na základě nových vah 
[S.l.]  : International Monetary Fund, May 
2005, 54 s. : tab., grafy, vzorce 
Studie popisuje výsledek a metodologii 
aktualizování vah nominálního a reálného 
efektivního kurzu na základě údajů o obchodu 
v letech 1999-2001. Základním rámcem je 
aktualizovaná verze kalkulace MMF 
současného efektivního měnového kurzu, která 
používá váhy založené na údajích z let 1989-
2001.  Od té doby se podstatně změnily relace 
v mezinárodním obchodě. Aktualizované váhy 
ukazují, že USA a rozvojové země (jmenovitě 
Čína) zvýšily svůj význam v globálním 
obchodu,   zatímco   u   Japonska   a EU došlo 
k poklesu. - Příl. 
 
22286 
Karel Tregler 
Oceňování akciových trhů  : metody měření 
správnosti ocenění 
Praha  : C.H. Beck, 2005, XIV, 164 s. : obr., 
tab. 
Srovnávací základny pro stanovení správnosti 
ocenění akciového trhu. Cenové bubliny na 
akciových trzích (typický průběh, ekonomické 
důsledky, názory centrálních bankéřů). 
Efektivnost akciových trhů. Index S&P 500 
jako podklad pro měření. Modely založené na 
účetních položkách. Modely zkoumající vztah 
ziskového výnosu akcií a výnosu dluhopisů. 
Modely rizikové prémie. Kompozitní indikátor 
správnosti ocenění akciového trhu. V dodatku 
metody správnosti ocenění a český kapitálový 
trh. – Příl. - Dod. - 1. vyd.  
- ISBN: 80-7179-439-2 
 
22398 
Zbyněk Revenda ... [et al.] 
Peněžní ekonomie a bankovnictví  
Praha  : Management Press, 2005, 627 s. : obr., 
tab. 
Vysokoškolská učebnice se skládá z šesti 
základních částí: Peníze a úrok; Finanční 
systém; Trhy cenných papírů; Centrální 
bankovnictví; Měnová teorie a politika; 
Mezinárodní finance. Obsah kapitol: definice 
peněz, zlato, úroková míra, finanční trh, 
obchodní bankovnictví, nebankovní finanční 
zprostředkovatelé, investiční instrumenty, 
investiční management, burzovní a 
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mimoburzovní trhy, centrální banka, bankovní 
regulace a dohled, poptávka po penězích, 
nabídka peněz, měnová politika v uzavřené 
ekonomice, model IS-LM a AS-AD a účinnost 
měnové a   fiskální   politiky, inflace a deflace 
v modelu AS-AD, měnová politika v otevřené 
ekonomice, devizový trh. - 4. (dopl.) vyd. - 
ISBN: 80-7261-132-1 
 
E-8675 
prepared by Julia Majaha-Jartby and Thordur 
Olafsson 
Regional financial conglomerates  : a case 
for improved supervision 
Regionální finanční konglomeráty : možnost 
zlepšeného dohledu 
[S.l.]  : International Monetary Fund, June 
2005, 42 s. : tab., grafy, rámečky 
Tam, kde vznikají finanční krize, by regionální 
supervizoři měli mít systémy, které by účinně 
reagovaly na specifické krize v jejich zemi a - 
v případě zahraničních operací a finančních 
konglomerátů  - by supervizoři spolupracovali 
s jinými dohlížecími agenturami a 
ministerstvy, aby odvrátili regionální krizi 
nebo bezprostředně, ihned krizi řešili. - Příl. 
 
22394 
Daniel Stavárek 
Restrukturalizace bankovních sektorů a 
efektivnost bank v zemích Visegrádské 
skupiny  
Opava  : Slezská univerzita, 2005, 156 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Monografie poskytuje komplexní původní 
analýzu efektivnosti bank v zemích 
Visegrádské skupiny v letech 1999-2003. 
Obsahuje rovněž detailní přehled 
restrukturalizace bankovního sektoru ve všech 
čtyřech zemích (ČR, SR, Polsko, Maďarsko) a 
teoretické vymezení efektivnosti včetně popisu 
základních metod jejího měření. Kromě 
několika alternativních výpočtů efektivnosti je 
provedena i identifikace hlavních determinantů 
efektivnosti. – Res. - ISBN: 80-7248-319-6 
 
22377 
Zdeněk Kovařík    Pouze prezenčně 
Zákon směnečný a šekový  : komentář 
Praha  : C.H. Beck, 2005, xxiii, 421 s. 
Výklad všech ustanovení zákona směnečného 
a šekového č. 191/1950 Sb. Základní 
mezinárodně právní ujednání v této oblasti. 
Odkazy na judikaturu. Srovnávací tabulky 
vztahující se k právním předpisům dříve 

platným. Vzory formulářů. - Příkl. směnek, 
směn. a šek. formulářů - 2 dod.: český překlad 
tří ženevských Úmluv: Úmluvy o Jednotném 
zákonu směnečném, Úmluvy o střetech zákona 
a Úmluvy o směnečných poplatcích. - 4. dopl. 
vyd. - ISBN: 80-7179-347-7 
 
 
Hospodářská situace a politika. 
Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
22211 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Austria  : OECD economic surveys 2005 
Rakousko : hospodářské přehledy OECD 
2005 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, July 2005 
Hospodářská situace Rakouska - hodnocení a 
doporučení. Ekonomické a politické problémy. 
Problémy fiskální politiky. Reformování 
spolkových fiskálních vztahů. Podporování 
růstu produktivity a inovace. - Special feature: 
Innovation. - ISBN: 92-64-01104-8 
 
22265 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
The broad economic policy guidelines (for 
the 2005-08 period)  : drawn up in 
conformity with Article 99(2) of the Treaty 
establishing the European Community 
Hlavní směry hospodářské politiky (pro 
období   2005-2008)  :  navrženo  ve    shodě 
s článkem 99 odstavec 2 Smlouvy o založení 
Evropského společenství 
Brussels  :   European Commission, 2005, v, 
50 s. : diagr., rámečky 
Koordinace hospodářské politiky v Evropské 
unii. Zpráva obsahuje doporučení Komise z 12. 
dubna 2005, rozhodnutí Evropského 
parlamentu z 26. května 2005 a doporučení 
Rady z 12. července 2005, která se zabývají 
makroekonomickou politikou vytvářející 
podmínky pro vyšší růst a větší počet 
pracovních míst, správným fungováním 
eurozóny, mikroekonomickými reformami, 
znalostmi a inovací a zatraktivněním Evropy 
jako místa pro práci a investice.  
- ISBN: 92-894-8883-2 
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22218 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Chile  : OECD economic surveys 2005 
Chile : hospodářské přehledy OECD 2005 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, November 2005, 
133 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Chile - hodnocení a 
doporučení. Podpora dlouhodobého růstu. 
Upevnění makroekonomické stability. Podpora 
inovace. Zesilování regulace síťového odvětví. 
Lepší využití pracovních zdrojů. - Příl. - ISBN: 
92-64-01355-5 
 
22213 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
China  : OECD economic surveys 2005 
Čína : hospodářské přehledy OECD 2005 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, September 2005, 
205 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Číny - hodnocení a 
doporučení. Klíčové problémy čínské 
ekonomiky. Zlepšení produktivity 
podnikatelského sektoru. Reformování 
finančního systému k podpoře tržní 
ekonomiky. Reforma veřejných financí pro 
zlepšení růstu. - Příl. - ISBN: 92-64-01182-X 
 
22385 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Economic forecasts  : autumn 2005 
Hospodářské prognózy : podzim 2005 
Brussels  : European Commission, 2005, x, 
152 s. : tab., grafy, rámečky 
Zpráva Evropské komise o hospodářském 
vývoji členských a přistupujících zemí EU. 
Zmíněny také kandidátské země, USA a 
Japonsko. Je sledován hospodářský růst, firmy, 
domácnosti,      inflace,   zaměstnanost     atd. 
V příloze řada statistických údajů. - Příl. - 
ISBN: 92-894-8884-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-8662 
Ivan Babouček, Martin Jančar 
Effects of macroeconomic shocks to the 
quality of the aggregate loan portfolio  
Účinky makroekonomických šoků na 
kvalitu agregátního úvěrového portfolia 
Prague  : Czech National Bank, 2005, 62 s. : 
tab., grafy 
Studie se zabývá makroekonomickou analýzou 
se zaměřením na makroekonomickou stabilitu. 
Užívá neomezeného modelu VAR a to pro 
zkoumání transmise zahrnující 
makroekonomické proměnné a fungování 
jejích úvěrových kanálů v České republice v 
uplynulých jedenácti letech. Nabízí první 
systematické zhodnocení vazeb mezi kvalitou 
úvěru a makroekonomickými šoky v českém 
kontextu. 
 
22087III 
International Energy Agency 
Energy prices & taxes 2005  : quarterly 
statistics 
Ceny energie a daně 2005 : čtvrtletní 
statistika 
Paris  : International Energy Agency, 2005, 
xxxiv, 477 s. : tab., grafy 
Podrobná charakteristika cen energie, 
dovozních a vývozních nákladů a indexů, 
regulace obchodu a cel. Indexy konečných cen 
energie u posledního odběratele a zdanění 
různých druhů energie v členských zemích 
OECD a ve vybraných nečlenských zemích. 
Statistika pokrývá hlavní ropné produkty, plyn, 
uhlí a elektřinu. - 2005 ed. 
 
22313 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Enhancing the performance of the services 
sector  
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 269 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva hodnotí roli služeb ve výkonu 
ekonomiky a faktorů, které ovlivňují výkon 
sektoru služeb. Zabývá se rolí trhu práce a 
výrobků, vlivem překážek obchodu ve 
službách, rolí inovace a vlivem informačních a 
komunikačních technologií v sektoru služeb. 
Zpráva zahrnuje také případové studie 
úspěšných firem, které pomáhají ilustrovat 
rozsáhlou analýzu dat OECD. - Příl. - ISBN: 
92-64-01029-7 
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E-8688 
prepared by Valerie Cerra and Sweta Chaman 
Saxena 
Eurosclerosis or financial collapse  : why 
did Swedish incomes fall behind? 
Euroskleróza nebo finanční kolaps : proč 
švédské důchody poklesly? 
[S.l.]  : International Monetary Fund, February 
2005, 25 s. : tab., grafy, vzorce 
Švédsko představuje ekonomiku typického 
státu blahobytu, s rozsáhlou a účinnou státní 
pomocí. Někteří teoretici připisují pokles 
důchodu na hlavu, který je zaznamenáván od 
roku 1970, "euroskleróze" nebo pomalému 
růstu způsobenému deformující politikou. 
Studie argumentuje, že pokles HDP na hlavu 
lze     vysvětlit   spíše   permanentní     ztrátou 
v produkci (outputu), která následovala po 
bankovní krizi počátkem 90. let. Studie 
nezjistila žádné makroekonomické důkazy, že 
politika státu blahobytu byla příčinou 
zhoršeného růstu. Výsledky varují, že 
empirické analýzy růstu by měly rozlišovat 
mezi trendem růstu outputu a permanentní 
ztrátou      outputu        spojenou,     například, 
s finančními krizemi. 
 
22210 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
France  : OECD economic surveys 2005 
Francie : hospodářské přehledy OECD 2005 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, September 2005, 
178 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Francie - hodnocení a 
doporučení. Zajištění udržitelnosti a větší 
efektivity fiskálního systému. Zlepšení výkonu 
pracovního trhu. Konkurence na trhu výrobků 
a výkon ekonomiky. - Příl. - Special feature: 
Improving labour market performance. - ISBN: 
92-64-01148-X 
 
22209 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Greece  : OECD economic surveys 2005 
Řecko : hospodářské přehledy OECD 2005 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, September 2005, 
143 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Řecka - hodnocení a 
doporučení. Problémy fiskální politiky. 
Zvyšování produktivity. Zvyšování účasti 
pracovní síly a zaměstnanost. Hospodářský 

dopad migrace. - Special feature: The 
economic impact of migration. - ISBN: 92-64-
01174-9 
 
22212 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Hungary  : OECD economic surveys 2005 
Maďarsko : hospodářské přehledy OECD 
2005 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, July 2005, 133 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace v Maďarsku - hodnocení 
a doporučení. Problémy udržování rychlého 
tempa růstu. Upevňování makroekonomické 
stability a strategie pro vstup do eurozóny. 
Opatření k vylepšení systému zdravotní péče. 
Zvyšování zaměstnanosti. Podpora inovace. - 
Příl. - ISBN: 92-64-01186-2 
 
22217 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Italy  : OECD economic surveys 2005 
Itálie : hospodářské přehledy OECD 2005 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, November 2005, 
196 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Itálie - hodnocení a 
doporučení. Fiskální reformy. Správa a řízení 
společností a liberalizace trhu. Hospodářský 
dopad migrace. Lidský kapitál a trh práce. - 
Příl. - Special feature: Economic impacts of 
immigration. Corporate Governance and 
market liberalisation. Human capital and the 
labour market; fiscal reform  
- ISBN: 92-64-01031-9 
 
22401 
Tomáš Richter 
Kuponová privatizace a její vliv na správu a 
financování českých akciových společností  
Praha  : Karolinum, 2005, 132 s. 
Základní fakta o kuponové privatizaci a její 
normativní výklad. Základy teorie správy 
akciových společností. Správa českých 
akciových společností privatizovaných 
kuponovou metodou a její právní nástroje. Vliv 
kuponové privatizace na financování českých 
akciových společností a jejich externí 
financování. Některé směry dalšího vývoje. - 
Angl. res. - 1. vyd. - ISBN: 80-246-1012-4 
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E-8664 
Helmut Reisen, Martín Grandes and Nicolas 
Pinaud 
Macroeconomic policies  : new issues of 
interdependence 
Makroekonomická politika : nové problémy 
vzájemné závislosti 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, January 2005,  
39 s. : tab., grafy 
Vzájemná závislost se na globální úrovni 
zvyšuje. Zatímco malé, chudé a nerozvinuté 
státy byly tradičně závislé na rozvinutých a 
průmyslových ekonomikách, globalizace 
podrývá myšlenku, že podmínky takové 
závislosti jsou statické. Naopak zboží, kapitál, 
podniky a lidé jsou v pohybu. Na globální 
scéně se vyskytují noví aktéři, vytvářející nové 
zdroje komparativních výhod; "odbourávají se" 
tradiční lokační výhody, tím se zvyšuje 
zranitelnost ekonomik a sociálních skupin, 
kterým se nedaří rychle se přizpůsobit nové 
realitě. Studie byla vypracována na žádost 
OECD Horizontal Project on Policy Coherence 
for Development. 
 
22451 
Ministerstvo financí České republiky.  
Odbor 31- Finanční politika 
Makroekonomická predikce České 
republiky  : leden 2006 
[Praha]  : Ministerstvo financí ČR, 2006,  
54 s. : tab., grafy 
Komentář k východiskům predikce, 
ekonomickému cyklu, predikci vývoje 
makroekonomických indikátorů a monitoringu 
predikcí ostatních institucí. Tabulky a grafy 
zachycují ekonomický výkon, ceny zboží a 
služeb,        trh    práce  a  domácností,    
vztahy k zahraničí, úspory a investice, 
demografii, úrokové sazby, vládní sektor, 
světovou ekonomiku a mezinárodní srovnání. 
Uzávěrka datových zdrojů byla k 12.1.2006. - 
Též v angl. znění sign. 22452. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-8703 
Jeffrey Franks ... [et al.] 
Paraguay  : corruption, reform and the 
financial system 
Paraguay : korupce, reforma a finanční 
systém 
Washington  : International Monetary Fund, 
c2005, xiv, 117 s. : tab., grafy, vzorce, 
rámečky 
Po letech hospodářské stagnace a periodických 
ekonomických krizí převzal v dubnu 2003 úřad 
prezidenta v Paraguayi Nicanor Duarte Frutos 
a začal uplatňovat ambiciózní program 
ekonomických reforem. Zpráva MMF se 
zabývá korupcí, hospodářským růstem, 
finančními krizemi, penzemi, státní pokladnou 
a rovnováhou směnného kurzu v Paraguayi. - 
ISBN: 1-58906-420-8 
 
22411 
Karel Kouba, Ondřej Vychodil, Jitka Roberts 
Privatizace bez kapitálu  : zvýšené 
transakční náklady české transformace 
Praha  : Karolinum, 2005, 177 s. : 16 schémat, 
5 tab. 
Tři příspěvky tematicky spojuje institucionální 
pohled na vybrané problémy transformace 
české ekonomiky. První příspěvek 
"Transformace a privatizace v původních 
představách a třináct let poté" se zabývá 
obecnějším tématem konfrontace teoretických 
východisek a reality ekonomické transformace. 
Druhá práce "Dopady postprivatizační 
koncentrace vlastnictví na výkonnost českých 
podniků" zkoumá závislost restrukturalizace 
podniků na koncentraci vlastnictví. Popis 
pozorovaných vzorců chování nových 
soukromých vlastníků k privatizovaným 
podnikům je v příspěvku "Privatizační a 
úvěrové hry v průběhu velké privatizace". – 
Příl. - ISBN: 80-246-0954-1 
 
22214 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Sweden  : OECD economic surveys 2005 
Švédsko : hospodářské přehledy OECD 
2005 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, August 2005,  
143 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Švédska - hodnocení a 
doporučení. Posílení veřejných financí. 
Snižování absencí způsobených nemocí a 
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pracovní neschopností. Zvyšování 
odpracovaných hodin. - Příl.  
- ISBN: 92-64-01153-6 
 
E-8731 
European Bank for Reconstruction and 
Development 
Transition report 2005  : business in 
transition 
Zpráva o transformaci v roce 2005 : 
podnikání v transformaci 
London  : European Bank for Reconstruction 
and Development, 2005, viii, 208 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Komplexní analýza hospodářského vývoje a 
transformace centrálního plánování na tržní 
ekonomiku ve 27 zemích od střední Evropy po 
Střední Asii v roce 2005. Speciálním tématem 
tohoto vydání je transformace podnikání. 
Zpráva čerpá z výsledků Průzkumu 
podnikatelského prostředí a výkonu podniku 
(BEEPS) mezi 9 500 společnostmi. Ačkoli se 
podnikatelské prostředí v tranzitivních zemích 
od minulého výzkumu v roce 2002 obecně 
zlepšilo, existují mezi jednotlivými zeměmi 
dosud značné rozdíly. Porovnání 
podnikatelského prostředí tranzitivních zemí s 
vyspělými tržními ekonomikami. Bližší pohled 
na podniky v regionu. Hodnocení úspěšnosti 
firem - soukromých i státních, domácích i 
zahraničních. Hlavní faktory ovlivňující výkon 
firem.Tabulky strukturálních a 
makroekonomických ukazatelů za jednotlivé 
země. - Příl. - ISBN: 1-898802-30-0 
 
22250 
International Monetary Fund 
World economic outlook. September 2005,  
Building institutions 
Světový hospodářský výhled. Září 2005, 
Budování institucí 
Washington  : International Monetary Fund, 
2005, xiii, 293 s. : tab., grafy, rámečky 
Perspektivy a problémy hospodářské politiky 
vybraných zemí či regionů. Globální 
nerovnováha, perspektiva spoření a 
investování. Budování institucí a jejich role. 
Fungování inflačního cílování na nově 
vznikajících trzích. Rozsáhlá statistická 
příloha. - Příl. - ISBN: 1-58906-454-2 
 
 
 
 

E-8680 
prepared by Noureddine Krichene 
A simultaneous equations model for world 
crude oil and natural gas markets  
Model simultánních rovnic pro světové trhy 
surové ropy a přírodního plynu 
[S.l.]  : International Monetary Fund, February 
2005, 24 s. : tab., grafy, vzorce 
Trhy surové ropy a přírodního plynu byly 
předmětem šoků a následkem toho byly velice 
nestabilní. Poptávkové a nabídkové šoky 
působí velké pohyby v cenách ropy a plynu, 
které jsou následovány dynamickou odezvou 
jak  v poptávce   po  energii a v její nabídce, 
tak v průzkumu a rozvojových aktivitách. 
Modelování trhů ropy a přírodního plynu je 
vysoce důležité, nejen kvůli vlivu energie na 
makroekonomickou činnost, ale také kvůli 
úloze energie v investičních plánech 
domácností a firem. Studie představuje model 
simultánních rovnic (SEM) pro odhad vývoje 
trhů světové surové nafty a přírodního plynu. 
Odhady ukazují, že cenové elasticity jsou 
nízké, zatímco příjmové elasticity jsou 
vždycky podstatné a vysoké. - Příl. 
 
