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Vážení čtenáři, 
 

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

V přehledu  jsou  představeny  knihy  za  poslední  období,  v případě   tohoto čísla jde 
o měsíce únor až duben. Informace s tímto přehledem vycházejí čtvrtletně a jsou pro Vás 
dostupné v tištěné podobě na sekretariátech odborů a v elektronické podobě včetně archivu na 
intranetových stránkách odborné knihovny MF na adrese: http://knihovna.mfcr.cz/.

Nové knihy jsou jinak pravidelně 1x týdně vystavovány v čítárně odborné knihovny, 
dozvíte se o nich též z naší nástěnky nebo intranetové stránky pod odkazem Knižní novinky. 
Rezervovat si je můžete osobně, telefonicky či e-mailem dle potřeby. 

 
Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Daně v Evropské unii, Czech 

Taxation in 2006, Moderní kompendium ekonomických teorií, Hospodářský cyklus, Ročenka 
konkurenceschopnosti ČR 2005, Finanční řízení, Strategické řízení v podnicích a projektech,  
Komunitární právní řád, Průvodce judikaturou ESD - 4.díl, Komentář k Československému 
obecnému zákoníku občanskému (klasické dílo československé právnické literatury), Vzory 
rozhodnutí podle nového správního řádu, Současná problematika konsolidace (účetnictví), 
Majetek státu v platné právní úpravě, Nákladově užitkové metody ve veřejném sektoru a řadu 
dalších praktických právnických, daňových, účetních aj. publikací. 

Ze zahraničí jsme nakoupili či získali např.: The economics of taxation, část 
prestižního souboru Handbook of public economics,  úplnou novinku The welfare state in the 
EU, Regulation through agencies in the EU, Report on the European Economy 2006, Public 
finances in EMU, Public-private partnerships a samozřejmě nové publikace OECD (např. 
Taxing wages) a dalších mezinárodních organizací. 

Z produkce Ministerstva financí je zahrnut pravidelný materiál Makroekonomická 
predikce České republiky : duben 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 
 
22441 
Oesterreichische Nationalbank 
Capital taxation after EU enlargement  
Zdanění kapitálu po rozšíření EU 
Vienna  : Österreichische Nationalbank, 2005, 
213 s. : tab., grafy 
Příspěvky ze semináře Rakouské národní 
banky, který se konal 1. ledna 2005 ve Vídni. 
Příspěvky se zabývají otázkami zdanění 
kapitálu po rozšíření EU. Daňová koordinace, 
daňová soutěž. Zdanění společností. Přímé 
zahraniční investice a zdanění - některé 
metodologické aspekty a nová evidence pro 
země střední a východní Evropy. Proč 
potřebujeme korporační daně? Zdanění 
společností a růst - role malých a velkých 
firem. Budoucnost daní z příjmů podniků. 
 
22567 
Jan Rambousek 
Cestovní kanceláře a daně  : po říjnové 
novele 2005 
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 175 s. 
Právní systém a specializované zákony 
používané v oblasti cestovního ruchu. Obecné 
zákony. Daňové zákony. Směrnice EU. 
Výňatky z judikátů Evropského soudního 
dvora.  Výňatky   části    tuzemského   zákona 
o DPH týkající se cestovních kanceláří. 
Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 
2005. Informace z MF ČR. - 2. přeprac. vyd. - 
ISBN: 80-7357-123-4 
 
22561I 
legislation translated by Trade Links ; 
commentary by PricewaterhouseCoopers  
Czech taxation in 2006. Vol. I  
České daně v roce 2006. Sv. I 
Prague  : Trade Links, 2006, 492 s. : tab. 
Přehled legislativy týkající se daní v roce 2006 
v České republice v angličtině. Plné znění 
následujících zákonů: zákon o daních z příjmů 
(č. 586/1992 Sb.,      s    komentářem),    zákon 
o cestovních náhradách (č. 119/1992 Sb.), 
zákon  o  rezervách  pro  zjištění základu daně 
z příjmů (č. 593/1992 Sb.), zákon o oceňování 
majetku       (č.       151/1997  Sb.),        zákon 
o investičních pobídkách (č. 72/2000 Sb.). 
 