 
Informatika. Počítače 
 
22353 
David Morkes 
Microsoft Office Access 2003  : podrobná 
uživatelská příručka 
Brno  : Computer Press, 2004, 350 s. : 185 obr. 
Podrobné seznámení a kvalifikovaný pohled na 
práci s databázovým programem Microsoft 
Access     2003.  Tvorba   tabulek   a       práce 
s datovými poli. Různé druhy dotazů a jejich 
využití. Formuláře jako nástroj vytvoření 
uživatelského prostředí. Sestavy a jejich 
význam pro prezentaci dat. Automatizace 
práce pomocí maker a modulů. Datové stránky. 
Různé druhy výpočtů, vyhodnocování výrazů. 
Spolupráce databáze se sítí a zabezpečení 
databáze. Projekty aplikace Access pro 
spolupráci se serverem SQL. Replikace 
databází a synchronizace dat. - 1. vyd. - ISBN: 
80-251-0179-7 
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22277 
Kevin Loney, Marlene Theriault ; [přeložili Jiří 
Penc, Libor Pácl, Valérie Němečková]  
Mistrovství v Oracle  : kompletní průvodce 
tvorbou, správou a údržbou databází 
Brno  : Computer Press, 2002, xxxi, 860 s. : 
tab., obr. 
Popis všech funkcí a nástrojů systému 
Oracle9i: vnitřní architektura, možnosti 
hardwarové konfigurace, návrh a vytváření 
databází, správa tabulkových prostorů, vývoj 
aplikace a jeho řízení, správa transakcí, 
zabezpečení a audit databází, zálohování, 
Oracle Net, správa aplikačního serveru iAS 
(Apache), správa rozsáhlých a distribuovaných 
databází. Podrobný popis databázových 
příkazů jazyka SQL. - Příl.: příkazy SQL pro 
administraci - druhý podnázev na deskách - 
Oracle 9i DBA handbook (Orig.). - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7226-635-7 
 
22406 
Václav Kadlec 
Mozilla Firefox  : kompletní uživatelská 
příručka 
Brno  : CP Books, 2005, 167 s. : obr. 
Přehledná příručka přináší informace a návody 
k práci v internetovém prohlížeči Firefox. 
Stažení, instalace, aktualizace. Odlišnosti a 
přechod z Internet Exploreru. Procházení 
webu, vyhledávání na Internetu. Konfigurace, 
zabezpečení a soukromí. Témata, pluginy, 
rozšíření. Poštovní klient Thunderbird. 
Klávesové zkratky.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-2510-644-6 
 
22349 
Petr Broža 
Notebook  : praktická příručka uživatele 
Brno  : CP Books, 2005, 150 s. : obr. 
Příručka popisuje efektivní využití notebooku. 
Každá kapitola popisuje jednu tematickou 
oblast: nejdůležitější části notebooku, 
přizpůsobení systému, drobná údržba, šetřící 
režimy      notebooku,    mobilní        připojení 
k Internetu, připojení do sítě, řešení drobných 
potíží. – Slov. - 1. vyd.  
- ISBN: 80-251-0656-X 
 
 
 
 
 
 
 

22343 
Miroslav Bureš, Adam Morávek, Ivan Jelínek 
Nová generace webových technologií  : 
informace v 21. století ; nové koncepce a 
technologie, které začínají utvářet budoucí 
podobu internetu 
Praha  : VOX, 2005, 264 s. : obr. 
Moderní, potenciálně perspektivní technologie 
webu, které se snaží řešit základní problém 
webu -   rychlost   a     efektivitu        přístupu 
k informacím. Jedná se o takové okruhy 
problémů jako např. problematika 
univerzálního přístupu k různorodným 
informačním zdrojům, integrace informačních 
zdrojů, inteligentní přístupy k vyhledávání 
informací, respektování a využívání sémantiky 
informací, personalizace přístupu k webovým 
zdrojům apod. - Slov. pojmů - 1. vyd. - ISBN: 
80-86324-46-X 
 
 
Mezinárodní hospodářské vztahy 
a integrace 
 
22306 
Lubomír Mlčoch 
Ekonomie důvěry a společného dobra  : 
Česká   republika   v   Evropské unii: pokus 
o nástin perspektivy 
Praha  : Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2005, 127 s. 
Reforma veřejných financí. Co znamená 
společné dobro pro ekonomiku. Ekonomie 
důvěry. Český národní zájem ve sjednocené 
Evropě a v globální ekonomice. Hospodářský 
řád ohrožovaný chaosem. Principy 
konstruování institucí: křesťanská sociální 
etika vs. krajní koncepce. Postsuverénní 
národní stát a evropská solidarita. Noví lídři - 
"ekonomie společenství" obnovující důvěru a 
společné dobro. - Res. -- abstr.  
- ISBN: 80-86729-20-6 
 
22309 
Stanislava Janáčková 
Svazující integrace  : Česká republika ve 
stále těsnější Evropské unii 
Praha  : Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2005, 103 s. 
Autorka se ve svých textech a analýzách 
připojuje k diskusi o podmínkách fungování 
ČR v EU. První oddíl mapuje některá úskalí 
procesu dohánění - jak pokud jde o potřebu ČR 
dohnat bohatší země EU, tak i ambice EU vůči 
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Spojeným státům. Druhý oddíl upozorňuje na 
rizika našeho směřování do eurozóny, ukazuje 
na  skeptický postoj Evropské centrální banky 
k našemu přijetí a konstatuje, že se touha české 
vlády  po   rychlém   přijetí   eura   neodrazila 
v reálním úsilí o rozpočtovou disciplínu. Ve 
třetím oddíle je kriticky hodnocen návrh 
evropské ústavy a souvislosti politické 
integrace s fungováním měnové unie. - 1. vyd. 
- ISBN: 80-86547-47-7 
 
 
Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
E-8705 
International Monetary Fund 
Annual report 2005  : International 
Monetary Fund ; making the global 
economy work for all 
Výroční zpráva 2005 : Mezinárodní měnový 
fond 
Washington  : International Monetary Fund, 
[2005], xvi, 216 s. : tab., grafy, rámečky, obr. 
Úvodem přehled funkcionářů MMF. Zpráva 
obsahuje tyto kapitoly: Dozor nad akcemi 
MMF během fiskálního roku 2005; Posílení 
dohledu a prevence krizí; Posílení podpory 
programů   MMF;   Role   MMF   v      zemích 
s nízkými příjmy; Finanční operace a politika; 
Technická pomoc a vzdělávání; Řízení MMF; 
Spolupráce  a   komunikace. V příloze přehled 
o mezinárodních rezervách, finančních 
operacích   a     transakcích,   vztahy      MMF 
s ostatními mezinárodními organizacemi, 
vnější vztahy, finanční výkazy a některé 
informace o ředitelích a výkonné radě.  
- Příl. - ISBN: 1-58906-426-7 
 
E-8686 
Benedict Clements, Rina Bhattacharya, Toan 
Quoc Nguyen 
Can debt relief boost growth in poor 
countries?  
Může dluhová úleva povzbudit růst  
v chudých zemích? 
Washington  : International Monetary Fund, 
2005, 13 s. 
Studie empiricky posuzuje dopady 
zahraničního dluhu na růst v zemích s nízkými 
příjmy. Důraz je kladen na nepřímé dopady 
zahraničního dluhu na růst díky jeho vlivu na 
veřejné investice. Cíle HIPC Initiative 
(Iniciativa pro vysoce zadlužené země). 

Brožura doporučuje podrobné studie MMF na 
toto téma. - ISBN: 1-58906-354-6 
 
E-8594 
Atish Ghosh ... [et al.] 
The design of IMF-supported programs  
Projekt programů podporovaných MMF 
Washington  : International Monetary Fund, 
2005, vi, 153 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
Detailní pohled zaměstnanců Mezinárodního 
měnového fondu na zkušenosti s programy, 
které MMF podporoval v letech 1995-2000. - 
ISBN: 1-58906-193-4 
 
E-8687 
Independent Evaluation Office 
The IMF's approach to capital account 
liberalization  : evaluation report 
Přístup MMF k liberalizaci kapitálového 
účtu : hodnotící zpráva 
Washington  : International Monetary Fund, 
2005, ix, 102 s. : tab., grafy, rámečky 
Zpráva Nezávislého hodnotícího oddělení 
shrnuje přístup Mezinárodního měnového 
fondu k liberalizaci kapitálového účtu a 
souvisejících problémů na vzorku nově 
vznikajících ekonomik v období 1990-2004. - 
Příl. - ISBN: 1-58906-415-1 
 
E-8678 
MIGA 
MIGA annual report 2005  
Výroční zpráva MIGA 2005 
Washington  : Multilateral Investment 
Guarantee Agency, c2005, viii, 102 s. : obr., 
tab., grafy 
Informace o Multilateral Investment Guarantee 
Agency za rok 2005, jejích členech, 
programech, spolupráci s dalšími institucemi, 
plánech a službách. Finanční přehledy a 
výkazy. Statistické informace. - Příl. - ISBN: 
0-8213-5655-0 
 
22360 
Tomáš Nesnídal, Petr Podhajský 
Obchodování na komoditních trzích  : 
průvodce spekulanta 
Praha  : Grada, 2005, 133 s. : 2 tab., 4 obr. 
Kniha umožňuje porozumět jednoduchou a 
srozumitelnou formou tomu, co je to komodita 
a jak funguje obchodování s komoditami. 
Vysvětluje několik základních způsobů, se 
kterými je možné vybírat obchody s vyšší 
pravděpodobností úspěšnosti a další související 
témata např. výběr brokera, money-
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management a psychologie obchodování. - 3 
příl. -- komplexní test Principy obchodování. - 
1. vyd. - ISBN: 80-247-1499-X 
 
E-8730 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
OECD annual report 2005  
Výroční zpráva OECD za rok 2005 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 147 s. : tab., 
obr., fotogr. 
Charakteristika a funkce OECD. Vybrané 
události OECD v roce 2005, kdy OECD slaví 
45. výročí svého vzniku. Klíčové aktivity 
OECD: ekonomický růst a stabilita, 
zaměstnanost a sociální soudržnost, 
mezinárodní obchod a investice, udržitelný 
rozvoj, řízení podniků, využití nových 
technologií, rozvojová spolupráce, spolupráce 
s nečlenskými zeměmi, statistiky. Organizační 
struktura, seznam členských zemí OECD atd. - 
ISBN: 92-64-00782-2 
 
E-8670 
prepared by Jens R. Clausen and Magda 
Kandil 
On cyclicality in the current and financial 
accounts  : evidence from nine industrial 
countries 
O cykličnosti na běžných a finančních 
účtech : podklady z devíti průmyslových 
zemí 
[S.l.]  : International Monetary Fund, March 
2005, 39 s. : tab., grafy 
Studie zkoumá cyklické výkyvy na běžných a 
finančních (dříve kapitálových) účtech 
platebních bilancí a hlavní základní 
komponenty u devíti průmyslových zemí. 
Empirický model používá jako vysvětlující 
proměnné růst domácí produkce, cenovou 
inflaci, fluktuaci reálného měnového kurzu, 
inflaci cen energie, globální růst a regionální 
růst. Důkazy z modelu ukazují, že pro 
cykličnost běžného a finančního účtu platební 
bilance jsou důležité výkyvy v růstu produkce 
(outputu). Nezbytnou a dostatečnou 
podmínkou pro zachování velkého deficitu 
běžného účtu je vysoký domácí růst, který má 
tendenci stimulovat finanční přílivy a 
poskytuje adekvátní zdroje pro financování. 
Ostatní faktory se zdají být méně důležité pro 
cykličnost běžného a finančního účtu a jejich 
negativní korelace. - Příl. 
 

E-8679 
prepared by Douglas A. Irwin 
The rise of U.S. antidumping activity in 
historical perspective  
Vzestup   antidumpingové   aktivity  USA  
v historické perspektivě 
[S.l.]  : International Monetary Fund, February 
2005, 26 s. : tab., grafy 
Empirické studie o protidumpingové činnosti 
se zaměřují téměř výlučně na období od roku 
1980. Tato studie podchytila americkou 
zkušenost s potíráním dumpingu v historickém 
kontextu tím, že zkoumala determinanty 
případů v průběhu uplynulého půlstoletí. 
Obvyklý názor, že před rokem 1980 existovalo 
jen několik málo antidumpingových případů, 
není      správný.    Zvýšený   počet     případů 
v posledních desetiletích je výsledkem 
konkrétních faktorů. Roční počet 
antidumpingových případů je ovlivněn mírou 
nezaměstnanosti, měnovým kursem, 
pronikáním dovozu (těsně svázáno se snížením 
průměrných   celních   sazeb)   a       změnami 
v antidumpingových zákonech. - Příl. 
 
22345I,II 
Ročenka zahraničního obchodu České 
republiky 2004  
Praha  : Český statistický úřad, 2005, 2 sv.   
Souhrnná statistická data o českém 
zahraničním    obchodu.    Zdrojem  informací  
jsou data získávaná celními orgány. V úvodu 
metodika a definice základních pojmů, seznam 
zemí a klasifikace SITC. Následují tabulky: 
zahraniční obchod v mil. Kč a v mil. USD, 
podle skupin zemí, kontinentů, měsíců, podle 
tříd SITC, podle skupin SKP z různých 
pohledů.  
 
E-8677 
prepared by Peter S. Heller 
Understanding fiscal space  
Chápání fiskálního prostoru 
Washington  : International Monetary Fund, 
March 2005, 18 s. : grafy 
V rámci nové iniciativy, s jejímž přispěním se 
poskytuje zemím s nízkým důchodem vnější 
pomoc na podporu MDGs (Millennium 
Development Goals - Rozvojové cíle v rámci 
tisíciletí), dárci a nevládní organizace se snaží 
ujasnit si, zda může být zajištěn "fiskální 
prostor" v kontextu podpůrných programů 
MMF na podporu těchto iniciativ. Studie 
definuje pojem fiskálního prostoru a jeho 
vazbu na fiskální udržitelnost, popisuje 
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alternativní cesty, jimiž může být fiskální 
prostor vytvořen a uvádí, jak MMF může 
podpořit úsilí o vytvoření fiskálního prostoru. 
 
E-8676 
The World Bank 
The World Bank annual report 2005. Year 
in review 
Výroční zpráva Světové banky 2005. Rok v 
přehledu 
Washington  : World Bank, 2005, 64 s. : tab., 
grafy, rámečky, obr. + 1 CD-ROM 
Světová banka ve fiskálním roce 2005. 
Zahrnuje   období   od   1. července 2004 do 
30. června 2005. Poselství prezidenta Světové 
banky a předsedy Rady výkonných ředitelů. 
Informace o činnosti Skupiny Světové banky. 
Řešení chudoby ve světě. Regionální 
perspektivy. Shrnutí finančních aktivit IBRD a 
IDA. CD-ROM obsahuje el. verzi výroční 
zprávy a finanční výkazy.  
- ISBN: 0-8213-6133-3 
 
 
Podnik a podnikání 
 
22403 
Tomáš Dvořák 
Akciová společnost a Evropská společnost  
Praha  : ASPI Publishing, 2005, xlii. 971 s. 
Monografie o právní úpravě obecného 
akciového práva národního i právní úpravě 
evropské (akciové) společnosti (Societas 
Europea),   a   to   ve    vzájemném    srovnání 
s národní právní úpravou a postižením 
specifických otázek této evropské právní 
formy akciové společnosti. Části knihy: Pojem 
akciové společnosti; Založení a vznik; Cenné 
papíry vydávané akciovou společností; Právní 
postavení akcionářů; Vnitřní organizace; 
Majetkové otázky; Zrušení a zánik; 
Koncernové právo; Zapojení zaměstnanců SE 
(Societas Europea). - Legislativa: Nařízení 
Rady (ES) č. 2157/2001 -- Směrnice Rady 
2001/86/ES ze dne 8. 10. 2001 - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7357-120-X 
 
 
 
 
 
 
 
 

22340 
Eva Horzinková, Pavel Běhounek 
Aspekty         živnostenského       podnikání 
v praktických aplikacích  : živnostenské 
právo, daňová legislativa, sociální a 
zdravotní pojištění živnostníků 
Praha  : VOX, 2005, 504 s. 
Výklad nejdůležitějších institutů 
živnostenského práva a dalších institutů podle 
právního stavu k 1. 4. 2005. Co je živnostenské 
podnikání, jeho subjekty, živnostenské 
oprávnění, všeobecné podmínky podnikání, 
provozovny, povinnosti při provozování, 
ohlášení živnosti, udělování koncese, zánik 
živnostenského oprávnění ze zákona, 
neoprávněné podnikání, postavení 
živnostenských úřadů. Povinnosti v oblasti 
daní a sociálního a zdravotního pojištění. 
Znění živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. Související 
legislativa. - Přehl. práv. předpisů. - ISBN: 80-
86324-49-4 
 
22386 
Jiří Dvořáček 
Audit podniku a jeho operací  
Praha  : C.H. Beck, 2005, xii, 165 s. : obr. 
Podstata auditu operací. Interní auditor. Audit 
operací založený na přidané hodnotě. Riziko. 
Proces. Vnitřní kontrola. Měření výkonnosti 
podniku a operací. Benchmarking. Postup 
auditu operací. Audit operací ve veřejné 
správě. Audit podniku. Vybrané nástroje   
auditu   operací.  Příklady dotazníků k 
vybraným oblastem auditu operací. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7179-809-6 
 
22380 
Miroslav Máče 
Finanční analýza investičních projektů  : 
praktické příklady a použití 
Praha  : Grada, 2006, 77 s. : 50 tab., 10 obr., 
vzorce 
Analýza investičních rozhodnutí na základě 
standardních, ale i nových kritérií. Pro 
praktickou použitelnost nových přístupů je 
kniha pojata jako příručka pro výpočet 
efektivnosti investičních projektů s použitím 
elementární   matematiky.   Kritéria hodnocení 
v ideálních i v reálných podmínkách. 
Specifickým pohledem na analýzu investičních 
rozhodnutí je grafická analýza. Vytvoření 
modelu investičního procesu. Plánování 
peněžních toků z investic.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-247-1557-0 
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22379 
Miroslav Máče 
Finanční analýza obchodních a státních 
organizací  : praktické příklady a použití 
Praha  : Grada, 2006, 155 s. : 53 tab., vzorce 
Jádrem knihy je pyramidový rozklad kritéria 
čisté současné hodnoty na základě ekonomické 
přidané hodnoty. Názvy kapitol: Obecně 
uznávané účetní zásady (přednosti akruálního 
účetnictví); Reprodukční proces firem a 
organizací; Ukazatelé finanční analýzy; 
Analýza výkonnosti firmy; Pyramidová 
soustava ukazatelů; Hodnocení výkonnosti 
organizace; Manažerské účetnictví státní 
organizace; Státní pokladna.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-247-1558-9 
 
22390 
Zdeněk Souček 
Firma 21. století  : (předstihneme 
nejlepší!!!) 
Praha  : Professional Publishing, 2005, 258 s. : 
tab. 
Principy, jimiž se má řídit firma, která chce být 
v náročném prostředí 21. století 
konkurenceschopná. Každý princip, na němž 
má být založena firma, je nejprve stručně 
popsán. Poté je dokumentován řadou příkladů 
z praxe. Z obsahu: silný top management, 
výkonnost, produktivita, efektivita, 
výkonnostní motivační systém, centralizace, 
moderní informační technologie, ucelený 
systém řízení a plánování, zásady Corporate 
Governance, systém strategického řízení aj.  
- 5 příl. - 1. vyd. - ISBN: 80-86419-88-6 
 
22279 
Jana Fibírová, Libuše Šoljaková 
Hodnotové nástroje řízení a měření 
výkonnosti podniku  
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 263 s. : tab., 
schémata 
Podstata a kritéria měření výkonnosti podniku. 
Obsah a vypovídací schopnost hodnotových 
kritérií. Přínos koncepce Balance Scorecard. 
Informace pro měření a řízení hospodářského 
výsledku podniku a středisek. Základní 
přístupy měření zisku z hlavní výdělečné 
činnosti. Analýza ziskovosti podle výkonů a 
zákazníků (metody alokace nákladů, kalkulace 
plných, variabilních a dílčích nákladů). 
Postavení rozpočtu nákladů v systému plánů a 
rozpočtů (etapy sestavení rozpočtu a 
metodická pravidla sestavení rozpočtu 
režijních nákladů střediska). Metoda 

standardních nákladů a výnosů. Publikace 
přináší obecný výklad, vysvětlení základních 
souvislostí a řešení konkrétních příkladů.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-7357-084-X 
 
22413 
Zdeněk Mikoláš 
Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku  : 
konkurenční potenciál a dynamika 
podnikání 
Praha  : Grada, 2005, 198 s. : 14 tab., 38 obr. 
Základy a smysl konkurenceschopnosti firem. 
Nové      pohledy    na      konkurenceschopnost 
v podnikání v kapitolách: Problematika 
konkurenčního potenciálu a dynamiky 
podnikání; Trendy a dilemata rozvoje 
podnikání; Podnikatelský potenciál; Firma a 
synergie podnikatelského potenciálu; Dimenze 
konkurenceschopnosti   firem;  Realita a trendy 
v podnikání; Ekonomie času v podnikání jako 
konkurenční potenciál; Synergický efekt 
konkurenčního boje. - 3 dod. -- abstr. - 1. vyd. 
- ISBN: 80-247-1277-6 
 
22284 
Édouard Stacke ; [přeložily Ludmila 
Desbrosseová, Eva Černá]  
Koučování  : pro manažery a firemní týmy 
Praha  : Grada, 2005, 154 s. : 12 obr., příklady 
Techniky pro koučování lidí a týmů. Potřeby 
rozvoje lidských zdrojů a výchovy manažerů-
trenérů. Koučování osob: příprava, etapy, 
nástroje, proces asistence. Koučování týmů: 
intervenční strategie, dlouhodobá asistence, 
zhodnocení výsledku. Následné změny ve 
firmě (profesionalizace, management kvality, 
koučování změn). – Pozn. - Coaching ď 
entreprise - performance et humanisme (Orig.). 
- 1. vyd. - ISBN: 80-247-0937-6 
 
22270 
Jiří Stýblo 
Outsourcing a outplacement  : (vyčleňování 
činností a uvolňování zaměstnanců) ; praxe 
a právní souvislosti 
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 114 s. 
Realizace outplacementového servisu v šesti 
kapitolách: Vývoj trhu - restrukturalizace - 
outsourcing; Personální restrukturalizace ve 
znamení outsourcingu; Outsourcing 
podnikových  činností;   Praktické   zkušenosti 
z firem; Outplacement jako důsledek 
outsourcingu; Vstříc nové pracovní kariéře. 
- 1. vyd. - ISBN: 80-7357-094-7 
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22341 
Jiří Stýblo 
Personální management jako nástroj řízení 
změn  
Praha  : VOX, 2004, 122 s. 
Podniková strategie a personální strategie. 
Strategie managementu budoucnosti. 
Racionalizace procesů a zvyšování firemní 
výkonnosti. Řízení změn jako vyčleňování 
firemních činností. Řízení znalostí. 
Interkulturní management jako změna.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-86324-43-5 
 
22412 
Václav Řepa 
Podnikové procesy  : procesní řízení a 
modelování 
Praha  : Grada, 2006, 265 s. : obr., tab. 
Publikace se komplexně zabývá podnikovými 
procesy a jejich funkcí v řízení podniku, 
zejména ve vztahu k informačnímu systému 
firmy. Je rozdělena do čtyř částí. První se 
věnuje historii podnikových procesů, základní 
klasifikaci jak procesů, tak přístupů k nim, 
metodice procesního reengineeringu a 
projektům reengineeringu procesů. Následuje 
část modelování podnikových procesů 
(metody, techniky, standardy). Další část je 
věnována vztahu mezi informačním systémem 
podniku a podnikovými procesy. V závěrečné 
části je popis metodiky modelování 
podnikových procesů MMABP. - 2 příl.: 
Případ. studie použití metodiky modelování a 
analýzy podnikových procesů -- přehl. nástrojů 
pro modelování podnikových procesů - ISBN: 
80-247-1281-4 
 
22350 
Petr Dostál, Karel Rais, Zdeněk Sojka 
Pokročilé metody manažerského 
rozhodování  
Praha  : Grada, 2005, 106 s. : obr., tab. 
Metody a objasnění jejich použití na 
příkladech: fuzzy logika, umělé neuronové 
sítě, genetické algoritmy, teorie chaosu. 
Aplikace pokročilých metod v důležitých 
oblastech ekonomie: predikace časových řad, 
kapitálový trh, data mining, rozhodování. - 
Dod. - 1. vyd. - ISBN: 80-247-1338-1 
 
 
 
 
 
 

22402 
Jan Urban 
Řízení lidí v organizaci  : personální rozměr 
managementu 
Praha  : ASPI Publishing, 2003, 298 s. 
Hlavní odborné principy, na kterých řízení lidí 
v organizaci spočívá. Vedle výkladu 
teoretických východisek efektivního řízení 
zaměstnanců kniha nabízí i praktické zásady 
řešení typických řídících problémů, názorné 
ilustrace schopností a zvyklostí úspěšných 
manažerů i nejčastější zdroje manažerských 
chyb. Závěrečné shrnutí přináší deset 
manažerských předpokladů úspěšného řízení 
lidí. - 1. vyd. - ISBN: 80-86395-46-4 
 
22268 
Kaj Green & Oliver Hanke ; [překlad Jiří 
Pondělíček]  
Řízení v krizových situacích  : příklady 
efektivních strategií 
Praha  : Management Press, 2004, 191 s. 
Efektivní strategie pro krizové řízení a vedení 
lidí v řadě mimořádných a nestandardních 
situací, s nimiž se podniky mohou setkat 
(propad obratu, prudký růst nákladů, krize 
vedení, problémy s likviditou). - Führen in 
stürmischen Zeiten: Erfolgsbeispiele und 
wetterfeste Strategien (Orig.). - 1 vyd. 
 
22304 
Havey Robbins, Michael Finley ; (překlad Aleš 
Lisa)  
Šéfem ze dne na den  : co dělat, když 
musíme nečekaně převzít odpovědnost za 
lidi a výsledky 
Praha  : Management Press, 2005, 163 s. : tab. 
Praktická příručka je určena všem, kteří se 
neočekávaně dostanou do situace, kdy musejí 
odpovídat za vedení lidí a jejich výsledky. 
Soustřeďuje se na praktickou aplikaci 
teoretických poznatků jak při řízení sebe sama 
a zvládnutí nároků nové funkce, tak při umění 
vést spolupracovníky a pracovní tým. - The 
accidental leader. What to do when you're 
suddenly in charge (Orig.). - 1. vyd. - ISBN: 
80-7261-133-X 
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Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
22197 
OECD 
Catastrophic risks and insurance  
Rizika katastrof a pojištění 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 421 s. : tab., 
grafy 
Výběr příspěvků z konference, kterou 
uspořádala OECD v listopadu 2004 v Paříži, 
aby podnítila diskusi o způsobech vypořádání 
se se ztrátami, které způsobily rozsáhlé 
katastrofy, ať již živelní pohromy nebo 
události způsobené člověkem. Počet těchto 
katastrof se zvyšuje a očekává se, že tento 
trend   bude   pokračovat. Události jako útoky 
z      11. září 2001   v    USA    nebo   tsunami 
v Indickém oceánu z 26. prosince 2004 zvýšily 
povědomí mezi členskými vládami OECD, že 
rizika spojená s rozsáhlými katastrofami 
mohou způsobit značné škody na životně 
důležitých systémech a infrastruktuře, na 
kterých jsou společnosti a ekonomika závislé. - 
Příl. - ISBN: 92-64-00994-9 
 
E-8683 
prepared by Manmohan Singh and Janet Kong 
Insurance companies in emerging markets  
Pojišťovny na rozvíjejících se trzích 
[S.l.]  : International Monetary Fund, May 
2005, 20 s. : tab., grafy, rámečky 
Studie se zaměřuje na to, jakým způsobem se 
pojišťovny na rozvíjejících se trzích rozhodují 
o alokaci aktiv. Pojistitelé na vyspělém trhu 
umisťují jen malý zlomek svých aktiv do 
rozvíjejících se trhů v důsledku regulačních 
omezení, ratingových tlaků a měnového rizika. 
Globální pojistitelé však investují na 
rozvíjejících se trzích přímo zřizováním 
poboček namísto investováním do portfolia, a 
tento trend se zvyšuje. Místní pojistitelé 
zůstávají většinou investory žijícími v zajetí 
místních nástrojů a dávají stabilitu domácímu 
trhu cenných papírů. V rozhodování pojistitelů 
o umístění aktiv hrají důležitou úlohu regulační 
režimy a likvidita a hloubka místních trhů. 
 
 
 
 
 
 

22196 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Insurance statistics yearbook 1994-2003  
Statistická ročenka pojištění 1994-2003 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 524 s. : tab., 
grafy 
Publikace ročně aktualizuje časové řady 
pojistné statistiky. Obsahuje údaje 
shromážděné z oficiálních orgánů členských 
zemí OECD (a Singapuru, který má status 
pozorovatele v  Insurance Committee OECD) 
o pojišťovacích společnostech a 
zaměstnancích, pojistných prémiích a 
investicích prováděných pojišťovnami. - Příl. - 
ISBN: 92-64-01701-1 
 
22357 
Jan Přib 
Kdy do důchodu a za kolik  
Praha  : Grada, 2005, 125 s. : tab. 
Názorný výklad jak si vypočítat důchod, jaké 
údaje jsou potřebné, jaké jsou konkrétní 
podmínky nároků na jednotlivé druhy 
starobního důchodu, jak se o důchod žádá 
apod. Výklad je doplněn praktickými příklady, 
vzorci a   tabulkami   pro výpočty. Právní stav 
k   1. 11. 2005 zahrnuje   i   změny    schválené 
s účinností od 1. 1. 2006. - Tab. pro výpočet 
důchodů -- přehl. předpisů. - 7. aktualiz. vyd. - 
ISBN: 80-247-1433-7 
 
22364 
Jiří Adolt, Petr Suchánek 
Pojišťovací zprostředkovatelé  
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 480 s. : 412 s. 
+ 10 příl. znění legislativy 
Komplexní a ucelený pohled na problematiku, 
postavení a práci pojišťovacích 
zprostředkovatelů. Vysvětlení pojmů a nové 
legislativy platné od 1. 1. 2005. Praktické 
příklady. Z obsahu: zprostředkovatelská 
činnost v pojišťovnictví, typy pojišťovacích 
zprostředkovatelů, provozování této činnosti a 
související  povinnosti, zrušení a zánik zápisu 
v registru. Rozhodnutí Komise ze dne 25. 9. 
2001 (2001/781/ES) o vypracování příručky 
přijímajících subjektů a seznamu písemností, 
které mohou být doručovány podle nařízení 
rady (ES) č. 1348/2000 o doručování soudních 
a mimosoudních písemností ve věcech 
občanských a obchodních v členských státech 
(oznámeno pod číslem K(2001) 2664).  
- 1. vyd. - ISBN: 80-7357-096-3 

 23



Nové knihy v odborné knihovně                                                                           Informace odborné knihovny MF                                
___________________________________________________________________________ 

22311 
OECD 
Reforming the insurance market in Russia  
Reformování pojistného trhu v Rusku 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 173 s. : tab., 
grafy 
Zpráva analyzuje rozvoj trhu a dynamiku růstu 
ruského pojistného průmyslu, který je prioritou 
pro vládu a nezbytný pro hospodářský rozvoj a 
finanční   stabilitu    země. Ruský  pojistný trh 
v roce 2004. Životní a neživotní pojištění. 
Právní a regulační rámec. Regulace a dozor. 
Pojišťovací a obchodní asociace. Doporučení. - 
Příl. - ISBN: 92-64-01118-8 
 
21810/524 
Sagit 
Sociální zabezpečení  : podle stavu  
k 14.11.2005 ; pojistné, nemocenské a 
důchodové pojištění, penzijní připojištění, 
sociální péče, státní sociální podpora, 
sociální potřebnost, životní minimum 
Ostrava  : Sagit, 2005, 480 s. 
Zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. 
Zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení. Zák. č. 114/1988 Sb., 
o působnosti orgánů ČR v sociálním 
zabezpečení. Zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku   zaměstnanosti.   Zák.  č. 54/1956 Sb., 
o nemocenském pojištění zaměstnanců. Zák. č. 
88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, 
o   dávkách  v mateřství a o přídavcích na děti 
z nemocenského pojištění. Zák. č. 32/1957 Sb., 
o nemocenské péči v ozbrojených silách. Zák. 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Zák. 
č. 237/2004 Sb.,   kterým   se     v   souvislosti 
s přijetím zákona o DPH mění některé zákony 
a přijímají některá další opatření a mění zák. č. 
353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 
zák.  č. 479/2003 Sb.,  a zák. č. 338/1992 Sb., 
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů (vybraná ustanovení). Zák. č. 
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Zák. č. 
42/1994 Sb., o penzijním připojištění se 
státním příspěvkem a o změnách některých 
zákonů souvisejících s jeho zavedením. Zák. č. 
482/1991 Sb., o sociální potřebnosti. Zák. č. 
463/1991 Sb., o životním minimu. Ke všem 
zákonům jsou připojeny i související vyhlášky 
a nařízení vlády. - ISBN: 80-7208-528-X 
 
 
 

E-8693 
Ministry of Finance. Office of the State 
Supervision in Insurance and Pension Funds 
Czech Republic 
State supervision in insurance  : annual 
report 2004 
Státní dozor v pojišťovnictví : výroční 
zpráva 2004 
Praha  : Ministerstvo financí ČR, [2005], 86 s. 
: tab., diagr. 
Úvodní slovo o činnosti Úřadu. Legislativní 
činnost. Povolovací a schvalovací činnost. 
Kontrolní a ostatní činnosti. Struktura 
pojistného trhu. Předepsané pojistné. Náklady 
na pojistné plnění. Aktiva pojišťoven. 
Technické rezervy a skladba finančního 
umístění. Pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla. Účetnictví a audit. Užitečné webové 
stránky. - 39 příl. -- Též v české verzi sign. E-
8692. - ISBN: 80-85045-26-5 
 
E-8690 
Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a 
penzijním připojištění 
Státní dozor v penzijním připojištění  : 
výroční zpráva za rok 2004 
Praha  : Ministerstvo financí ČR, [2005], 64 s. 
: tab., grafy, diagr. 
Úvodní slovo ředitele Úřadu. Legislativní 
činnost. Povolovací a schvalovací činnost. 
Kontrolní a ostatní činnosti. Struktura trhu 
penzijního připojištění. Hospodaření 
penzijních fondů. Účastníci penzijního 
připojištění. Přijaté a vyplacené prostředky. 
Daňové úlevy. Přehled užitečných webových 
stránek. - 27 příl. -- též v anglické verzi (sign. 
E-8691). - ISBN: 80-85045-25-7 
 
 
Pozemky a nemovitosti. Bytové 
hospodářství 
 
21810/526 
Sagit 
Katastr nemovitostí. Zeměměřictví. 
Pozemkové úpravy a úřady  : podle stavu  
k 5.12.2005 
Ostrava  : Sagit, 2005, 224 s. 
Zák. č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických 
a jiných věcných práv k nemovitostem. Zák. č. 
344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR. Zák. 
č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a 
katastrálních orgánech. Související vyhlášky a 
nařízení. Zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví  
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Práce. Zaměstnanci. 
Zaměstnavatelé 
 
22400/531 
Sagit 
Cestovní náhrady. Mzdové a platové 
předpisy  : podle stavu k 16.1.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 176 s. 
Úplné znění všech předpisů o cestovních 
náhradách: zák. č. 65/1965 Sb., zákoník práce 
(vybraná ustanovení).   Zák.  č. 119/1992 Sb., 
o cestovních náhradách. Další související 
předpisy.      Mzdové   a    platové     předpisy 
v podnikatelské a rozpočtové sféře: zák. č. 
1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní 
pohotovost a o průměrném výdělku. Zák. č. 
143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní 
pohotovost v rozpočtových a v některých 
dalších organizacích a orgánech. Zák. č. 
201/1997 Sb., o platu a některých dalších 
náležitostech státních zástupců a o změně a 
doplnění zák. č. 143/1992 Sb. Zák. č. 236/1995 
Sb.,  o  platu a dalších náležitostech spojených 
s výkonem funkce představitelů státní moci a 
některých státních orgánů a soudců a poslanců 
Evropského parlamentu. Zák. č. 427/2003 Sb., 
kterým se pro rok 2004 stanoví mimořádné 
opatření při určování výše platu a některých 
náhrad výdajů spojených s výkonem funkce 
představitelů státní moci a některých státních 
orgánů, poslanců Evropského parlamentu, 
soudců a státních zástupců, výše dalšího platu 
těchto osob za první pololetí roku 2004. Zák. č. 
590/2004 Sb., o odejmutí dalšího platu za 
druhé pololetí 2004 představitelům státní moci 
a některých státních orgánů, soudcům, státním 
zástupcům a poslancům Evropského 
parlamentu, zvoleným na území ČR. 
Související nařízení vlády. znění obecných 
předpisů - zákonů, týkajících se minimální 
mzdy, náhrady mzdy, mzdového vyrovnání, 
odstupného, odměňování prací konaných 
mimo pracovní poměr aj.  
- ISBN: 80-7208-535-2 
 
 
 
 
 
 
 
 

22255 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
The contribution of wage developments to 
labour market performance  
Přispění vývoje mezd k výkonu pracovního 
trhu 
Brussels  : European Commission, 2005, v, 
124 s. : tab., grafy, vzorce 
Vývojové trendy trhu práce v Evropské unii. 
Zaměstnanost a nezaměstnanost. Mzdy, 
produktivita a jednotkové mzdové náklady. 
Instituce pracovního trhu. Empirická analýza. - 
Příl. - ISBN: 92-894-9039-X 
 