 
 

 
 
 
22598 
Jan Široký 
Daně v Evropské unii  : daňové systémy 
členských států EU, legislativní základy 
daňové harmonizace v EU 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 250 s. : obr., 
tab. 
Daňový vývoj v EU, včetně sumarizace 
základních legislativních předpisů týkajících se 
harmonizačních snah a daňové spolupráce. 
Nástroje daňové politiky. Harmonizace a 
koordinace v oblasti přímých daní, v oblasti 
obratových daní - DPH a v oblasti akcízů. 
Vývoj sazeb akcízů v ČR. Daňové systémy 
jednotlivých členských zemí EU: základní 
ukazatele země, hlavní daňová charakteristika 
a nejdůležitější odvody daňového charakteru. – 
Příl. - ISBN: 80-7201-593-1 
 
22535 
Jiří Dušek 
Daně z příjmů 2006  : přehledy, daňové a 
účetní tabulky 
Praha  : Grada, 2006, 192 s. : tab. 
První část publikace tvoří 94 přehledných 
schémat, která komplexně a co nejstručněji 
uvádějí to nejdůležitější k danému tématu. Do 
druhé části jsou zařazeny praktické a přehledné 
daňové tabulky, které jsou pomůckou v daňové 
optimalizaci a kontrolní činnosti. 
Nejdůležitější     údaje,   sazby   a   postupy      
k 1. 1. 2006. 
- 3 příl. - 1. vyd. - ISBN: 80-247-1585-6 
 
22540 
Tomáš Jaroš 
Daň z příjmů právnických osob v účetnictví 
2005/2006  : praktický průvodce 
Praha  : Grada, 2006, 150 s. 
Základní   principy   zdaňování  a placení daní 
z příjmů právnických osob. Dlouhodobý 
majetek. Leasing. Operace s podnikem jako 
celkem. Zásoby. Finanční majetek. 
Pohledávky. Daňový režim některých dalších 
nákladů a výnosů v provozní oblasti. 
Rekapitulace zásadních změn v oblasti DPPO 
od roku 2005 a od 1. 1. 2006. - Přehl. práv. 
předpisů. - 2. vyd. - ISBN: 80-247-1576-7 
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22534 
Jaroslav Sedláček a kolektiv autorů 
Daňová evidence podnikatelů 2006  : 
komplexní průvodce s předpisy 
Praha  : Grada, 2006, 396 s. : obr., karty 
Výklad principů vedení daňové evidence: 
předmět a cíl, forma a obsah, evidence příjmů 
a výdajů, daňová evidence pohledávek a 
závazků, evidence DPH, evidence 
dlouhodobého majetku, najatého majetku, 
zásoby, krátkodobý finanční majetek, mzdová 
evidence, rezervy a jejich evidence, evidence 
jízd a ostatních skutečností, vedení deníku 
příjmů a výdajů, komplexní příklad. Příklad 
vyplnění daňového přiznání za rok 2005 včetně 
společného zdanění manželů. - Znění práv. 
předpisů: zákony, prováděcí vyhl., pokyny D - 
3. vyd. - ISBN: 80-247-1606-2 
 
22525 
Eva Sedláková 
Daňové výdaje od A do Z v roce 2006  
Český Tešín  : PORADCE, 2006, 176 s. 
Přehled nejdůležitějších daňových výdajů, 
včetně toho, jakým způsobem je možno tyto 
výdaje z hlediska daně z příjmů uplatnit, tj. 
včetně omezujících podmínek. Abecedně 
seřazená hesla doplněná příklady. - 2. přeprac. 
vyd. - ISBN: 80-7365-146-7 
 
22543 
kolektiv autorů 
Daňové zákony 2006 a předpisy pro 
účetnictví podnikatelů  
Praha  : Grada, 2006, 339 s. 
Všechny   nutné   předpisy    pro   podnikatele 
v úplném znění k 1. 1. 2006. Vybrané daňové 
zákony, zákon o registračních pokladnách, 
České účetní standardy pro podnikatele. Znění 
zákona o účetnictví včetně prováděcí vyhlášky. 
Vybrané D-pokyny MF. 
 - 1. vyd. - ISBN: 80-247-1609-7 
 
22463 
Svatopluk Galočík, Oto Paikert 
DPH 2006  : výklad s příklady 
Praha  : Grada, 2006, 226 s. 
Úplné znění novely zákona o DPH č. 235/2004 
Sb., ve znění pozdějších zákonů, s vyznačením 
právních úprav v jednotlivých ustanoveních ke 
kterým došlo od 1. 10. 2005 a od 1. 1. 2006. 
Komentáře ke každému ustanovení, včetně 
odlišení výkladu. Názorné příklady z praxe.  
- 4 příl. - 2. vyd. - ISBN: 80-247-1436-1 
 

22329 
Bernard Salanié 
The economics of taxation  
Ekonomie zdanění 
Cambridge  : Massachusetts institute of 
technology, c2003, vii, 226 s. : tab., grafy, 
vzorce 
Stručný úvod do ekonomických teorií zdanění. 
Týká se jak existujících daňových systémů, tak 
klíčových   empirických    studií.     Pojednání 
o důsledcích daní a o tom, jak mohou politici 
daně navrhovat. Kniha pokrývá témata jako 
zdanění kapitálových příjmů, environmentální 
daně, daňové úvěry pro rodiny s nízkými 
příjmy a spotřební daň. Kapitoly: Dopady 
zdanění; Optimální zdanění; Některé současné 
debaty. 
 - Příl. - ISBN: 0-262-19486-4 
 
22336 
Lothar Lammersen, Robert Schwager 
The effective tax burden of companies in 
European regions  : an international 
comparison 
Skutečné daňové zatížení podniků 
 v evropských regionech : mezinárodní 
srovnání 
Heidelberg : Physica-Verlag, c2005, viii, 
 251 s. : 36 tab., 48 grafů, vzorce 
Kniha slouží jako komplexní srovnávací 
příručka   atraktivity     evropských       regionů 
z pohledu zdanění. Pomáhá také regionálním 
politikům      srovnávat        vlastní          region 
s konkurencí. Daňové zatížení investic nebo 
podniků je důležitým faktorem atraktivity 
země nebo regionu. Tato studie poskytuje 
odhady skutečných průměrných a marginálních 
daňových sazeb podnikových investic pro 143 
regionů v Evropě a USA. Ukazuje se, že 
podniky musejí počítat s velkými rozdíly ve 
skutečném daňovém zatížení v jednotlivých 
evropských regionech.  
- Příl. - ISBN: 3-7908-1562-4 
 
22439III 
edited by Alan J. Auerbach and Martin 
Feldstein 
Handbook of public economics. Volume 3  
Příručka veřejné ekonomie. Svazek  3 
Amsterdam  : Elsevier, 2002, Průběžné 
stránkování : tab., grafy, vzorce 
Třetí svazek Příručky veřejné ekonomie se 
zabývá zdaněním kapitálového příjmu 
(zdanění, přijetí rizika a chování portfolia 
domácností, zdanění a spoření, zdanění a 
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podniková finanční politika, daňová politika a 
obchodní investice), teorií zdanění (zdanění a 
hospodářská výkonnost, vyhýbání se dani, 
daňový únik, správa daní, environmentální 
zdanění a regulace) a teorií vlády (politická 
ekonomie a veřejné finance, hospodářská 
analýza a právo). - ISBN: 0-444-82314-X 
 
22459 
Pavel Prudký, Milan Lošťák 
Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob za rok 2005  
Olomouc  : Andragogos agency, 2005, 255 s. 
Metodická pomůcka ke správnému vyplnění 
tiskopisu Přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob za rok 2005. Poplatníci daně z příjmů 
fyzických osob. Rozdělení příjmů podle 
charakteru. Základ daně. Obecná 
charakteristika jednotlivých druhů příjmů. 
Stanovení celkového základu daně. 
Nezdanitelná část základu daně a její 
uplatnění. Daňové zvýhodnění na vyživované 
děti. Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění 
a udržení příjmů. Odpisy hmotného a 
nehmotného majetku. Komentář k obsahu 
tiskopisu s vysvětlivkami a názornými 
příklady.  – 5  příl.  --  přehl.  platných  smluv 
o zamezení dvojího zdanění -- kódy států. - 13. 
dopl. a aktualiz. vyd. - ISBN: 80-7263-309-0 
 