22282 
Zbyněk Siegel 
Jak úspěšně hledat a získat zaměstnání  : 
[špičkové rady, tipy a příklady pro uchazeče 
o zaměstnání] 
Praha  : Grada, 2005, 165 s. : příklady, tab., 
obr. 
Strategie v praxi osvědčené, jak s úspěchem 
postupovat při hledání zaměstnání. Základní 
aspekty při hledání. Životopis. Jak nejlépe 
oslovit zaměstnavatele. Osobní pohovor. 
Zhodnocení jednotlivých aktivit (důvody 
neúspěchu, nejčastější chyby, hodnocení 
pohovoru). - 1. vyd. - ISBN: 80-247-1388-8 
 
22420 
František Alinče, Ivan Tomší 
Katalog prací  : uplatňování podle povolání 
a platových tříd ve veřejných službách a 
správě od 1.1.2006 
Ostrava  : Andragogos agency, 2005, 503 s. 
Principy a zásady zařazování zaměstnanců do 
platových tříd včetně znění všech právních 
předpisů. Katalog prací s vysvětlením a 
komentářem k některým příkladům prací a 
povolání. Vymezení rámců platového zařazení 
ve vybraných typech zařízení veřejných služeb 
a správy. Všechny předpisy i komentáře jsou 
ve znění platném k 1. 1. 2006. - 2. aktualiz. 
vyd. - ISBN: 80-7263-311-2 
 
22407 
Eva Dandová 
Postavení ženy v pracovněprávních vztazích  
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 143 s. 
Problémy žen v pracovních vztazích při 
vzniku, změnách a skončení pracovního 
poměru, při řešení otázek pracovní doby, 
dovolené na zotavenou, při řešení mzdových 
problémů a při uvolňování z práce z důvodu 
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překážek v práci. Velká pasáž je též věnována 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci žen. 
Závěr tvoří shrnutí speciální právní úpravy ve 
vztahu k jednotlivým kategoriím žen - matek. - 
Příl. -- přehl. nejdůležitějších předpisů -- 
Směrnice Rady 2000/43/ES -- Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES. - 
1. vyd. - ISBN: 80-7357-100-5 
 
E-8661 
Kamil Galuščák, Daniel Münich 
Structural and cyclical unemployment  : 
what can we derive from the matching 
function? 
Strukturální a cyklická nezaměstnanost : co 
můžeme odvodit z "matching function"? 
Prague  : Czech National Bank, 2005, 25 s. : 
tab., grafy, vzorce 
Vysvětlují se pohyby v UV prostoru, tj. vztah 
mezi rozsahem nezaměstnanosti a volnými 
místy, známý jako křivka Beveridge, v České 
republice v letech 1995-2004. Studie 
vysvětluje   pohyby   v      Beveridge     křivce 
s využitím celkových pohybů na trhu práce 
odhadováním "matching function". (Matching 
function definuje vstupy a výstupy na trhu 
práce, příliv a odliv uchazečů o práci.) 
 
22290 
Eva Zahrádková 
Teambuilding  : cesta k efektivní spolupráci 
Praha  : Portál, 2005, 173 s. : tab. 
Metoda vytváření efektivní týmové spolupráce 
na základě vztahů mezi lidmi. Analýza 
kritických situací ve firmě. Principy spolupráce 
a komunikace. Specifika malých i velkých 
firem. Znalost skupinové dynamiky. Akce 
zaměřené na budování týmu (typy programů a 
příprava akcí). Konkrétní příklady, jak řešit 
obtížné pracovní situace a interpersonální 
problémy. - 1. vyd. - ISBN: 80-7367-042-9 
 
 
22417 
Luděk Kolman 
Výběr zaměstnanců  : zkoušky, testy, 
rozhovory 
Praha  : Linde (Praha), 2004, 175 s. : 6 tab., 12 
obr. 
Odborné předpoklady a vědecké podklady, na 
nichž je výběr zaměstnanců založen. 
Psychologické testy. Návrh a ověření metody 
při výběru zaměstnanců. Možnosti a meze 
výběru. Vedení rozhovoru vhodného pro účely 
výběru. V příloze příprava otázek k rozhovoru 

a předpoklady výpočtů a operací s daty, 
užívaných v psychologii práce. - 2 příl. -- slov. 
pojmů a zkrat. - ISBN: 80-86131-53-X 
 
22418 
Luděk Kolman 
Výcvik zaměstnanců  : psychologické 
základy podnikové odborné přípravy a 
výcviku 
Praha  : Linde (Praha), 2005, 107 s. : tab., obr. 
Kniha poskytuje přehled o možnostech využití 
psychologie při výcviku a odborné přípravě 
zaměstnanců organizace. Obsahem 
jednotlivých kapitol je systémový přístup, 
komunikace a kompetence, rozvoj osobnosti, 
dynamika skupin, výcvik a organizační učení. 
Kapitoly jsou doplněny četnými příklady a 
cvičeními. - Slov. pojmů  
- ISBN: 80-86131-62-9 
 
 
Právo 
 
22219 
edited by Peter Cartwright 
Consumer protection in financial services  
Ochrana spotřebitele ve finančních službách 
London  : Kluwer Law International, 1999, 
xxxiii, 292 s. : tab. 
Díky rychle se měnící struktuře finančních 
služeb je otázka jejich regulace v zájmu 
spotřebitelů velmi aktuální a je třeba, aby 
právo udrželo s těmito změnami krok. Kniha 
zkoumá roli práva v ochraně spotřebitele 
především co se týká nakupování finančních 
služeb. Významní odborníci zkoumají nejprve 
roli Evropské unie a projektů ombudsmana 
působícího ve Velké Británii ve věci zlepšení 
ochrany spotřebitele. Osm odborných 
příspěvků detailně analyzuje aspekty různých 
právních   mechanismů   ochrany   spotřebitele 
v bankovnictví, finančních službách, 
investování a pojišťovnictví. Závěrečná část 
knihy se soustředí na kontroverzní oblast 
spotřebního úvěru. - ISBN: 90-411-9717-6 
 
22344 
Christian Zacker, Stephan Wernicke ; [přeložili 
Pavla Váňová, Martin Sláma]  
Examinatorium evropského práva  : 
základy. Právo institucí. Hmotné právo. 
Právní ochrana 
Praha  : LexisNexis CZ, [2005], 351 s. 
Historie evropské integrace. Právní charakter a 
právní subjektivita ES a EU. Právo institucí 
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(orgány, platnost a zásady komunitárního 
práva). Hmotné právo. Právní ochrana v rámci 
Společenství. Publikace je zpracována formou 
otázek a odpovědí a obsahuje judikáty 
Evropského soudního dvora. - Výběr význam. 
rozhodnutí ESD - Examinatorium Europarecht 
(Orig.). - 3. přeprac. vyd.  
- ISBN: 80-86920-05-4 
 
22198 
OECD 
Georgia  
Gruzie 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 299 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Výsledky posouzení právního a 
institucionálního   rámce pro boj proti korupci 
v Gruzii. Vlastní hodnotící zprávu připravila 
gruzínská vláda na základě praxe OECD. 
Zpráva slouží jako podklad nejen pro 
tranzitivní ekonomiky, ale i pro další regiony, 
které bojují s korupcí. - Příl. - ISBN: 92-64-
01077-7 
 
21640/01/02 
Kapitola 01. Obecné, finanční a 
institucionální otázky  : [1968, 2003, 2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 247 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Služební řád. Nařízení Rady, kterými se 
upravují odměny a důchody úředníků a 
ostatních zaměstnanců ES. Nařízení Rady, 
kterým se mění služební řád úředníků a 
pracovní řád ostatních zaměstnanců ES. 
 
21640/01/05 
Kapitola 01. Obecné, finanční a 
institucionální otázky  : [2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2004, 122 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Nařízení, rozhodnutí Komise, Rady nebo 
Evropského parlamentu z roku 2004 se týkají 
např.: zřízení výkonné agentury pro řízení 
činnosti Společenství v oblasti energetiky, 
umístnění sídel některých subjektů EU, 
zavedení různých programů v rámci EU, 
zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a 
informací, úpravy a změny různých jednacích 
řádů (např. Evropské centrální banky, 
Soudního dvora), stanovení koeficientů pro 
odměny úředníků EU v nových členských 
státech, zavedení některých nových funkcí 

Schengenského informačního systému, 
nařízení o platových poměrech členů Účetního 
dvora, podmínky zaměstnání tajemníků EU 
aj.). 
 
21640/02/16 
Kapitola 02. Celní unie a volný pohyb zboží  
: [2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 101 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Nařízení Komise nebo Rady (ES). Rozhodnutí 
Evropského   parlamentu a Rady z dubna 2004 
o zavedení akčního programu Společenství na 
podporu akcí v oblasti ochrany finančních 
zájmů   Společenství (program Hercule). Dále 
z obsahu: celní kvóty, zařazení určitého zboží 
do kombinované nomenklatury, prováděcí 
pravidla k dovoznímu režimu, přechodná 
opatření z důvodu přistoupení nových 
členských států, celní a statistická 
nomenklatura a společný celní sazebník, 
statistika Společenství obchodu se zbožím 
mezi členskými státy, způsob provádění 
nařízení Rady o vývozu kulturních statků, 
přistoupení k protokolu o změně Mezinárodní 
úmluvy o zjednodušení a sladění celních 
režimů (Kjótská úmluva) aj. 
 
21640/03/46 
Kapitola 03. Zemědělství  : [1992, 1998, 
2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 272 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Nařízení,  rozhodnutí Komise nebo Rady (ES) 
z výše  uvedených    let. Z    obsahu:     změny 
v seznamu stanovišť hraniční kontroly, 
veterinární podmínky a osvědčení, obchodní 
normy pro některé potraviny, podpora pro 
rozvoj venkova z Evropského zemědělského 
orientačního a záručního fondu (EZOZF), 
zřízení programu Společenství pro zachování a 
využití genetických zdrojů v zemědělství aj. 
 
 
21640/03/43 
Kapitola 03. Zemědělství  : [1999, 2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2004, 532 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Nařízení, rozhodnutí, směrnice, doporučení 
Komise  nebo Rady (ES) z roku 1999 a 2004. 
Z obsahu: opatření pro zlepšení jakosti 
zemědělských produktů, doplnění přílohy 
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nařízení o zápisu některých názvů do 
"Rejstříku chráněných označení původu a 
chráněných zeměpisných označení", 
organizace trhu se lnem, vzor veterinárních 
osvědčení, veterinární předpisy, režim správy 
celních kvót pro dovoz ovoce, předpisy ve 
vinařství, zvláštní podmínky dovozu produktů 
rybolovu, doplňky a výmazy v seznamu 
stanovišť hraniční kontroly v důsledku 
rozšíření EU, přechodná prováděcí pravidla a 
opatření pro nové členské státy v oblasti 
zemědělství atd. 
 
21640/03/44 
Kapitola 03. Zemědělství  : [2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2004, 578 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Nařízení, rozhodnutí, směrnice, doporučení 
Komise nebo Rady (ES). Z obsahu: dovoz 
vedlejších   produktů   živočišného      původu 
z třetích zemí, přechodná opatření pro obchod 
se zemědělskými produkty v důsledku 
přistoupení nových států do EU, společná 
pravidla pro režimy přímých podpor v rámci 
společné        zemědělské    politiky,     změna 
v seznamu stanovišť hraniční kontroly aj. 
 
21640/03/45 
Kapitola 03. Zemědělství  : [2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 251 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Nařízení, rozhodnutí, směrnice, doporučení 
Komise nebo Rady (ES). Z obsahu: stanovení 
směnných kurzů použitelných pro některé 
přímé podpory, strukturální nebo 
environmentální opatření na rok 2004, 
organizace úředních kontrol produktů 
živočišného původu, přímé podpory v rámci 
společné zemědělské politiky aj. 
 
21640/04/07 
Kapitola 04. Rybolov  : [2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2004, 142 s. 
Rozhodnutí, nařízení Rady nebo Komise (ES), 
dohoda ve formě výměny dopisů, dodatkový 
protokol k Evropské dohodě z oblasti rybolovu 
(rejstřík rybářského loďstva Společenství, 
rybolovná práva, obchodování s rybami, zákaz 
odlovu, programy kontroly rybolovu členských 
států aj.). 
 
 

21640/05/05 
Kapitola 05. Volný pohyb pracovníků a 
sociální politika  : [2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 116 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Rozhodnutí, nařízení Komise, Evropského 
parlamentu nebo Rady se týkají pracovních 
otázek, uznávání odborného vzdělávání, 
sociálního zabezpečení, práva občanů Unie 
svobodně se pohybovat a pobývat na území 
členských států aj. 
 
21640/06/07 
Kapitola 06. Právo usazování a volný pohyb 
služeb  : [1984, 2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 418 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Směrnice, rozhodnutí, nařízení Komise nebo 
Evropského parlamentu se týkají např. 
pojišťovnictví, rozhodnutí o zřízení 
Evropského výboru orgánů bankovního 
dohledu, zřízení Evropského výboru dozoru 
nad pojišťovnictvím a Evropského výboru 
regulátorů trhu s cennými papíry, koordinace 
postupů při zadávání veřejných zakázek aj. 
 
21640/07/08 
Kapitola 07. Dopravní politika  : [2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 336 s. 
Znění    závazných aktů s obecnou působností 
z roku 2004. Směrnice, nařízení, rozhodnutí a 
dohody Komise (ES) nebo Evropského 
parlamentu. Z obsahu: seznam vodních cest, 
omezování rychlosti u některých kategorií 
motorových vozidel, vytvoření jednotného 
evropského nebe, statistika přepravy zboží, 
důsledky   přistoupení  nových členských států 
v letecké dopravě, zřízení Evropské agentury 
pro železnice, rozvoj transevropské dopravní 
sítě, bezpečnost letového provozu 
(Eurocontrol) aj. 
 
21640/11/12 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [1973-1977] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 163 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Nařízení, rozhodnutí Rady, dohody, dodatkové 
protokoly    k    dohodám  z let 1973 až 1977. 
Z obsahu: dohody mezi EHS a jinými zeměmi 
v důsledku přistoupení nových členských států, 
obchodní spolupráce aj. 
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21640/11/13 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [1978-1980] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2004, 292 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Dohody o spolupráci mezi Evropským 
společenstvím a některými jinými nečlenskými 
státy, nařízení Rady nebo Komise z výše 
uvedených let. 
 
21640/11/14 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [1980-1982] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 296 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Rozhodnutí, nařízení Rady nebo Komise a 
dohody   o   spolupráci    z    let  1980 - 1982. 
Z    obsahu:    dohody   o    rybolovu, nařízení 
o statistickém prahu ve statistice zahraničního 
obchodu Společenství aj. 
 
21640/11/15 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [1982-1987] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 311 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Rozhodnutí, nařízení Komise nebo Rady a 
dohody o spolupráci z let 1982 až 1987. 
Spolupráce mezi Evropským hospodářským 
společenstvím a některou třetí zemí aj. 
 
21640/11/16 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [1987-1989] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 344 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Rozhodnutí, nařízení Rady nebo Komise, 
dohody mezi EHS a některými nečlenskými 
zeměmi o spolupráci. Z obsahu: 
vědeckotechnická         spolupráce,      dohody 
o rybolovu, obchodování, vývoz potravin aj. 
21640/11/17 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [1989-1991] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 306 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Rozhodnutí, nařízení Rady nebo Komise, 
dohody mezi EHS a některými nečlenskými 
zeměmi. Z obsahu: hospodářská pomoc, 
systémy elektronické výměny dat ke 
komerčním účelům, vědeckotechnická 
spolupráce, celní režimy, Dohoda o založení 
Evropské banky pro obnovu a rozvoj aj. 
 
 

21640/11/18 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [1991-1993] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 330 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Rozhodnutí, nařízení Rady nebo Komise, 
protokoly, rámcové dohody o spolupráci mezi 
EHS a některou nečlenskou zemí. Z obsahu: 
rozšíření hospodářské pomoci na další země 
střední a východní Evropy, společná pravidla 
pro vývoz, finanční a technická pomoc 
asijským a latinskoamerickým rozvojovým 
zemím, konečné antidumpingové clo, nosiči 
statistických informací pro statistiku obchodu, 
přeprava zboží, kontrola pohybu nebezpečných 
odpadů, záruka Společenství Evropské 
investiční bance aj. Změna Montrealského 
protokolu o látkách, které poškozují ozonovou 
vrstvu. Dohoda o zřízení Mezinárodního 
střediska pro vědu a techniku. 
 
21640/11/51 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [1993, 2000, 
2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 304 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Nařízení, rozhodnutí Rady nebo Komise, 
dohody o spolupráci, dohody ve formě výměny 
dopisů z výše uvedených roků. Z obsahu: 
uložení   konečného    antidumpingového    cla 
z    dovozu,    založení evropských partnerství 
v rámci procesu stabilizace a přidružení, 
dohody o obchodu mezi ES a některými 
nečlenskými zeměmi, kombinovaná 
nomenklatura, rybolovná práva, dovoz ovoce, 
vývoz a dovoz nebezpečných chemických 
látek, vzájemné uznávání certifikátů shody, 
systém všeobecných celních preferencí, 
vědeckotechnická spolupráce aj. Protokol, 
kterým se mění Úmluva o odpovědnosti vůči 
třetím stranám v oblasti jaderné energie. 
 
21640/11/19 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [1993-1994] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2004, 318 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Rozhodnutí, nařízení Rady nebo Komise a 
protokoly. Z obsahu: omezování emisí oxidu 
dusíku, hospodářská pomoc některým zemím 
střední  a  východní Evropy, uzavření úmluvy 
o biologické rozmanitosti, změna 
Montrealského protokolu o látkách 
poškozujících ozonovou vrstvu, Rámcová 
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úmluva OSN o změně klimatu, ochrana 
mořského prostředí aj. 
 
21640/11/21 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [1994, 1995] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 602 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Nařízení, rozhodnutí Rady nebo Komise, 
výměny dopisů a dohody o spolupráci mezi ES 
a některou nečlenskou zemí. Dohoda o zřízení 
Světové obchodní organizace s přílohou a 
navazující   dohody    z      různých     oblastí 
(o obchodních aspektech investičního 
podnikání,    o    dovozním    licenčním řízení, 
o pravidlech a   řízení    při    řešení       sporů, 
o vládních zakázkách aj). Z obsahu dalších 
uveřejněných předpisů: dohody mezi ES a 
Bulharskou republikou, Rumunskou 
republikou, dohody o vědeckotechnické 
spolupráci mezi ES a Austrálií, Indickou 
republikou atd. Všeobecná dohoda o clech a 
obchodu 1994. 
 
21640/11/20 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [1994] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 309 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Dohoda   mezi   ES   a   Austrálií   o  obchodu 
s vínem. Nařízení Komise o stanovení postupu 
Společenství při správě množstevních kvót. 
Rozhodnutí Rady o prozatímním provádění 
některých dohod a protokolů mezi EHS a 
některými      třetími    zeměmi    o      obchodu 
s textilními výrobky. Rozhodnutí o dovozu 
ovoce z Chilské republiky do Společenství. 
 