22338 
OECD Committee on Fiscal Affairs 
Model tax convention on income and on 
capital  : 15 July 2005 : condensed version 
Vzorová smlouva o zamezení dvojího 
zdanění příjmů a kapitálu : 15. červenec 
2005 : zkrácená verze 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 374 s. 
Znění dohody OECD o zamezení dvojího 
zdanění      k       15.7.2005     a      komentáře 
k jednotlivým paragrafům. Postoje 
nečlenských zemí. Doporučení Rady OECD.  
- Příl. - ISBN: 92-64-01199-4 
 
22372IIIa 
Eleonora Herlíková a kolektiv autorů 
Novinky v daních z příjmů  
Praha  : Svaz účetních, 2006, 64 s. 
Souhrnné informace o podstatných změnách 
týkajících se daní z příjmů ve zdaňovacím 
období pro rok 2006 (v úvodu přehled i pro rok 
2005). Výňatek z pokynu D-297 - stanovení 
jednotných kurzů za zdaňovací období 2005. 
Znění pokynu D - 296 o průměrných cenách 

pohonných hmot za zdaňovací období roku 
2005. 
 
E-8742I 
[Ministere de l'economie et des finances et de 
l'industrie] 
Précis de fiscalité 2006. Tome 1  
Přehled fiskální soustavy 2006. Svazek 1 
[Paris]  : Ministere de l'économie et des 
finances (France), 2006, Více druhů str. : tab. 
Vyčerpávající přehled daňové soustavy a 
daňového zatížení ve Francii. Úplné znění 
všech     předpisů.    Aktualizované     vydání. 
V prvním svazku přímé zdanění osob, přímé 
daně podniků a daň z obratu.  
- ISBN: 2-11-095860-X 
 
E-8742II 
[Ministere de l'economie et des finances et de 
l'industrie] 
Précis de fiscalité 2006. Tome 2  
Přehled fiskální soustavy 2006. Svazek 2 
[Paris]  : Ministere de l'économie et des 
finances (France), 2006, Více druhů str. : tab. 
Aktualizované vydání přehledu francouzské 
daňové legislativy. Ve druhém svazku zdanění 
nemovitostí a nadhodnoty, místní přímé daně, 
poplatky, kolkovné, daň u společné 
odpovědnosti za jmění, kontrola, sankce, 
sporné věci, katastrální záležitosti, pozemková 
daň, majetková daň, vybírání daní.  
- ISBN: 2-11-095860-X 
 
22489 
Lenka Kaniová, Alena Schillerová 
Správa daní  : úplné znění zákona, 
komentář, judikatura 
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 387 s. 
Znění zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a 
poplatků. Ucelený soubor poznatků, názorů a 
praktických zkušeností k jednotlivým 
ustanovením zákona. Doplněno judikáty, 
zejména z rozhodovací praxe Nejvyššího 
správního   soudu.   Právní     stav      publikace 
k 1. 9. 2005. - 2. přeprac. vyd. - ISBN: 80-
7357-106-4 
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22400/551 
Sagit 
Správa daní a poplatků. Platby v hotovosti. 
Daňové poradenství  : podle stavu 
 k 1.4.2006 
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: 80-7208-557-3 
 
22432 
Eurostat 
Structures of the taxation systems in the 
European Union  : data 1995-2003 
Struktury daňových systémů v Evropské 
unii : údaje z let 1995-2003 
Luxembourg  : Office for Official Publications 
of the European Communities, 2005, 417 s. : 
tab., grafy, rámečky 
První část publikace shrnuje trendy ve zdanění 
v EU v letech 1995 až 2003; druhá část 
rozděluje daně podle ekonomické funkce 
(zdanění práce, kapitálu a spotřeby), dále 
porovnání   implicitních     daňových      sazeb 
v členských státech a Norsku a jejich 
metodologie; třetí část představuje vývojové 
trendy daňového zatížení v jednotlivých 
členských státech, jejich daňovou strukturu a 
změny v daňové politice. Tabulky pro 
jednotlivé druhy a skupiny daní. - Příl. - 2005 
ed. - ISBN: 92-79-00-337-2 
 
 
 
 
 
 

22488 
ANAG 
Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti a funkčních požitků 2006  
Olomouc  : Andragogos agency, 2005, 95 s. : 
tab. 
Přehled nezdanitelných částí základu daně, 
slev na dani, daňové zvýhodnění na dítě. 
Vybraná   ustanovení   zák.   č.  586/1992 Sb., 
o daních z příjmů. Tabulky pro výpočet 
měsíčních záloh, srážkové daně a pro výpočet 
celoroční daňové povinnosti. Pomocné měsíční 
tabulky zohledňující nejčastější typy slev. - 
ISBN: 80-7263-308-2 
 
22437 
Organisation for economic co-operation and 
development 
Taxing wages 2004-2005  : special feature: 
part-time work and taxing wages 
Daně z mezd 2004-2005 : zvláštní část: 
práce na částečný úvazek a daně z mezd 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2006, 453 s. : tab., 
grafy 
Roční publikace nabízí podrobnosti o daních 
placených z mezd ve všech třiceti členských 
zemích OECD. Informace obsažená ve zprávě 
pokrývá daň z příjmu fyzických osob, 
příspěvky na sociální pojištění placené 
zaměstnanci i jejich zaměstnavateli a peněžité 
dávky, které dostávají rodiny s dětmi. 
Výsledky zahrnují daňové břemeno pro rodinu 
s jednou a dvěma výdělečně činnými osobami 
a mzdové náklady zaměstnavatelů. Srovnávání 
zemí navzájem, historický vývoj, metodologie, 
údaje za jednotlivé země. Speciálním tématem 
vydání je daň ze mzdy u práce na částečný 
úvazek. 
- Příl. - 2005 ed. - ISBN: 92-64-02202-3 
 
22538 
Ivana Pilařová 
Účetní a daňové problémy právnických osob 
v praxi 2006  
Praha  : Grada, 2006, 144 s. : tab. 
Výklad   problematických    oblastí      zákona 
o   daních    z    příjmů    právnických      osob 
v návaznosti na účetní předpisy, které jsou 
zdrojem častých účetních a daňových chyb. 
Řešení ne zcela standardních účetních a 
daňových situací. Chyby při sestavování 
základu daně a výpočtu daně z příjmů 
právnických osob. Zdaňování dividendt a 
podílů na zisku, ukončení účasti společníka ve 
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společnosti. Nakládání s pohledávkami. 
Stručný   přehled     nejdůležitějších       změn 
v    zákoně   o daních   z   příjmů   a  v   zákoně 
o účetnictví od 1. 1. 2006.  
- 2. vyd. - ISBN: 80-247-1608-9 
 
22595 
Pavel Klabík 
Zákon  o  dani  z  přidané  hodnoty  :   stav 
k 1.1.2006 ; zákon s přílohami, komentář, 
informace Ministerstva financí 
Praha  : EUROUNION, 2006, 353 s. 
Souhrn základních principů a změn 
zavedených tímto zákonem.   Znění    zákona 
č. 235/2004 Sb., s komentářem. Daňový 
kalendář,   prováděcí   předpisy, informace MF 
k tomuto zákonu. - 4 příl. - [3. vyd.] - ISBN: 
80-7317-049-3 
 
22594 
Pavel Klabík 
Zákon  o  daních  z  příjmů  2006  :   zákon 
k 1.1.2006, komentář, související předpisy, 
pokyny Ministerstva financí 
Praha  : EUROUNION, 2006, 596 s. 
Znění   zákona   č.   545/2005   Sb.,   o daních 
z příjmů ve znění pozdějších zákonů. 
Doplněno komentářem s upozorněním na 
změny a na příklady. Znění souvisejících 
předpisů a prováděcích předpisů (pokyny řady 
D, sdělení MF, směrnice Rady 2003/48/ES, 
daňový kalendář pro rok 2006). - 3. příl. -   
[10. vyd.] - ISBN: 80-7317-048-5 
 
22585 
Petr Pelech 
Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze 
závislé činnosti v roce 2006  
Olomouc  : Andragogos agency, 2006, 367 s. : 
tab. 
Metodická příručka pro správné daňové 
posouzení příjmů ze závislé činnosti. Základní 
informace ke zdaňování příjmů, příklady 
výpočtů, odpovědi na časté dotazy, úplné znění 
zákona o daních z příjmů a znění dalších 
souvisejících předpisů a pokynů MF. - Tab. 
pro výpočet záloh a daně. - 14. aktualiz. vyd. - 
ISBN: 80-7263-324-4 
 
 
 
 
 
 
 