21640/11/23 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [1995-1996] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 359 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Rozhodnutí,  nařízení   Rady   nebo     Komise 
z výše uvedených let. Dohody mezi ES a 
některou nečlenskou zemí. Úmlouva o ochraně 
Alp.           Z   obsahu:   používání     předpisů 
o hospodářské soutěži v USA a ES, konečné 
antidumpingové   clo    z    dovozu,      obchod 
s textilními výrobky, statistika obchodu, 
hospodářská pomoc pro Chorvatsko, ochrana 
vodních toků, Mezinárodní termonukleární 
reaktor, dohoda o obchodu a obchodních 
záležitostech   mezi   ES,   prozatímní dohody 
o obchodu a obchodních záležitostech mezi 

ES,   Ruskou   federací   a  Ukrajinou, dohody 
o prekurzorech a chemických látkách, dohody 
o zemědělských produktech aj. 
 
21640/11/25 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [1996-1997] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 367 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Rozhodnutí,   nařízení  Rady   nebo     Komise 
z výše uvedených let se týkají především 
obchodu. V textu např.: dohoda s Argentinskou 
republikou, společná pravidla dovozu 
některých textilních výrobků, Mezinárodní 
dohoda o přírodním kaučuku, pokyny pro 
programy finančních a technických opatření 
(MEDA), statistika obchodu se zbožím 
Společenství a jeho členských států s třetími 
zeměmi aj. 
 
21640/11/24 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [1996] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 282 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Rozhodnutí,   nařízení    Rady   nebo Komise. 
Z   obsahu:   dohodnuté   zápisy   o     obchodu 
s textilními a oděvními výrobky mezi ES a 
Vietnamskou socialistickou republikou, 
dohody o vědeckotechnické spolupráci, 
finanční    pomoc   Moldavsku,     memoranda 
o porozumění,   protokoly  k všeobecné 
dohodě o obchodu službami aj. 
 
21640/11/27 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [1997-1998] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 284 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Rozhodnutí a nařízení Rady nebo Komise 
(ES), úmluvy o spolupráci, dohody a 
protokoly. Z obsahu: zvláštní podmínky pro 
dovoz     některých    potravin,        spolupráce 
s Makedonií, přistoupení Monackého knížectví 
k Úmluvě o ochraně Alp, dohody o obchodu a 
obchodních záležitostech mezi ES a Uzbecku 
republikou aj. 
 
21640/11/26 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [1997] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 368 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Rozhodnutí nebo nařízení Rady a Komise 
(ES), výměny dopisů, dohody. Z obsahu 

 30



Informace odborné knihovny MF                                                                          Nové knihy v odborné knihovně                                
__________________________________________________________________________ 

předpisů v tomto svazku: odstranění cel pro 
produkty   informačních   technologií, obchod 
s produkty informačních technologií, 
mezinárodní  spolupráce ve výzkumu a vývoji 
v oblasti inteligentních výrobních systémů, 
uzavření Evropsko-středomořské prozatímní 
dohody, finanční pomoc Arménii a Gruzii, 
Euroatom, prozatímní obchody mezi ES a 
jinými nečlenskými zeměmi aj. 
 
21640/11/03 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [1998-1999] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2004, 331 s. 
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP z roku 
1994, 1995 a 1996, kterým se mění jednotlivé 
přílohy Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru. 
 
21640/11/30 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [1998-1999] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2004, 260 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Nařízení, rozhodnutí Rady nebo Komise se 
týkají např. atomové energie, obchodu, 
průmyslových havárií, přeshraniční spolupráce 
aj. Protokol, kterým se upravují obchodní 
aspekty Evropské dohody mezi ES a některými 
nečlenskými státy. Dohody mezi ES a 
nečlenskými státy. 
 
21640/11/28 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [1998] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 283 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Rozhodnutí nebo nařízení Rady a Komise 
(ES). Z obsahu: společná pravidla dovozu 
některých textilních výrobků, statistika 
obchodu se zbožím Společenství a jeho 
členskými   státy   se  třetími zeměmi, dohody 
o spolupráci mezi ES a třetími zeměmi, 
zavedení přístupového partnerství, ochrana 
mořského prostředí, pojištění vývozních úvěrů 
pro operace se střednědobým a dlouhodobým 
krytím aj. 
 
21640/11/33 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [1999, 2000] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 333 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Rozhodnutí nebo nařízení Rady a Komise 
(ES), dohody ve formě výměny dopisů a 

smlouvy.  Obsahem předpisů je např.: dohody 
o obchodu s textilními a obuvnickými výrobky 
s některými nečlenskými zeměmi, 
vědeckotechnická        spolupráce,       dohoda 
v oblastech schengenského acquis, uložení 
konečného antidumpingového cla z dovozu na 
různé výrobky, orientační přidělení celkové 
částky pomoci ES nově přijímaným zemím, 
Smlouva Světové organizace duševního 
vlastnictví o právu autorském a o výkonech 
výkonných umělců, celoevropský program 
spolupráce v oblasti vysokého školství aj. 
 
21640/11/36 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [2000, 2001] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 306 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Rozhodnutí, nařízení Rady nebo Evropského 
parlamentu, dohody ve formě výměny dopisů. 
Z obsahu: obchod s textilními výrobky, 
podmínky pro rybolov, uložení konečného 
antidumpingového cla z   dovozu,  rozhodnutí 
o podpisu Úmluvy OSN proti nadnárodnímu 
organizovanému zločinu, pravidla v oblasti 
státem podporovaných vývozních úvěrů a 
financování projektů v této oblasti, spolupráce 
s USA a Kanadou v oblasti vysokoškolského 
vzdělávání aj. 
 
21640/11/05 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [2000-2001] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2004, 351 s. 
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP z roku 
2000 a 2001, kterým se mění jednotlivé přílohy 
Dohody o Evropském hospodářském prostoru. 
 
21640/11/35 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [2000] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2004, 404 s. 
Znění   závazných  aktů s obecnou působností 
z roku 2000. Dohoda o partnerství mezi 
africkými, karibskými a tichomořskými státy 
na jedné straně a Evropským společenstvím a 
jeho členskými státy na straně druhé. Vnitřní 
dohoda  o přídělu finanční pomoci zámořským 
zemím a územím. Vnitřní dohoda mezi 
zástupci vlád členských států, zasedajících v 
Radě, o opatřeních, která mají být přijata, a o 
postupech, které mají být dodrženy při 
provádění dohody o partnerství AKT-ES. 
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21640/11/34 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [2000] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 335 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Nařízení a rozhodnutí Rady (ES) nebo Komise 
(ES) z roku 2000. Předmětem předpisů jsou 
např.: konečné antidumpingové clo, společná 
pravidla dovozu některých textilních výrobků, 
spolupráce s Jihoafrickou republikou, 
prováděcí pravidla ke statistice zahraničního 
obchodu, podpora Společenství pro 
předvstupní  opatření  v  oblasti    zemědělství 
v kandidátských zemích, Úmluva o ochraně 
Rýna, Evropská agentura pro obnovu aj. 
 
21640/11/40 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [2001-2002] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2004, 397 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Nařízení, rozhodnutí Komise nebo Rady. 
Dodatkové protokoly, dohody mezi ES a 
některými   jinými   státy z roku 2001 a 2002. 
Z obsahu: celní kvóty pro některé ryby a 
produkty rybolovu, předvstupní finanční 
pomoc Turecku, dohody o stabilizaci a 
přidružení mezi ES a jejich členskými státy a 
Makedonií, stejné dohody s Chorvatskem, 
dohody o obchodu mezi ES a Jihoafrickou 
republikou aj. 
 
21640/11/38 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [2001] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 395 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Rozhodnutí, nařízení Rady nebo Komise, 
dohody mezi ES a jinými nečlenskými zeměmi 
z roku 2001. Obsahem předpisů je např.: 
přistoupení ES k předpisům Evropské 
hospodářské komise OSN, uložení 
antidumpingového cla z dovozu, čtvrtý 
protokol o podmínkách rybolovu, vývozní 
certifikáty pro zemědělské produkty, politika 
potravinové pomoci, klasifikace pro statistiku 
zahraničního obchodu aj. 
 
21640/11/07 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [2002-2003] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 461 s. 
Znění   rozhodnutí   Smíšeného   výboru EHP 
č. 124 až 165 z roku 2001 a rozhodnutí č. 1 až 

154 z roku 2002, kterým se mění jednotlivé 
přílohy Dohody o EHP. 
21640/11/45 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [2002-2003] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 250 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Nařízení, rozhodnutí Komise nebo Rady. 
Dohody   mezi   ES a  některými jinými státy. 
Z obsahu: uložení konečného 
antidumpingového  cla   z   dovozu,    dohody 
o obchodu s textilními výrobky, postupy při 
používání Dohody o stabilizaci a přidružení 
mezi ES a bývalou jugoslávskou republikou 
Makedonie aj. 
 
21640/11/41 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [2002] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 512 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Nařízení, rozhodnutí Rady nebo Komise, 
dohody mezi ES a některými nečlenskými 
zeměmi. Z obsahu: uložení konečného 
antidumpingového cla z dovozu, změna 
Montrealského protokolu, dohody o přepravě 
zboží aj. 
 
21640/11/42 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [2002] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 323 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Nařízení, rozhodnutí Rady nebo Komise, 
dohody mezi ES a některými nečlenskými 
zeměmi z roku 2002. Z obsahu: 
antidumpingové clo z dovozu, Kjótský 
protokol k rámcové úmluvě OSN o změně 
klimatu, Cartagenský protokol o biologické 
bezpečnosti, vědeckotechnická spolupráce, 
obchodní spolupráce aj. 
 
21640/11/44 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [2002] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 202 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Nařízení, rozhodnutí Komise nebo Rady z roku 
2002. Nařízení o uložení konečného 
antidumpingového cla z   dovozů,  rozhodnutí 
o uzavření Dohod o vzájemném uznávání 
posuzování shody mezi ES a některou třetí 
zemí, smlouva o pomoci uprchlíkům v zemích 
Blízkého východu, dohoda o spolupráci v 
oblasti jaderné bezpečnosti aj 
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21640/11/43 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [2002] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 246 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Nařízení, rozhodnutí Komise nebo Rady z roku 
2002. Z obsahu tohoto čísla: provádění 
programu přeshraniční spolupráce v rámci 
programu Phare, seznam celních úřadů, 
přistoupení    k          Mezinárodní        úmluvě 
o občanskoprávní odpovědnosti za škody 
způsobené znečištěním ropnými palivy z roku 
2001, uložení konečného antidumpingového 
cla z dovozu, klasifikace zemí pro statistiku 
zahraničního obchodu, dohoda o obchodu mezi 
ES a Libanonskou republikou aj. 
 
21640/11/08 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [2003, 2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 541 s. 
Znění   rozhodnutí   Smíšeného  výboru  EHP 
č. 156 až 175 z roku 2002 a rozhodnutí č. 1 až 
181 z roku 2003, kterým se mění jednotlivé 
přílohy Dohody o EHP. 
 
21640/11/48 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [2003] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 289 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Rozhodnutí, nařízení Rady nebo Komise a 
dohody o spolupráci z roku 2003. Např.: kvóty 
pro dovoz některých textilních výrobků, 
systém dvojité kontroly bez množstevních 
omezení pro vývoz některých výrobků, 
konečné   antidumpingové  clo, změna nařízení 
o Evropské agentuře pro obnovu, uzavření 
Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi 
ES a některou třetí zemí, množstevní kvóty pro 
některé výrobky, vzájemná liberalizační 
opatření aj. 
 
21640/11/46 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [2003] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 299 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Nařízení, rozhodnutí Komise nebo Rady ES, 
dohody,  úmluva  a     protokol  z roku    2003. 
Z obsahu: společná pravidla dovozu některých 
textilních výrobků, uložení konečného 
antidumpingového cla z dovozu, finanční 
prováděcí pravidla o podpoře Společenství pro 
předvstupní opatření v oblasti zemědělství, 

vědeckotechnická spolupráce s nečlenskými 
zeměmi aj. 
 
21640/11/47 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [2003] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 345 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Nařízení, rozhodnutí Komise nebo Rady ES, 
dohody,  úmluva    a   protokol   z roku  2003. 
Z obsahu:  podmínky přístupového partnerství 
s Bulharskem, Rumunskem, Tureckem, 
dohody o vědeckotechnické spolupráci, 
zvláštní podmínky pro dovoz některých 
produktů aj. 
 
21640/11/50 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 197 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Nařízení, rozhodnutí Rady nebo Komise např. 
o přechodném bodovém systému platném pro 
těžká nákladní vozidla (též dohody k této 
problematice), o antidumpingových opatřeních 
a antidumpingovém clu, o pravidlech pro 
usnadnění přechodu z podpory pro tranzitivní 
země, o Mezinárodním fondu pro náhradu 
škod způsobených ropným znečištěním aj. 
Protokol  z  roku 2003 k Mezinárodní úmluvě 
o zřízení Mezinárodního fondu pro náhradu 
škod způsobených ropným znečištěním z roku 
1992. Protokoly z roku 1992, kterými se mění 
tato Mezinárodní úmluva o zřízení 
Mezinárodního fondu pro náhradu škod 
způsobených ropným znečištěním. 
Memorandum o porozumění mezi ES a ČLR. 
 
21640/11/09 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2004, 258 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Tento svazek obsahuje Rozhodnutí Smíšeného 
výboru EHP z roku 2004, kterými se mění 
různé přílohy (označeny římskou číslicí) 
Dohody o EHP. 
 
21640/11/49 
Kapitola 11. Vnější vztahy  : [2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 278 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Nařízení, rozhodnutí Komise nebo Rady ES, 
dohody mezi ES a některým nečlenským 
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státem. Z obsahu: omezení dovozu některých 
výrobků z oceli, vědeckotechnická spolupráce 
Evropského společenství pro atomovou energii 
a Švýcarské konfederace, obchod s lihovinami, 
uložení konečného antidumpingového cla, 
šetření možného obcházení antidumpingových 
opatření aj. 
 
21640/13/32 
Kapitola 13. Průmyslová politika a vnitřní 
trh  : [2000, 2003, 2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 766 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Rozhodnutí, nařízení, směrnice Rady nebo 
Komise z výše uvedených roků. Z obsahu: 
mezinárodní účetní standardy, geneticky 
modifikované   potraviny,   ochrana     chodců 
v silničním provozu, bezpečnost sítí a 
informací, informace veřejného sektoru aj. 
 
21640/13/34 
Kapitola 13. Průmyslová politika a vnitřní 
trh  : [2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 880 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Rozhodnutí, nařízení, směrnice Rady nebo 
Komise z roku 2004. Z obsahu: obaly a 
obalový odpad, měření emisí oxidu uhličitého 
u  vozidel kategorie N1, materiály a předměty 
z plastů určené pro styk s potravinami, názvy 
textílií, povolení nových geneticky 
modifikovaných potravin a krmiv, mezinárodní 
účetní standardy, statistika v oblasti vědy a 
techniky, kodex Společenství týkající se 
humánních léčivých přípravků, pravidla pro 
poskytování finanční pomoci v oblasti 
transevropských sítí, program na podporu 
rozvoje a distribuce evropských 
audiovizuálních děl, pravidla pro zavádění a 
funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady 
registrace, rámcová dohoda mezi ES a 
Evropskou kosmickou agenturou aj. 
 
21640/13/33 
Kapitola 13. Průmyslová politika a vnitřní 
trh  : [2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 336 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Nařízení   Evropského   parlamentu   a   Rady 
o tvorbě roční statistiky Společenství v oblasti 
ocelářského průmyslu za referenční roky 2003-
2009.      Směrnice     Komise.      Rozhodnutí 

o   technických   požadavcích  v      souvislosti 
s ochranou chodců v silničním provozu. 
Nařízení Komise, kterým se stanoví "seznam 
Prodcom" průmyslových výrobků zavedených 
nařízením Rady aj. 
 
21640/15/08 
Kapitola 15. Životní prostředí, spotřebitelé 
a ochrana zdraví  : [2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2005, 505 s. 
Znění závazných aktů s obecnou působností. 
Směrnice, rozhodnutí a nařízení Evropského 
parlamentu, Rady nebo Komise ES z roku 
2004. Z obsahu: obecný rámec financování 
opatření Společenství na podporu 
spotřebitelské politiky v letech 2004 až 2007, 
mechanismus monitorování emisí 
skleníkových plynů, zásady správné 
laboratorní praxe, statistika odpadů, akční 
program v oblasti veřejného zdraví (2003-
2008), ekologické zemědělství, zřízení výborů 
v oblasti bezpečnosti spotřebitele, pokyny pro 
řízení systému Společenství pro rychlou 
výměnu informací (RAPEX), posuzování 
kvality vnějšího ovzduší aj. 
 
21640/18/03 
Kapitola 18. Společná zahraniční a 
bezpečností politika  : [2004] 
Lucemburk  : Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2004, 160 s. 
Znění závazných   aktů  s obecnou působností 
z roku 2004. Rozhodnutí, nařízení Rady nebo 
Komise. Z obsahu: účast ozbrojených sil zemí 
EU,   společný postoj o předcházení konfliktů 
v Africe, policejní mise EU v bývalé 
jugoslávské republice Makedonie, omezující 
opatření vůči některým třetím zemím, 
vytvoření mechanismů pro správu financování 
společných   nákladů operací EU v souvislosti 
s vojenstvím nebo obranou aj. 
 
21810/511 
Sagit 
Konkurs a vyrovnání. Ochrana 
hospodářské soutěže  : podle stavu k 
17.10.2005 
Ostrava  : Sagit, 2005, 80 s. 
Zák. č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. 
Zák. č. 471/1992 Sb., o dočasném omezení 
postupu podle zákona o konkursu a vyrovnání. 
Zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské 
soutěže a o změně některých zákonů. Zák. č. 
273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu 
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hospodářské   soutěže.   Zák. č. 215/2004 Sb., 
o veřejné podpoře. Znění souvisejících 
vyhlášek ke všem zákonům.  
- ISBN: 80-7208-515-8 
 
22275 
Ivana Štenglová 
Obchodní rejstřík po novele  
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 267 s. 
Výklad   právní   úpravy   obchodního rejstříku 
s  účinností  od    1. 7. 2005  s     přihlédnutím 
k situacím, jejichž řešení není v právní úpravě 
formulováno jednoznačně nebo vůbec. Zápisy 
v obchodním rejstříku. Řízení ve věcech 
obchodního rejstříku. Trestné činy a přestupky 
související s obchodním rejstříkem. Přehled 
listin dokládaných k návrhům na zápis do 
obchodního rejstříku. - 14 příl.: listiny 
dokládané podle vyhlášky č. 250/2005 Sb. -- 
judikatura - 1. vyd. - ISBN: 80-7357-115-3 
 
21810/525 
Sagit 
Občanský soudní řád. Soudní řád správní. 
Rozhodčí řízení. Exekuční řád. Soudní 
poplatky  : podle stavu k 21.11.2005 
Ostrava  : Sagit, 2005, 240 s. 
Zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Zák. 
č. 216/1994 Sb.,       o   rozhodčím   řízení    a 
o výkonu rozhodčích nálezů. Zák. č. 119/2001 
Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy 
souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 
Zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech 
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 
dalších     zákonů.     Zák.      č. 131/2002 Sb., 
o rozhodování některých kompetenčních 
sporů. Zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád 
správní. Zák. č. 629/2004 Sb., o zajištění 
právní   pomoci   v    přeshraničních   sporech 
v rámci EU. Zák. č. 549/1991 Sb., o soudních 
poplatcích. Související nařízení vlády a 
vyhlášky ministerstva spravedlnosti. Sazba 
odměny za zastupování účastníka advokátem 
nebo notářem. Diskontní sazba a repo sazba. - 
ISBN: 80-7208-529-8 
 
22383 
J. Spáčil 
Ochrana vlastnictví a držby v občanském 
zákoníku  
Praha  : C.H. Beck, 2005, xii, 253 s. 
Obecné a především praktické otázky 
vlastnických žalob v kapitolách: Žaloba na 
vydání věci (reivindikační žaloba); Negatorní 
žaloba; Vlastnické žaloby v některých 

zvláštních případech; Ochrana držby; Vydržení 
vlastnického práva (vydržení státu a 
právnických osob). Vedle tradičních problémů, 
jako je např. postavení žalobce a žalovaného 
ve vlastnických sporech je pozornost věnována 
vlastnickým žalobám osob, které pozbyly 
majetek před rokem 1990, žalobám na 
vyklizení   bytu     aj.    Přehledné    pojednání 
o sousedských právech a o stavbách (vodní 
dílo, komunikace, zeď, terasa apod.). 
Neoprávněné stavby. Doplněno judikaturou. - 
2. dopl. vyd. - ISBN: 80-7179-385-X 
 
22369 
Ludmila Čírtková et al. 
Podvody, zpronevěry, machinace  : 
(možnosti prevence, odhalování a ochrany 
před podvodným jednáním) 
Praha  : Armex Publishing, 2005, 247 s. :  
9 tab., 19 obr., 
Publikace se zabývá charakteristikou 
podvodných jednání a možnostmi jejich 
prevence. Autoři popisují jednotlivé formy a 
metody podvodných jednání, právně je 
kvalifikují a formulují možná opatření k jejich 
efektivnímu předcházení a účinnému potírání. 
Součástí práce je množství názorných tabulek, 
grafů a fotografií a značný počet ilustrativních 
případů z ČR i ze zahraničí. - 1. vyd. - ISBN: 
80-86795-12-8 
 
22387 
František Korbel a kolektiv 
Právo na informace  : zákon o svobodném 
přístupu k informacím, zákon o právu na 
informace o životním prostředí ; komentář 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2005, 410 s. 
Teoretické základy práva na informace. Znění 
zák. č. 106/1999 Sb., s komentářem a zák. č. 
123/1998 Sb., s komentářem. Plné texty 
vybraných předpisů, které s problematikou 
práva na informace úzce souvisejí. Odkazy na 
související předpisy. Judikatura. - Sezn. 
judikatury, práv. předpisů a zkratek - 2. 
aktualiz. a dopl. vyd. - ISBN: 80-7201-532-X 
 
22381 
Lukáš Svoboda 
Předkupní právo  
Praha  : C.H. Beck, 2005, xii, 183 s. 
Komplexní zpracování problematiky 
smluvního předkupního práva s cílem 
postihnout tento institut v různých fázích jeho 
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existence, počínaje smluvním vznikem včetně 
případných modifikací, přes jeho možné 
uplatnění   či   porušení   až   k jeho    zániku. 
V přílohách znění české legislativy a přehledy 
i z jiných zemí (Německo, Polsko, Lotyšsko, 
Estonsko, Švýcarsko, Louisiana). Judikatura. - 
12 příl. - 1. vyd. - ISBN: 80-7179-352-3 
 
22405 
sestavil Jiří Doležílek 
Přehled judikatury ve věcech 
pracovněprávních  : vznik, změny a 
skončení pracovního poměru 
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 256 s. 
Ucelený soubor judikatury ve věcech vzniku, 
změny a skončení pracovního poměru 
(pracovní smlouva, volba a jmenování, 
rozvázání pracovního poměru, výpověď, účast 
odborových orgánů, pracovní posudky, nároky 
z neplatného rozvázání pracovního poměru, 
odstupné). Doplněno výběrem z právních 
předpisů. - aktualiz. a rozšíř. vyd.  
- ISBN: 80-7357-048-3 
 
22278 
sestavil Vladimír Kurka 
Přehled judikatury ve věcech výkonu 
rozhodnutí a exekuce  
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 316 s. 
Ucelený přehled soudních rozhodnutí z oblasti 
exekučního řízení. 272 judikátů rozdělených 
do kapitol: Titul výkonu rozhodnutí; Nařízení 
výkonu      rozhodnutí;   Provedení    výkonu; 
K jednotlivým způsobům výkonu rozhodnutí; 
Žaloby vycházející z řízení o výkonu 
rozhodnutí;   Exekuční   řízení   podle zákona 
č. 120/2001 Sb. - Výběr z ustanov. práv. 
předpisů -- přehl. judikátů  
- ISBN: 80-7357-054-8 
 
22374 
Jan Černý, Eva Horzinková, Helena Kučerová 
Přestupkové řízení  : příručka pro praxi 
přestupkových orgánů obcí, krajských 
úřadů a dalších správních orgánů 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2005, 690 s. : 183 
vzorů 
Přestupkové řízení je speciálním druhem 
správního řízení, které se opírá o všeobecný 
správní řád (zák. č. 500/2004 Sb., s účinností 
od 1. 1. 2006). Kniha vychází z praxe 
přestupkových orgánů a je pojata jako pracovní 
návod. Popisuje zásady řízení o přestupcích, 

příslušnost, přípravné řízení, nalézací řízení, 
zvláštní druhy řízení, rozhodnutí, opravné 
prostředky, vykonávací řízení, administrativu 
přestupkové agendy aj. Vydání příručky 
doplňují vzory a formuláře z přestupkové 
praxe a znění předpisů. - Příl.: vzory a 
formuláře, texty zákonů - 9. podstat. přeprac. 
vyd. - ISBN: 80-7201-567-2 
 
22399 
David Petrlík 
Retroaktivita právních předpisů  
v komunitárním právu  : s přihlédnutím 
 k právu českému, německému a 
francouzskému 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2005, 131 s. 
Ucelené pojednání o všech důležitých 
aspektech  zpětné účinnosti právních předpisů 
v komunitárním právu. Otázka pojmu a 
přípustnosti   retroaktivity.    Právní      úprava 
v českém, německém a francouzském právu. - 
Judikatura - ISBN: 80-7201-558-3 
 
15392XXXV 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení . Sv.35 
ročník 2004 - IV. díl 
Praha  : C.H. Beck (Praha), 2005, xxii, 657 s. 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí 
všechny přijaté nálezy a usnesení Ústavního 
soudu. Každý nález je opatřen výstižným 
názvem a právní větou umožňující rychlou a 
věcnou orientaci. V tomto díle nálezy č. 140 - 
196 a usnesení č. 48 - 56 z roku 2004. - 1. vyd. 
- ISBN: 80-7179-722-7 
 
22410 
sestavili Dušan Uher, Martina Kolbabová 
Soudní dvůr Evropských společenství  : 
přehled ustanovení týkajících se činnosti 
Soudního dvora Evropských společenství 
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 166 s. 
Soudnictví v rámci EU dle primárního práva 
(související ustanovení primárního práva 
ES/EU): Smlouva o EU, Smlouva o založení 
ES, Smlouva o přistoupení, protokoly 
připojené k zakládacím smlouvám, Statut 
Soudního dvora. Jednací řády Soudního dvora 
ES a soudu prvního stupně (konsolidované 
znění). Praktické pokyny pro řízení před 
Soudním dvorem a pro řízení před Soudem 
prvního stupně. - ISBN: 80-7357-088-2 
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21810/498 
Sagit 
Trestní předpisy. Přestupky  : podle stavu  
k 7.11.2005 
Ostrava  : Sagit, 2005, 368 s. 
Zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Zák. č. 
141/1961 Sb., trestní řád. Zák. č. 269/1994 Sb., 
o     Rejstříku    trestů.  Zák.  č.  137/2001 Sb., 
o   zvláštní   ochraně   svědka   a  dalších osob 
v souvislosti s trestním řízením a o změně zák. 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. Zák. č. 218/2003 Sb., 
zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Zák. č. 
279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a 
věcí v trestním řízení a o změně některých 
zákonů. Zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích. 
Vybraná   ustanovení   zák.    č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví a o změně některých zákonů. 
Zák. č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 
svobody a o změně některých souvisejících 
zákonů. Zák. č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby. 
Zák. č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační 
službě. Zák. č. 209/1997 Sb., o poskytnutí 
peněžité   pomoci    obětem  trestné činnosti a 
o změně a doplnění některých zákonů. Znění 
souvisejících nařízení vlády a vyhlášek. 
Rozhodnutí  prezidenta  republiky  o  amnestii 
z roku 1989 až 1998. - ISBN: 80-7208-501-8 
 
22199 
OECD 
Ukraine  
Ukrajina 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 181 s. : tab. 
Výsledky posouzení právního a 
institucionálního rámce pro boj proti korupci 
na Ukrajině. Vlastní hodnotící zprávu 
připravila ukrajinská vláda na základě praxe 
OECD. Zpráva slouží jako podklad nejen pro 
tranzitivní ekonomiky, ale i pro další regiony, 
které bojují s korupcí.  
- Příl. - ISBN: 92-64-01081-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22370 
Ústava České republiky. Listina základních 
práv a svobod  : úplné znění Ústavního 
zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., 
úplné  znění  Usnesení České národní rady 
č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních 
práv a svobod jako součásti ústavního 
pořádku České republiky ; některé další 
související právní předpisy 
Praha  : Armex Publishing, 2005, 48 s. 
Znění výše uvedených zákonů a dále 
Ústavního zák. č. 4/1993 Sb., o opatřeních 
souvisejících se zánikem ČSFR. Ústavní zák. 
č. 29/1993 Sb., o některých dalších opatřeních 
souvisejících se zánikem ČSFR. Zák. č. 3/1993 
Sb., o státních symbolech ČR. Zák. č. 
352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR a 
o změně některých zákonů. - 1. vyd. - ISBN: 
80-86795-21-7 
 
22346 
Karel Macek, Vladimír Pelc 
Veřejné zakázky  : zákon o veřejných 
zakázkách s vysvětlivkami 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2005, 317 s. 
Obsah a znění zákona o veřejných zakázkách 
č. 40/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s 
vysvětlivkami. Znění provádějících a 
souvisejících předpisů. Právní stav k 1. 5. 
2005. - Znění souvisejících předpisů.  
- 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 80-7201-531-1 
 
22384 
Martina Kasíková ... [et al.] 
Zákon o soudních exekutorech a exekuční 
činnosti (exekuční řád) a předpisy 
související  : komentář 
Praha  : C.H. Beck, 2005, xviii, 966 s. 
Podrobný    komentář    exekučního           řádu 
č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších zákonů, 
který shrnuje dosavadní poznatky praxe s jeho 
aplikací. Znění a komentář prováděcích 
předpisů. Výběr soudních rozhodnutí. Výňatky 
ze všech souvisejících předpisů. Znění 
stavovských exekutorských předpisů. Instrukce 
Ministerstva spravedlnosti. - 1. vyd. - ISBN: 
80-7179-901-7 
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22371 
Martin Zídek, Jiří Klusoň 
Zákon o státní památkové péči a jeho 
prováděcí předpisy s komentářem  
Praha  : ARCH, 2005, 244 s. 
Znění zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších zákonů. Spolu s jeho 
prováděcím předpisem, vyhláškou č. 66/1988 
Sb., komplexně upravuje problematiku 
kulturních památek, zejména práva a 
povinnosti jejich vlastníků. Dále upravuje 
otázky související s památkovými rezervacemi, 
památkovými zónami a ochrannými pásmy. 
Řeší rovněž problematiku archeologických 
výzkumů a nálezů. Upravuje i pravomoc a 
působnost správních orgánů a zakotvuje 
sankce a nápravná opatření pro případ porušení 
povinností. - Sezn. národ. kultur. památek, 
památ. rezervací a památ. zón - 1. vyd. - ISBN: 
80-86905-10-1 
 
22378     Pouze prezenčně 
Josef Staša, Irena Srbová 
Zákon o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon) a předpisy související  
: komentář 
Praha  : C.H. Beck, 2005, xxiii, 538 s. 
Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., ve znění 
pozdějších zákonů. Poslední úprava v tomto 
vydání  zákonem   č. 58/2005 Sb.    Komentář 
k jeho jednotlivým ustanovením. Znění 
prováděcích a souvisejících předpisů. Přehled 
dalších vybraných právních předpisů 
upravujících povinnosti při provozování 
živnosti. Výklad v tomto vydání vychází ze 
stavu k 1.1.2005. - 4. dopl. a přeprac. vyd. - 
ISBN: 80-7179-925-4 
 
22382     Pouze prezenčně      
Zdeněk Novotný, Ljubomír Drápal 
Zákoník práce s judikaturou a souvisejícími 
předpisy  
Praha  : C.H. Beck, 2005, xiv, 482 s. 
Aktuální úplné znění zákona č. 65/1965 Sb., a 
souvisejících předpisů včetně novel z roku 
2005. Text je doplněn o vybranou klíčovou 
judikaturu, jejímž prostřednictvím je podáván 
výklad jednotlivých ustanovení. - Příl. znění 
legislativy - 1. vyd. - ISBN: 80-7179-382-5 
 
 
 

 
 
Statistika. Demografie. Sociologie 
 
22356     Pouze prezenčně 
Český statistický úřad 
Malý lexikon obcí ČR 2005  
Praha  : Český statistický úřad, 2005, 225 s. : 
tab., mapky 
Obce (části obcí) v územní struktuře platné k 
1. 1. 2005. Údaje vyjadřují stav roku 2004. Po 
úvodních metodických vysvětlivkách následují 
vybrané ukazatele v okresech a v krajích, 
velikostní skupiny obcí podle okresů a krajů, 
přehled městského obyvatelstva podle různých 
kritérií      a       seznam   položek     uvedených 
 v tabulkách. - Kód publikace 1302-05 -- 
Č.j./Ref. no.:1476/2005-2540 - ISBN: 80-250-
1140-2 
 
22373 
Numeri Pragenses  : statistická ročenka 
Hlavního města Prahy 2005 
Praha  : Český statistický úřad, 2005, 417 s. : 
tab., mapky, grafy 
Ucelený přehled a vývoj statisticky 
sledovaných ukazatelů 2002 - 2004: základní 
charakteristika, makroekonomické ukazatele, 
území, podnebí, životní prostředí, 
obyvatelstvo, práce a mzdy, organizační 
struktura NH, zemědělství a lesnictví, průmysl, 
energetika, stavebnictví, výzkum a vývoj, 
informační společnost, cestovní ruch, doprava, 
školství, kultura a sport, zdravotnictví a 
sociální zabezpečení, kriminalita, dopravní 
nehody a požáry, volby, srovnání velkých 
měst. Vedle údajů za celé hlavní město jsou 
publikována také dostupná data v členění podle 
jednotlivých městských částí případně i 
správních obvodů. - Kód publikace 13-1101-05 
-- Č.j./Ref.no: 1556/2005 - ISBN: 80-250-
1151-8 
 
22308     Pouze prezenčně 
zpracoval Odbor veřejných databází ; Eduard 
Durník  
Okresy v České republice v roce 2004  
Praha  : Český statistický úřad, 2005, 166 s. : 
tab., mapky 
Základní charakteristiky okresů. Tabulky s 
údaji o obyvatelstvu, zaměstnanosti a 
nezaměstnanosti a službách v jednotlivých 
okresech. Vybrané ukazatele životního 
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prostředí. Stavební povolení a bytová 
výstavba.   Vybrané   ukazatele   z     průmyslu,  
Stavebnictví    a    zemědělství.      Organizační  
struktura národního hospodářství. Kriminalita, 
požáry a údaje z dopravy. Dvojjazyčná verze. - 
Kód publikace 1303-05 -- č.j. 
Ref.no.:1302/2005-2540. - [nové vyd.] - ISBN: 
80-250-1106-2 
 
22342 
Český statistický úřad ; [Jan Fischer]  
Statistická ročenka České republiky 2005  
Praha  : Scientia, 2005, 814 s. : tab., grafy, 
kartogramy 
Souborný statistický přehled ze všech odvětví 
národního hospodářství. Důležité údaje jsou 
doplněny mezinárodním srovnáním zemí EU a 
porovnáním jednotlivých krajů a oblastí ČR. 
Ročenka se skládá z těchto oddílů: Souhrnné 
ukazatele národního hospodářství; Území a 
podnebí; Životní prostředí; Obyvatelstvo; 
Národní účty; Finance; Měna a platební 
bilance; Ceny; Příjmy, výdaje a spotřeba 
obyvatelstva; Trh práce; Zahraniční obchod; 
Organizační struktura národního hospodářstvi; 
Věda a technologie, informační společnost; 
Zemědělství; Lesnictví; Průmysl a energetika; 
Stavebnictví; Obchod, ubytování a stravování, 
cestovní ruch; Doprava a spoje; Tržní služby; 
Školství; Kultura a sport; Zdravotnictví; 
Sociální zabezpečení; Soudnictví, kriminalita, 
nehody; Mezinárodní srovnání; Vybrané 
ukazatele oblastí a krajů; Volby. - Přehl. plat. 
stat. klasifikací a číselníků -- též na CD-ROMu 
sign. 22342b - 1. vyd. - ISBN: 80-250-1080-5 
 
22408 
Český statistický úřad 
Věda a technologie 2005  : statistická 
ročenka : Česká republika a mezinárodní 
srovnání, věda, výzkum, inovace a nové 
technologie v číslech (1995-2004) 
[Praha]  : Český statistický úřad, 2005, 219 s. : 
181 grafů 
Klíčové oblasti vědy a technologie v letech 
1995-2004   v   ČR   a   její srovnání se světem 
s pomocí nejnovějších mezinárodně 
dostupných a srovnatelných statistických čísel. 
Publikace je rozdělena do pěti tematických 
bloků: Investice do vědy, nových technologií a 
znalostí; Kvalifikované lidské zdroje ve vědě a 
technologiích; Výsledky vědy a technologií; 
Věda, technologie a ekonomická globalizace; 
Věda, technologie a její vliv na ekonomickou 
konkurenceschopnost. Jednotlivé tematické 

bloky mají jednotnou strukturu - úvod, seznam 
otázek, tabulkovou a grafickou přílohu. - Kód 
publ. z-1005-05 - ISBN: 80-250-1138-0 
 
22415 
Český statistický úřad, samostatné oddělení 
specifických statistik obyvatelstva ; Bohdana 
Holá  
Zaostřeno na ženy, na muže  
Praha  : Český statistický úřad, 2005, 227 s. : 
grafy, tab. 
Publikace zaměřená na porovnání rozdílů mezi 
ženami a muži v nejrůznějších oblastech života 
v moderní společnosti. Aktualizované 
statistické informace končící rokem 2004 v 
oddílech: obyvatelstvo a rodiny a domácnosti, 
zdraví, vzdělání, práce a mzdy, sociální 
zabezpečení, soudnictví, kriminalita, veřejný 
život a rozhodování, věda a technologie, 
informační společnost. Výsledky ze 
sociologických výzkumů a šetření. - Kód 
publikace 1413-05 -- Č.j. /Ref. no.:1404/2005 -
3101. - ISBN: 80-250-1128-3 
 
22416 
Český statistický úřad 
Ženy a muži v datech  
[Praha]  : Český statistický úřad, 2005, 90 s. 
Statistická data vypovídající o současném 
postavení žen a mužů v ČR. Kapitoly: 
Obyvatelstvo, rodina a domácnosti; Zdraví; 
Vzdělání; Práce a mzdy; Sociální program; 
Soudnictví a kriminalita; Veřejný život a 
rozhodování; Věda, technologie a informační 
společnost. - Kód publikace 1415-05.  
- 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 80-250-1092-9 
 