22539 
Václav Vybíhal 
Zdaňování příjmů fyzických osob 2006  : 
praktický průvodce 
Praha  : Grada, 2006, 214 s. : obr., tab., 
příklady 
Podrobný výklad problematiky daní z příjmů 
fyzických osob s důrazem na názorný výklad a 
na velké množství příkladů. Vymezení pojmů. 
Příjmy osvobozené od daně. Základ daně. 
Daňové přiznání a placení daní. Zdaňování 
příjmů ze závislé činnosti a z funkčních 
požitků a z nezávislé činnosti. Vybrané 
problémy daňových vztahů k zahraničí. 
Daňové odpisování majetku. Daňové režimy 
odpisu pohledávek. Rezervy jako daňové 
výdaje. Přehled zásadních změn k 1. 1. 2006. - 
2. vyd. - ISBN: 80-247-1577-5 
 
 
Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
22573 
Steven Pressman ; [přeložil Jiří Ogrocký]  
Encyklopedie nejvýznamnějších ekonomů  
Brno  : Barrister & Principal, 2005, 244 s. 
Encyklopedie zahrnuje padesát ekonomů 
počínaje   Thomasem  Munem v 16. století až 
k držitelům Nobelovy ceny z posledních let, 
jako jsou Robert Lucas a Amartya Sen. Hesla 
obsahují stručné biografické údaje, klíčové 
myšlenky a teorie jednotlivých ekonomů, 
odkazy na hlavní práce a vodítka k dalším 
pramenům. – Slov. - Fifty major economists 
(Orig.). - 1. vyd. - ISBN: 80-86598-57-8 
 
22440 
Oesterreichische Nationalbank 
Macroeconomic models and forcasts for 
Austria  
Makroekonomické modely a prognózy pro 
Rakousko 
Vienna  : Österreichische Nationalbank, 2005, 
439 s. : tab., grafy, vzorce 
Příspěvky ze semináře Rakouské národní 
banky, který se konal ve dnech 11.-12. 
listopadu 2004 ve Vídni. Příspěvky se zabývají 
makroekonomickými modely (AQM, WIFO-
Macromod, LIMA), input-output modely 
(MULTIMAC IV, MULTIREG), 
dlouhodobým ekonomickým modelem (A-
LMM), krátkodobými prognózami a 
prognózami inflace a měnového kurzu. 
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22462 
Jolana Volejníková 
Moderní kompendium ekonomických teorií  
: od antických zdrojů až po třetí tisíciletí 
Praha  : Profess Consulting, 2005, 378 s. : obr. 
Chronologický přehled vývoje ekonomických 
názorů a teorií od antiky a klasické politické 
ekonomie přes neoklasicismus a keynesovství 
až po moderní ekonomické přístupy 
současnosti, kdy autorka zmiňuje především 
ekonomické názory nových institucionalistů a 
"ekonomický imperialismus" v díle 
představitelů chicagské školy. Charakteristika 
klíčových  myšlenek, významní představitelé, 
v závěru kapitol shrnutí, klíčové pojmy, 
kontrolní otázky. - Nobelovy ceny za ekonomii 
-- přehl. laureátů -- kontrol. test.  
- ISBN: 80-7259-020-0 
 
22499 
Jacques Le Goff ; [přeložila Kateřina 
Bavorová]  
Peníze a život  : ekonomika a zbožnost ve 
středověku 
Praha  : Argo, 2005, 85 s. 
Významný francouzský historik zkoumá 
středověké pojímání lichvy, obchodu a 
přiměřeného či nepřiměřeného zisku. 
Prostřednictvím mravokárných textů a 
zpovědních příruček ukazuje, proč byla lichva 
teology původně odsuzována jako křesťanům 
zapovězená činnost a proč se v průběhu doby 
(dynamický rozvoj měst) vztah duchovních a 
církve jako takové k lichvě měnil. Kniha tak 
reprezentuje i úvahu o fungování lidské 
společnosti jako takové, jež často slevuje ze 
svých mravních zásad a vedena touhou po 
zisku si postupem doby zjednodušuje své 
představy o spravedlivém a řádném způsobu 
existence. – Příl. - La bourse et la vie. 
Économie et religion au moyen age (Orig.). - 
1. vyd. - ISBN: 80-7203-657-2 
 
22433 
Pierre Pestieau 
The welfare state in the European Union  : 
economic and social perspectives 
Sociální stát v Evropské unii : ekonomické a 
sociální perspektivy 
Oxford  : Oxford University Press, 2006, viii, 
169 s. : tab., grafy 
Úvaha o výkonu sociálního státu v Evropské 
unii a jeho vyhlídkách do budoucna. Cílem 
sociálního státu je zmírnění chudoby a 
poskytnutí   pocitu   bezpečí    pro    všechny. 