 
Účetnictví 
 
22372I 
kolektiv autorů 
Aktuálně v účetnictví a daních  
Praha  : Svaz účetních, 2005, 64 s. : tab. 
Stanoviska k řadě zajímavých dotazů a 
vybrané názory pracovníků Ministerstva 
financí k aktuální problematice. - Rejstř. 
zodpověz. dotazů roč. 2005. 
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22419 
Jiří Strouhal 
Deriváty v účetnictví podnikatelů  
Brno  : CP Books, 2005, viii, 109 s. : tab., 
grafy 
Praktická příručka se zabývá ekonomickými a 
účetními aspekty derivátů, zmiňuje 
problematiku jejich úpravy jak v rámci 
českých účetních předpisů, tak v rámci 
Mezinárodních standardů finančního 
reportingu (IFRSs). Poskytuje informace o 
pevných termínových kontraktech a o 
způsobech jejich oceňování (futures, forwardy, 
swapy). Další výklad se věnuje opcím, jejich 
vlastnostem a typologii. Uvedeny jsou 
přehledy o některých exotických derivátech, 
základní schémata derivátových transakcí, 
důležité vzorce a praktické příklady. - 7 příl.: 
České účetní standardy, účtová osnova pro 
podnikatele, objemy opčních obchodů na 
CBOE, kalendář expirací opcí vypsaných na 
CBOE, objemy derivátových obchodů na burze 
EURONEXT.liffe aj - 1. vyd. - ISBN: 80-251-
0754-X 
 
E-8597 
Ministerstvo životního prostředí ... [et al.] 
Ekonomické a sociální souvislosti 
udržitelného rozvoje  : aplikace 
environmentálního účetnictví na mikro a 
makro úrovni ; sborník z mezinárodního 
semináře 
[Pardubice]  : Univerzita Pardubice, 2005, 
[131] s. 
Příspěvky z mezinárodního semináře konaného 
v Brně    5. - 6. 9. 2005:   Udržitelný     rozvoj 
v řízení stavební firmy; Emisní povolenky ve 
finančním účetnictví; Environmentální 
management a finanční trhy; Využití 
informačních a komunikačních technologií při 
zavádění systému EMS a EMAS; Metody 
environmentálního nákladového účetnictví; 
Kvantitativní metody a systém MAPLE při 
určení mikroekonomických charakteristik pro 
environmentální management; Systém 
environmentálního controllingu zaměřený na 
odpady; Natura 2000 ve vojenských újezdech - 
sociální, politické a ekonomické problémy; 
Výstupy zemědělské činnosti a jejich ocenění; 
Povinnosti   podniku  při validovaném EMAS 
v praxi; Environmentální účetnictví a 
konkurenceschopnost malých a středních 
podniků; Směrnice 2003/96/ES o zdanění paliv 
a energie a její dopady na podniky; Systém 
ekonomických, sociálních a environmentálních 

ukazatelů pro udržitelný rozvoj; Efektivnost 
poplatkových nástrojů na ochranu životního 
prostředí z hlediska administrativní náročnosti; 
Jednotná kategorizace nástrojů 
environmentální politiky; Metodologické 
problémy spojené s identifikací "eko-
průmyslu"; Metody oceňování 
environmentálních nákladů a jejich použití při 
hodnocení projektů; Udržitelný rozvoj a 
environmentální účetnictví; Environmentální 
daně a poplatky v systému integrovaného 
environmentálního účetnictví; Environmentální 
účetnictví. - Též v anglické verzi sign. E-8598 
- 1. vyd. - ISBN: 80-7194-790-3 
 
22325 
International Accounting Standards Board 
IAS 39 Financial instruments: recognition 
and measurement - the fair value option  : 
amendment to International Accounting 
Standard 
IAS 39 - Finanční nástroje: účtování a 
oceňování - tržní hodnota opce : dodatek k 
Mezinárodnímu účetnímu standardu 
London  : International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], June 2005, 
43 s. 
Dodatek k IAS 39, který definuje zásady pro 
účtování finančních aktiv a závazků, včetně 
hedgingových transakcí, a pro zveřejňování 
informací o těchto položkách v účetní závěrce. 
Zaměření na reálnou hodnotu. - Příl. - ISBN: 
1-904230-81-4 
 
22321 
International Accounting Standards Board 
IFRS 4 Insurance contracts  : revised 
guidance on implementing 
IFRS 4 - Pojistné smlouvy : aktualizovaný 
návod k provádění 
London  : International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], December 
2005, 55 s. : tab. 
Standard IFRS 4, který představuje první fázi 
úpravy pojistných smluv, obsahuje definici 
pojistné smlouvy a umožňuje pojišťovnám 
realizovat přechod na IFRS. Opatření se 
zaměřuje na některé problematické oblasti 
pojišťovnictví a připravuje společnosti na řadu 
systémových     změn,   které   mohou     nastat 
v okamžiku, kdy budou určeny požadavky na 
ocenění pojistných smluv ve druhé fázi 
přechodu. IFRS 4 je účinný od 1. ledna 2005, 
ale doporučuje se přijmout jej dříve. Druhá 
fáze přijetí pojistného standardu by měla být 
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zahájena po roce 2007 a bude se zabývat 
oceňováním smluv. Příručka doprovází 
samotné znění IFRS 4, viz sign. 21468 a 
podklady pro rozhodnutí o standardu, viz sign. 
21469. Aktualizované vydání z prosince 2005 
nahrazuje vydání z března 2004, sign. 21470. - 
ISBN: 1-904230-95-4 
 
22322 
International Accounting Standards Board 
IFRS 7 Financial instruments: disclosures  : 
basis for conclusions on International 
Financial Reporting Standard 
IFRS 7 - Finanční nástroje: zveřejňování : 
podklady pro rozhodnutí o Mezinárodním 
standardu finančního výkaznictví 
London  : International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], August 2005, 
34 s. 
Klasifikace finančních nástrojů a stupeň 
zveřejnění. Význam finančních nástrojů pro 
finanční situaci a výkon - bilanční rozvaha, 
výkaz výnosů a vlastní kapitál, další 
zveřejňování. Povaha a rozsah rizik 
vyplývajících z finančních nástrojů - 
kvantitativní a kvalitativní zveřejňování. 
Úvěrové, likvidní a tržní riziko. Příručka 
doprovází samotné znění IFRS 7, viz sign. 
22323 a návod k provádění, viz  sign. 22327. - 
Příl. - ISBN: 1-904230-83-0 
 
22323 
International Accounting Standards Board 
IFRS 7 Financial instruments: disclosures  : 
International Financial Reporting Standard 
IFRS 7 - Finanční nástroje: zveřejňování : 
Mezinárodní standard pro finanční 
výkaznictví 
London  : International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], August 2005, 
48 s. 
Klasifikace finančních nástrojů a stupeň 
zveřejnění. Význam finančních nástrojů pro 
finanční situaci a výkon - bilanční rozvaha, 
výkaz výnosů a vlastní kapitál, další 
zveřejňování. Povaha a rozsah rizik 
vyplývajících z finančních nástrojů - 
kvantitativní a kvalitativní zveřejňování. 
Úvěrové, likvidní a tržní riziko. Příručka je 
doprovázena   podklady       pro      rozhodnutí 
o   standardu,   viz    sign.   22322 a  návodem 
k provádění, viz  sign. 22327.  
- Příl. - ISBN: 1-904230-82-2 
 
 

22424 
Petr Ryneš 
Podvojné účetnictví a účetní závěrka [2006]  
: průvodce podvojným účetnictvím k 
1.1.2006 
Olomouc  : Andragogos agency, 2006, 878 s. 
Legislativní       úprava   v       ČR.      Výklad 
k jednotlivým okruhům zákona, např. 
oceňování, účetní záznamy a účetní doklady, 
pokuty, audit, inventarizace, účetní závěrka. 
Výklad účetních metod a účetních postupů pro 
podnikatelské subjekty v návaznosti na 
prováděcí vyhlášku včetně výkladu novely a 
Českých účetních standardů. Konsolidovaná 
účetní závěrka a základní pravidla a ustanovení 
pro její sestavení. - Příl.: znění účet. a daň. 
předpisů -- platné smlouvy ČR o zamezení 
dvojího zdanění. - 6. aktualiz. vyd.  
- ISBN: 80-7263-313-9 
 
22358 
Jana Pilátová, Tomáš Pilát 
Pokladna  : její organizace a vedení 
Olomouc  : Andragogos agency, 2005, 111 s. 
Povinnost vedení pokladny. Příjmové a 
výdajové pokladní doklady. Pokladní kniha. 
Odpovědnost zaměstnanců. Valutová 
pokladna. Interní předpis upravující organizaci 
a vedení pokladny. Účetnictví ve vazbě na 
pokladní hotovost. Inventarizace pokladny. 
Archivace dokladů. Předpisy upravující pohyb 
hotovosti. Řešené příklady. - Přehl. práv. 
předpisů. - 4. aktualiz. vyd.  
- ISBN: 80-7263-285-X 
 
22372II 
kolektiv autorů 
Prakticky v účetnictví a daních  
Praha  : Svaz účetních, 2006, 64 s. : tab. 
Názory odborníků na praktická řešení 
konkrétních dotazů. Kromě jiných v tomto 
čísle daňové podmínky a postupy účtování při 
obchodních aktivitách na území ČR, v rámci 
EU i s třetími zeměmi. Novelizovaná Smlouva 
o zamezení dvojího zdanění s Francií (autor P. 
Kyselák). Základní sazby stravného v cizí 
měně pro rok 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 41



Nové knihy v odborné knihovně                                                                           Informace odborné knihovny MF                                
___________________________________________________________________________ 

21810/523 
Sagit 
Účetnictví podnikatelů. Audit  : podle stavu 
k 1.11.2005 ; zákony, novelizované vyhlášky, 
standardy 
Ostrava  : Sagit, 2005, 160 s. 
Zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Zák. č. 
254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona 
č. 165/1998   Sb.   Zák.    č.    160/1992    Sb., 
o zdravotní péči v nestátních zdravotnických 
zařízeních (vybraná ustanovení). Související 
vyhlášky. České účetní standardy pro 
podnikatele:  seznam,  znění  ČÚS   č. 001 až 
č. 023. - ISBN: 80-7208-527-1 
 
22376 
Blažena Petrlíková 
Účetní souvztažnosti nevýdělečných 
organizací  
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2005, 319 s. 
Příklady účetního rozvrhu a účetních 
souvztažností podle platných právních 
předpisů účinných od roku 2005 a 2006. 
Nezávazné vzory účetních výkazů, tj. 
Rozvahy, Výkazu zisku a ztrát a Přílohy ve 
zjednodušeném i v plném rozsahu. Vzory 
řešení účetních knih a formulářů. Kapitoly jsou 
řazeny dle účtových tříd 0 až 9. Výklad vzniku 
právní subjektivity nevýdělečné organizace, 
zahájení činnosti, vznik povinnosti účtovat, 
rozsah účetnictví, řešení přechodu mezi 
účetními soustavami a výklad právních 
předpisů. - ISBN: 80-7201-568-0 
 
21815X 
Hana Březinová a kolektiv 
Účetní závěrka 2005  
Praha  : Svaz účetních, 2005, 77 s. 
Právní rámec účetní závěrky za rok 2005 a 
popis jednotlivých procesů. Vnitřní směrnice. 
Analýza jednotlivých složek aktiv, vlastního 
kapitálu a závazků. Uzávěrkové operace. 
Účetní závěrka. Výroční zpráva. Zpráva 
statutárního orgánu společnosti podle 
ustanovení § 66a obchodního zákoníku. 
Zveřejňování účetní závěrky. 
 
 
 
 
 
 
 

22292 
Radka Loja, Helena Vojáčková 
Účetní závěrka podle IFRS se zaměřením na 
majetek  : odborná publikace věnuje 
zvláštní  pozornost výkaznictví podle IFRS 
v oblasti majetku a sumarizuje obsah všech 
standardů 
Praha  : Bilance, 2005, 325 s. 
Zásady a principy sestavení účetní závěrky, 
vysvětlení a popis jejích složek, struktura a 
obsahová náplň jednotlivých položek účetních 
výkazů. Dopodrobna je popsána oblast majetku 
a nechybí ani analýza rozdílů mezi českými 
předpisy a IFRS. Kromě tohoto hlavního 
zaměření jsou stručně popsány obsahy všech 
standardů a interpretací k 1. 1. 2005. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-86371-48-4 
 
22352 
Jaroslav Sedláček a kolektiv 
Základy finančního účetnictví  
Praha  : Ekopress, 2005, 331 s. : obr., příklady 
Podstata finančního (podvojného) účetnictví, 
jeho úloha v řízení podniku a význam pro 
vnější okolí podniku. Základní prvky, 
oceňování majetku a závazků, daňová 
soustava, základní postupy účtování v podniku. 
Postupy účtování podnikatelů: krátkodobý 
finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry, 
účtování o zásobách, dlouhodobý majetek, 
zúčtovací vztahy, vlastní kapitál a dlouhodobé 
závazky, náklady a výnosy, účetní závěrka, 
harmonizace účetnictví. Teoretický výklad 
doplňují řešené příklady, názorná schémata, 
klíčové pojmy, kontrolní otázky a závěrečné 
shrnutí. - 10 příl. - 1. vyd.  
- ISBN: 80-86119-95-5 
 
 
Veřejné finance. Rozpočet 
 
E-8666 
Tesoro Público 
Annual report 2004 [Tesoro Público]  : 
financial markets and public debt 
Výroční zpráva za rok 2004 [Španělská 
státní pokladna] : finanční trhy a veřejný 
dluh 
Madrid  : Tesoro Público, [2005?], xxiii, 170 s. 
: tab., grafy, obr. 
Výroční zpráva španělské státní pokladny za 
rok 2004. Makroekonomický vývoj a finanční 
trhy, vládní dluh, finanční politika, vládní 
opatření proti praní špinavých peněz a 
financování terorismu, EMU. 
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E-8674 
prepared by Paolo Manasse 
Deficit limits, budgets rules, and fiscal 
policy  
Limity deficitu, rozpočtová pravidla a 
fiskální politika 
[S.l.]  : International Monetary Fund, June 
2005, 19 s. : tab., grafy, vzorce 
Studie představuje jednoduchý model pro 
diskusi účinků limitů deficitů a rozpočtových 
pravidel na fiskální politiku. Klíčová slova: 
fiskální pravidla, stabilizační politika, limity 
deficitu, Pakt stability a růstu. - Příl. 
 
E-8671 
prepared by Michael Kumhof and Evan Tanner 
Government debt  : a key role in financial 
intermediation 
Veřejný dluh : klíčová role ve finančním 
zprostředkování 
[S.l.]  : International Monetary Fund, March 
2005, 29 s. : tab., grafy 
Literatura o optimální fiskální politice tvrdí, že 
vysoce stabilní reálné výnosy u vládního 
(veřejného) dluhu, například vlivem útoku 
inflace, mají velmi nízké náklady. Avšak 
politici jsou téměř vždycky velmi znepokojeni 
touto alternativou. Studie rozebírá podklady 
týkající se rysů finančních trhů rozvojové 
země, jež chybějí v existujících modelech, a 
které mohou naznačit, proč je tato politika 
považována v praxi za nákladnou. Klíčová 
slova: optimální fiskální politika, deformační 
daně, inflace, vládní (veřejný) dluh. - Příl. 
 
22324 
[prepared by the Government Finance Division 
IMF Statistics Department] 
Government finance statistics yearbook 
2005  
Vládní finance - statistická ročenka 2005 
Washington  : International Monetary Fund, 
2005, xxvi, 557 s. : tab., schémata 
Podrobné číselné údaje o jednotlivých 
položkách veřejných financí (podle funkcí, 
podle typů atd.) v jednotlivých zemích a 
souhrnně za světové regiony. Ve třetí části tzv. 
institucionální tabulky za jednotlivé země - 
vysvětlení specifik a odlišností obsahu 
jednotlivých kategorií státních financí. Data ze 
130 zemí jsou představena v rámci Manuálu 
pro statistiku vládních financí z roku 2001. - 
Příl. - ISBN: 1-58906-462-3 
 
 

22314 
editors Jürgen G. Backhaus and Richard E. 
Wagner 
Handbook of public finance  
Příručka veřejných financí 
Boston  : Kluwer Academic Publishers, c2004, 
vi, 554 s. : tab., grafy, vzorce 
Příručka podává přehled o současném stavu a 
vývoji veřejných financí a zkoumá jejich 
vztahy s příbuznými obory jako jsou politická 
věda, sociologie, právo a veřejná správa. 
Příspěvky od významných odborníků 
srozumitelně popisují politickou ekonomii 
vládních rozpočtů a důsledky této politiky. 
Zabývají se evropským a americkým 
prostředím  a zahrnují problémy transformace 
v zemích střední Evropy i jinde.  
- ISBN: 1-4020-7863-3 
 
E-8672 
prepared by Roel M. W. J. Beetsma and Xavier 
Debrun 
Implementing the Stability and growth pact  
: enforcement and procedural flexibility 
Implementování Paktu stability a růstu : 
vymáhání a procesní flexibilita 
[S.l.]  : International Monetary Fund, March 
2005, 34 s. : tab., vzorce 
Studie analyzuje některé klíčové kompromisy, 
které sebou nese implementace Paktu stability 
a růstu. Argumentuje se také, že větší 
"procesní" flexibilita při implementaci Paktu 
by zvýšila prosperitu. Klíčová slova: fiskální 
pravidla, procesní flexibilita, deficity, 
strukturální reformy. 
 
22317 
edited by Milagros García Crespo 
Public expenditure control in Europe  : 
coordinating audit functions in the 
European Union 
Kontrola veřejných financí v Evropě : 
koordinace funkcí auditu v Evropské unii 
Cheltenham  : Elgar, c2005, xvi, 256 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Analýza kontroly veřejných výdajů ve 
vybraných zemích Evropské unie a koordinace 
dostupných strategií. Podrobné zkoumání 
různých   systémů   auditu   v   EU   a    úskalí 
v budování shody mezi nimi. Jak mohou 
úspěšné strategie posílit spolupráci mezi 
různými vrstvami státní správy na národní a 
regionální úrovni. Jedním ze startovních bodů 
každého racionálního systému vnější kontroly 
evropských veřejných financí je efektivní 
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spolupráce mezi nejvyššími kontrolními úřady. 
- ISBN: 1-84376-837-2 
 
22215 
OECD 
Reallocation  : the role of budget institution 
Realokace : úloha rozpočtových institucí 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 146 s. : tab., 
grafy, rámečky 
V posledních letech se realokace veřejných 
výdajů        stala     důležitým      prostředkem 
k financování nových potřeb ve sféře vnitřní a 
vnější bezpečnosti, začlenění imigrantů, 
vzdělávání, zdraví a penzí, obzvláště v zemích, 
kde byl slabý hospodářský růst. Zpráva se 
zabývá realokací ve 12 zemích OECD: České 
republice, Kanadě, Francii, Německu, Itálii, 
Mexiku, Nizozemsku, Novém Zélandu, 
Španělsku, Švédsku, Velké Británii a 
Spojených státech. Zástupci těchto zemí byli 
součástí skupiny expertů, která poskytla 
vstupní   data   do   projektu.    Především  jde 
o instituce, které spustily realokaci nebo 
definovaly její cíle: střednědobý výdajový 
rámec, roli ministra financí, pravidla 
rozpočtové disciplíny a zhodnocení programu. 
Zpráva rozvíjí mikroekonomickou klasifikaci 
veřejných výdajů.  
- Příl. - ISBN: 92-64-01574-4 
 
E-8700 
prepared by Jack Diamond 
Reforming the Russian budget system  : a 
move to more devolved budget 
management? 
Reformování ruského rozpočtového systému 
: posun k pružnějšímu řízení rozpočtu? 
[S.l.]  : International Monetary Fund, May 
2005, 25 s. : rámečky 
Ruská federální vláda iniciovala fundamentální 
reformu rozpočtového systému, která by 
znamenala důležité procedurální a 
insitucionální změny. Tato studie nabízí 
informace o reformě s odkazem na zkušenosti 
průmyslových zemí, které v uplynulých dvou 
až třech desetiletích podobnou reformní cestu k 
vhodnějšímu systému řízení rozpočtu 
prodělaly. Posun má být ve směru menší 
centralizace řízení a přístupu k veřejným 
výdajům. 
 
 
 
 

22422 
Státní rozpočet České republiky na rok 2006  
: schválený Poslaneckou sněmovnou 
Parlamentu ČR dne 2. prosince 2005 
Praha  : Ministerstvo financí ČR, leden 2006,  
3 sv. : tab., diagr. 
Struktura rozpočtů kapitol podle druhů a 
odvětví. Část I.: znění zákona č. 543 ze dne 2. 
prosince 2005 o státním rozpočtu ČR na rok 
2006, včetně příloh s celkovým přehledem 
výdajů státního rozpočtu podle kapitol. Část II. 
obsahuje další vybrané dokumenty: usnesení 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 2016 
z 51. schůze 2. 12. 2005. Usnesení vlády ČR 
ze dne 7. 9. 2005 č. 1131. Makroekonomický 
rámec na rok 2006. Zpráva ke státnímu 
rozpočtu ČR na rok 2006. Rozpočty územních 
samospráv. Tabulková část. - Čj.: 
11/113/2006-111 
 
E-8702 
prepared by Eivind Tandberg 
Treasury system design  : a value chain 
approach 
Formování systému státní pokladny : 
přístup na základě hodnocení jednotlivých 
článků 
[S.l.]  : International Monetary Fund, July 
2005, 27 s. : tab., grafy 
Systémy státní pokladny umožňují vládám 
připravovat finanční plány, implementovat 
roční rozpočty, řídit peněžní zdroje, obstarávat 
fiskální účty a zajistit kontrolu a zodpovědnost. 
Forma   či   podoba    těchto  systémů se různí 
v jednotlivých    zemích,  odrážeje tak rozdíly 
v prioritách, kapacitách zemí a politických 
tradicích. Studie rozvíjí způsob hodnocení 
systému státní pokladny a rozebírá alternativy 
pro utváření takového systému. 
 
 
Zemědělství 
 
22307 
Dana Viktorová, Martin Pělucha 
Uplatnění a evaluace předvstupní pomoci 
EU ve venkovských oblastech České 
republiky v kontextu vývoje zemědělské a 
venkovské politiky v Evropě  
Praha  : Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2005, 113 s. : obr., tab. 
Ekonomická teorie rozvoje venkovských 
oblastí. Definice venkovských oblastí. 
Zemědělská politika a politika rozvoje 
venkova v EU. Programy orientované na 
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venkovský rozvoj v ČR v předvstupním a 
členském období 2004 - 2006. Hodnocení 
evropské strukturální pomoci. Ocenění 
strukturální pomoci, její metodika. 
Charakteristika        venkovských         oblastí 
v rozšíření EU. SWOT analýza českého 
zemědělského sektoru a venkovského prostoru. 
Analýza regionů ČR na základě podaných 
projektů v rámci programu SAPARD. – Příl. - 
Abstr. -- res. - ISBN: 80-86729-21-4 
 
 
Životní prostředí 
 
22266 
OECD ; [editor Jan Jelínek, odborná revize 
překladu Iveta Špaltová, Jiří Hlaváček]  
Zpráva OECD o politice, stavu a vývoji 
životního prostředí  : Česká republika 
Praha  : Ministerstvo životního prostředí České 
republiky, 2005, 215 s. : grafy, tab., rámečky 
Zpráva je výsledkem hodnocení politiky, stavu 
a vývoje životního prostředí v ČR od roku 
1998 do současnosti a obsahuje 53 doporučení, 
která by ČR měla promítnout do 
rozhodovacích procesů jak na úrovni 
ústředních orgánů státní správy, tak i 
samosprávy. Skládá se z částí: regulace 
znečištění, příroda a biologická rozmanitost, 
vztah mezi životním prostředím a ekonomikou, 
vztah mezi životním prostředím a sociální 
oblastí (udržitelný rozvoj), mezinárodní 
spolupráce a závazky. - Odkazy - OECD 
environmental performance review Czech 
Republic (Orig.). - ISBN: 80-7212-317-3 
 
 
Ostatní 
 
22392 
Mojmír Vavrečka 
2000 nejpoužívanějších ruských slov  
Brno  : CP Books, 2005, 106 s. 
Nejpoužívanější ruská slova (s vyznačeným 
přízvukem) abecedně řazená a jejich české 
ekvivalenty. Krátké věty s použitím těchto 
slov. Příloha na CD obsahuje poslechová a 
kontrolní cvičení. - 2 příl. CD-ROM obsahují 
poslechová cvičení. - 1. vyd.  
- ISBN: 80-251-0589-X 
 
 
 
 

22272 
Zuzana Míšková 
Angličtina v cestovním ruchu  
Praha  : Ekopress, 2005, 265 s. + 1 CD-ROM 
Učebnice pro středně pokročilé obsahuje 
kromě obvyklých kapitol zaměřených na 
cestovní ruch i kapitolu zaměřenou na 
ekonomické aspekty rozvoje cestovního ruchu. 
Důraz je kladen na získání komunikativních 
dovedností v oboru. Jedna kapitola je 
věnována anglické korespondenci. - Samostat. 
příl. CD-ROM s 17 poslechovými cvičeními -- 
slovník - 1. vyd. - ISBN: 80-86119-39-4 
 
22396 
Petr Dvořáček 
Česko-ruský slovník nových a 
problémových výrazů  : Češsko-russkij 
slovar' neologizmov i trudnostej 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2005, 383 s. 
Slovník přináší na 20 000 hesel, čerpaných 
většinou z deníku Rossijskaja Gazeta, v němž 
rjsou zveřejňovány právní předpisy. Slovník 
obsahuje především hesla, která jsou v ruštině 
nová nebo v nichž se nejčastěji chybuje. 
Přehledně uspořádaný slovník je praktickou 
pomůckou při překladu odborného textu do 
ruštiny. - 2. dopl. a přeprac. vyd. 
 
22301 
Han van der Horst ; (překlad Petra Schürová, 
Jana Pellarová]  
Dějiny Nizozemska  
Praha  : Nakladatelství Lidové noviny, 2005, 
667 s. : il., fot. 
Publikace obsahuje výklad od nejstarších dějin 
do konce 20. století. Samostatná kapitola 
popisuje česko-nizozemské vztahy. - 
Chronolog. přehl. - Nederland. De vaderlandse 
geschiedenis van de prehistorie tot nu (Orig.). - 
1. vyd. - ISBN: 80-7106-487-4 
 
22389 
Wolfgang Viereck, Karin Viereck, Heinrich 
Ramisch ; přeložili Marek Nekula a Andrea 
Malá  
Encyklopedický atlas anglického jazyka  
Praha  : Nakladatelství Lidové noviny, 2005, 
299 s. : mapky 
Publikace je věnována šíření anglického jazyka 
i    jeho   lokálním  proměnám   a    variantám 
v celosvětovém   měřítku.     Obsahuje výklad 
o anglickém jazyku a jeho historii na území 

 45



Nové knihy v odborné knihovně                                                                           Informace odborné knihovny MF                                
___________________________________________________________________________ 

Anglie od doby prehistorické a vývoj v 
jednotlivých oblastech světa. Závěrečné 
kapitoly popisují angličtinu jako světový jazyk 
a anglicismy v češtině. Vše je dokumentováno 
i na přehledných mapkách. - Obraz. příl. -- 
sezn. zkratek a symbolů  
- ISBN: 80-7106-569-2 
 
22367 
Markéta Kocmanová, Zuzana Pokorná 
Euro English  : angličtina Evropské unie 
Praha  : Ostrov, 2004, 181 s. 
Každá z deseti kapitol podává ucelený přehled 
slovní zásoby užívané v té či oné oblasti 
spadající do agendy EU (ekonomické a 
měnové záležitosti, zemědělství, vzdělávání, 
zaměstnanecké a sociální záležitosti, podnikání 
a průmysl, životní prostředí, justice a vnitřní 
věci, regionální politika, doprava). Jednotná 
struktura kapitol: autentický článek, český 
překlad, kontrolní testy a slovní zásoba. - 
česko-angl. slov. - 1. vyd.  
- ISBN: 80-86289-35-4 
 
22393 
Václav Havel 
Evropa jako úkol  : výběr z projevů 1990-
2004 
Praha  : Úřad vlády České republiky, 2005, 
115 s. 
Sborník vybraných projevů V. Havla je jeho 
shrnujícím   příspěvkem    k  veřejné       debatě 
o smyslu evropského sjednocení. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-86734-75-7 
 
22289 
Zuzana Polačková 
Fundraisingové aktivity  : jak získat 
finanční prostředky od místní komunity 
Praha  : Portál, 2005, 119 s. : ilustr. 
Vyhledávání sponzorů a získávání finančních 
prostředků určených na podporu veřejně 
prospěšné nebo dobročinné činnosti. 
Všeobecné zásady organizování této činnosti, 
včetně zapojení dobrovolníků. Techniky 
fundraisingu na místní úrovni a hry, které 
mohou být využity při získávání financí. 
Náměty, jak lze zapojit veřejnost do projektu, 
který si zaslouží finanční podporu. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7178-694-2 
 
 
 
 
 

22361 
Roy Lilley ; [překlad Jana Kalová]  
Jak jednat s problematickými lidmi  
Brno  : CP Books, 2005, 118 s. 
Kniha je základním průvodcem reakcemi na 
lidské problémy, zabývá se chováním lidských 
jedinců, tím, co je provokuje a jak reagují. 
Rozlišuje sedm typů problémových lidí. 
Definuje pojmy konflikt, agresivní lidé, líní 
lidé, problematičtí zákazníci, řešení stížností 
atd. - Dealing with difficult people (Orig.).  
- 1. vyd. - ISBN: 80-251-0687-X 
 
22269 
William Ury ; [přeložil Aleš Lisa]  
Jak překonat nesouhlas  : zásady 
vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze 
vyjednávat 
Praha  : Management Press, 2005, 129 s. 
Technika úspěšného vyjednávání v obtížných 
situacích. Tzv. metoda průlomového 
vyjednávání spočívající v tom, že se oponenti 
nesnaží zvítězit jeden nad druhým, ale hledají 
vzájemně přijatelná řešení. - Getting past no: 
negotiating with difficult people (Orig.)  
- 4. vyd. - ISBN: 80-7261-103-8 
 
22271 
Friedemann Schulz von Thun ; [přeložil Karel 
Balcar]  
Jak spolu komunikujeme?  : překonávání 
nesnází při dorozumívání 
Praha  : Grada, 2005, 197 s. : 85 obr. 
Teorie mezilidské komunikace. Popis 
základních komunikačních stylů. Jak jasně a 
srozumitelně sdělit věcný obsah, jak vycházet 
se sebou a s druhými. Úspěšné vedení hovoru. 
Praktická cvičení a množství příkladů. - 
Miteinander Reden: Störungen und Klärungen 
(Orig.). - ISBN: 80-247-0832-9 
 
22351 
Michael Lorenz, Uta Rohrschneider ; (překlad 
Magdaléna Pomikálková)  
Jak uspět u přijímacího pohovoru  
Praha  : Grada, 2005, 110 s. 
Příprava na úspěšné zvládnutí přijímacího 
pohovoru (první dojem, vyzdvihnutí svých 
předností, odpovědi na kladené otázky, aktivní 
rozhovor, překonání trémy aj.). Kontrolní 
seznamy v knize pomohou určit silné a slabé 
stránky uchazeče o zaměstnání. - Příl.: otázky 
u přijím. pohovoru - Vorstellungsgespräche 
(Orig.) - 1. vyd. - ISBN: 80-247-1406-X 
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22365     Pouze prezenčně 
kolektiv autorů pod vedením Jiřího Krause 
Nový akademický slovník cizích slov A-Ž  
Praha  : Academia, 2005, 879 s. 
Komplexní poučení o pravopisu, výslovnosti, 
původu, slovnědruhové a tvaroslovné 
charakteristice, o stylovém zařazení a 
kontextovém použití přejatých slov v češtině. - 
Struč. přehl. jazyků světa. - 1. vyd.  
- ISBN: 80-200-1351-2 
 
22368 
Olga Macíková, Ludmila Mlýnková 
Obchodní španělština  
Brno  : CP Books, 2005, 342 s. 
Základy obchodní korespondence. Specifika 
obchodování ve Španělsku. Učebnice je 
rozdělena do 13 kapitol, z nichž každá 
obsahuje úvodní výkladový text, přehled frází, 
slovní zásobu, modelové dopisy, dokumenty a 
cvičení. Na závěr lekce je zařazen dialog. 
Témata jsou seřazena podle logického průběhu 
obchodního jednání. - Slovník -- klíč ke cvič. -
- Příl. 3 audio CD s ukázkami obchodních 
dialogů. - 1. vyd. - ISBN: 80-251-0652-7 
 
22288I 
Jiří Malíř, Pavel Marek a kolektiv 
Politické strany  : vývoj politických stran a 
hnutí v českých zemích a Československu 
1861-2004.  I. díl, období 1861-1938 
období 1861-1938 
Brno  : Doplněk, 2005, 1021 s. : fot. 
Konstituování prvních politických stran po 
vydání tzv. únorové ústavy roku 1861. Proces 
formování  politických  subjektů  v  90. letech 
19. století a na počátku 20. století. 
Transformace těchto uskupení v moderní 
politické strany. Útlum politického života za 
první světové války. Publikace je koncipována 
jako soubor studií, které zachycují historii 
jednotlivých politických stran. - Střed. příl.  
- ISBN: 80-7239-178-X 
 
22288II 
Jiří Malíř, Pavel Marek a kolektiv 
Politické strany  : vývoj politických stran a 
hnutí v českých zemích a Československu 
1861-2004,  II. díl,  období 1938-2004  
Brno  : Doplněk, 2005, S. 1030-1826 : fot. 
Redukce stranického systému po mnichovské 
konferenci v roce 1938 a v období nacistické 
okupace. Poválečná restaurace politických 
stran a hnutí, přerušená komunistickým pučem 
v únoru 1948. Více než čtyřicetileté fungování 

sociálněpolitické soustavy s reálnou působností 
jediného stranického subjektu. Charakteristika 
exilových politických stran. Politická scéna po 
událostech v listopadu 1989. Vytvoření 
pluralitního stranického systému a jeho vývoj 
až do května roku 2004. Publikace je 
koncipována jako soubor studií, které 
zachycují historii jednotlivých politických 
stran. - Střed. příl. - ISBN: 80-7239-179-8 
 
22355 
Rebecca Corfield ; (přeložila Martina 
Kusinová)  
Připravujeme životopis  : jak zvýšit své 
šance na získání zaměstnání, o které se 
ucházíte 
Praha  : Ekopress, 2005, 130 s. 
Jak vypadá životopis, k čemu slouží, jeho 
obsah a prezentace. Praktické rady a příklady. 
Příprava životopisu. Použití internetu. 
Anglicky psaný životopis. - Web. stránky pro 
uchazeče o zaměstnání - Preparing your own 
CV. How to improve your chances of getting 
the job you want (Orig.). - 1. vyd.  
- ISBN: 80-86119-93-9 
 
22366 
[Jan Měšťan] 
Slovník obchodní angličtiny  
Písek  : J&M, 2005, 191 s. 
Praktický slovník obchodní angličtiny 
obsahuje více než 2 500 nejběžněji 
používaných slov a frází. Každý výraz je 
opatřen překladem, výslovností a praktickým 
příkladem použití. - 1. vyd.  
- ISBN: 80-86154-56-4 
 
22397 
Naďa Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová 
Slovník slovesných, substantivních a 
adjektivních vazeb a spojení  
Praha  : Academia, 2005, 579 s. 
Slovník zachycuje konkrétní vazby a spojení u 
téměř 16 000 českých sloves, substantiv a 
adjektiv. Každá lexikální jednotka je ve všech 
svých významech doložena charakteristickými 
spojeními. Slovník zachycuje též značný 
aktuální pohyb a změny vazebnosti. – Slov. - 
1. vyd. - ISBN: 80-200-1310-5 
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22303 
Helga Kansy ; [překlad Iva Michňová]  
Společenská konverzace v angličtině  
Praha  : Grada, 2005, 106 s. 
Jak vést přirozeně a zdvořile nezávaznou 
konverzaci v anglickém jazyce. Typická 
společenská témata (divadlo, restaurace, 
nakupování, cestování, kancelář). Odlišnosti 
mezi britskou a americkou angličtinou. 
Objasnění mnohých reálií, upozornění na 
zrádná slova. Množství příkladů. Seznam 
užitečných výrazů. – Příl. - 1. vyd.  
- ISBN: 80-247-1373-X. 
 
22409I 
Karel Bendl a kolektiv 
Události třetího tisíciletí.  I. sv.  Česká 
republika 2004 
Domažlice  : Nakladatelství a knižní 
velkoobchod J.K., 2005, 290 s. 
Stěžejní události roku 2004 vybrané ze zpráv 
denního   servisu   ČTK.   Stručné    informace 
z politické oblasti, oblasti společenského dění, 
ekonomiky, vědy, kultury, medicíny atd. - Příl. 
na CD obsahuje digitální rejstřík a text dvou 
svazků knihy. - ISBN: 80-86164-29-2 
 
22409II 
Karel Bendl a kolektiv 
Události  třetího  tisíciletí.  II. sv.   Svět 2004 
Domažlice  : Nakladatelství a knižní 
velkoobchod J.K., 2005, 299 s. 
Chronologický záznam všech stěžejních 
světových událostí roku 2004 vybraných ze 
zpráv denního servisu ČTK. Stručné informace 
z oblasti společenského dění, ekonomiky, 
vědy, kultury, medicíny atd. - Digitální rejstřík 
a text na CD v I. svazku publikace.  
- ISBN: 80-86164-29-2 
 
22395 
Jana Oherová ... [et al.] 
Anglicko-český právnický slovník  
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2005, 540 s. 
Slovník obsahuje kolem 27 000 hesel a jejich 
terminologických spojení. - 3. přeprac. vyd. - 
ISBN: 80-7201-553-2 
 
 
 
 
 
 

22388 
Čtyřjazyčný slovník evropského práva  : 
anglicko - česko - francouzsko - německý 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2005, 222 s. 
Překladový slovník zahrnuje širokou škálu 
obecných i specifických právních termínů 
používaných v primárním právu EU.  
- 3. rozšíř. vyd. - ISBN: 80-7201-571-0 
 
22348 
Leona Černá ; en coopération avec Agnés 
Michelot  
Le Français juridique  : sélection de thémes 
de droit communautaire et européen 
Právnická francouzština : výběr témat 
komunitárního a evropského práva 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2005, 125 s. 
Jazyková učebnice, která na základě 
autentických právnických textů umožní 
studentům       získat       potřebné       znalosti 
z komunitárního práva (historie a základy EU, 
instituce, fungování justice, základní práva 
občanů atd.). Každá lekce obsahuje klíčová 
slova právní terminologie, učební text, 
slovíčka a cvičení, která jsou gramatického i 
lexikálního rázu a články z tisku. - Slov. -- 
internet. odkazy - ISBN: 80-7201-555-9 
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