V uplynulých čtyřiceti letech se tyto cíle 
vcelku dařilo plnit, ale dnes se sociální stát 
ocitl na křižovatce. Čelí různým problémům, 
jako jsou demografické stárnutí, měnící se role 
rodiny, rostoucí oportunismus, ekonomická 
integrace a klesající jistota zaměstnání. 
Všechny tyto problémy vyžadují drastickou 
reformu sociálního státu, která by vyžadovala 
větší kontrolu zneužití a větší odpovědnost. 
Autor tvrdí, že rozhodující pro všechny složky 
sociálního státu je jejich efektivní provádění. 
Pokud je třeba volit mezi zmírněním chudoby 
a ochranou jednotlivců proti životnímu riziku, 
priorita by měla být dána prvnímu cíli. 
Jednotlivé kapitoly se věnují hlavním 
programům sociální ochrany: zdravotní péči, 
pojištění nezaměstnanosti, penzím a politice 
péče o děti. Slovníček pojmů.  
- ISBN: 0-19-926102-4 
 
 
Finance. Bankovnictví. Měnový 
systém 
 
22460 
Pavel Prudký, Milan Lošťák 
100+1 vzorů korespondence s finančními 
úřady  
Olomouc  : Andragogos agency, 2005, 223 s. + 
1 CD-ROM 
Vzory korespondence (žádosti, opravné 
prostředky, oznámení, sdělení, návrhy, 
uplatnění nároků, plné moci, prohlášení). 
Průvodce zákonem o správě daní a poplatků. 
Kalendář základních povinností poplatníků. 
Adresář územních finančních orgánů. Znění 
souvisejících předpisů. - Příl. na CD-ROMu 
obsahuje souhrn vzorů pro písemnou 
korespondenci s FÚ uvedených v publikaci. - 
5. aktualiz. vyd. - ISBN: 80-7263-304-X 
 
22333 
Bank profitability  : financial statements of 
banks 
Ziskovost bank : finanční výkazy bank 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2004, 532 s. : tab. 
Informace o finančních a účetních výkazech 
bank ve všech zemích OECD. Cílem bylo 
zahrnout všechny instituce, které provádějí 
běžné bankovní obchody, jmenovitě instituce, 
které primárně přebírají vklady od veřejnosti a 
poskytují finanční prostředky pro nejširší účely 
(otevřené investiční společnosti, uzavřené 
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investiční společnosti, penzijní fondy, 
komerční banky, regionální žirobanky, 
poštovní spořitelny a další instituce, které jsou 
v různých zemích). - ISBN: 92-64-00765-2 
 
22400/548 
Sagit 
Cenné papíry. Kolektivní investování. 
Podnikání na kapitálovém trhu  : podle 
stavu k 27.3.2006 ; směnky, šeky, dluhopisy, 
zemědělské skladní listy, Komise pro cenné 
papíry, makléři, investiční a podílové fondy 
Ostrava  : Sagit, 2006, 432 s. 
Znění předpisů. Zák. č. 15/1998 Sb., o Komisi 
pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších 
zákonů. Zák. č. 591/1992 Sb., o cenných 
papírech. Zák. č. 191/1950 Sb., směnečný a 
šekový. Zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách 
převodu majetku státu na jiné osoby (vybraná 
ustanovení).       Zák.     č.     307/2000      Sb., 
o zemědělských skladních listech a 
zemědělských veřejných skladech a o změně 
některých souvisejících zákonů. Zák. č. 
189/2004 Sb., o kolektivním investování. Zák. 
č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Zák. č. 
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 
trhu.   Související   nařízení  vlády a vyhlášky 
k podnikání na kapitálovém trhu.  
- ISBN: 80-7208-554-9 
 
22328 
World Bank, International Monetary Fund 
Financial sector assessment  : a handbook 
Zhodnocení finančního sektoru : příručka 
Washington  : World Bank, 2005, xxiii, 459 s. 
: tab., grafy, rámečky 
Příručka poskytuje analytický rámec přístupů, 
metodologií a klíčových technik hodnocení 
finančního systému. Využívá zkušeností 
pracovníků Světové banky a Mezinárodního 
měnového fondu, kteří provádějí hodnocení 
finančního sektoru ve společném projektu 
Financial Sector Assessment Program (FSAP). 
Hodnocení finanční stability, rozvoje, dohledu 
nad finančním sektorem, integrity finančního 
systému, právní a informační infrastruktury 
atd. - Příl. - ISBN: 0-8213-6432-4 
 
22497 
Jarmila Radová, Petr Dvořák, Jiří Málek 
Finanční matematika pro každého  
Praha  : Grada, 2005, 286 s. : obr., tab., vzorce 
Základní matematické postupy a metody, které 
jsou využívané v bankovní a finanční praxi a 
jejich konkrétní aplikace u všech důležitých 

bankovních  a   finančních   produktů. Výklad 
v jednotlivých   kapitolách   je nejdříve veden 
v obecné rovině, následně je demonstrován na 
praktickém   příkladě se vzorovým řešením. - 
5. zcela přeprac. vyd. - ISBN: 80-247-1230-X 
 
22470 
Martin Svoboda 
Jak ovládnout finanční trhy  : Discount, 
Bonus & Co. 
Brno  : CP Books, 2005, vi, 124 s. : grafy, tab. 
+ 1 CD-ROM 
Užitečné      informace      pro        investování 
s moderními finančními produkty. Na jakých 
principech fungují discount certifikáty. 
Dosažení optimálního cap. Vše důležité a 
potřebné o bonus certifikátech a jejich využití. 
Klady a zápory "bonus balíčků". Vola-stars, 
nástroj pro pasivní investory. - Příl.: discount 
certifikáty (případ. studie) -- discount 
kalkulátor -- slov. - 1. vyd.  
- ISBN: 80-251-0763-9 
 
E-8736 
Rupa Duttagupta, Gilda Fernandez, and Cem 
Karacadag 
Moving to a flexible exchange rate  : how, 
when, and how fast? 
Přesun k pružnému měnovému kurzu : jak, 
kdy a jak rychle? 
Washington  : International Monetary Fund, 
2005, iv, 21 s. : grafy, rámečky 
Studie se zabývá podmínkami, které jsou 
nezbytné k úspěšnému přechodu od pevného 
měnového kurzu k flexibilnímu. Pevný 
měnový kurz má mnoho výhod především pro 
rozvojové země, které usilují o získání důvěry 
ve svou hospodářskou politiku. Stabilizace 
měnového kurzu je spojována s nižší mírou 
inflace. Přesto se země s fixním měnovým 
kurzem zdají být náchylnější k měnovým a 
bankovním krizím než ty s pružnými režimy. 
Jak ekonomiky dozrávají a jsou těsněji svázány 
s mezinárodními finančními trhy, výhody 
flexibility měnových kurzů přibývají. Ačkoli 
má stále mnoho zemí pevné nebo jinou formou 
stabilizované měnové režimy, v posledním 
desetiletí stoupl počet těch, které zavádějí 
pružnější režimy - např. Brazílie, Chile, Izrael 
a Polsko. Flexibilní režimy poskytují lepší 
ochranu proti externím šokům a větší 
nezávislost měnové politiky.  
- ISBN: 1-58906-476-3 
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E-8698 
Institut pro strukturální politiku ; [editor 
Martin Pělucha]  
Připravenost České republiky na euro  : 
sborník z konference 
Praha  : Institut pro strukturální politiku, 2005, 
60 s. : tab., grafy 
Konference "Připravenost České republiky na 
euro" se konala 18. října 2005 v Praze a jejím 
cílem bylo informovat a diskutovat nad 
tématem přijetí eura v ČR. Názvy příspěvků: 
Vstup ČR do eurozóny (V. Dlouhý); Česká 
republika a vstup do eurozóny (M. Hrnčíř); 
Splnitelnost maastrichtských konvergenčních 
kritérií v ČR (M. Horčicová); Stupeň 
ekonomické sladěnosti Německa s eurozónou a 
možné problémy (K. Handschuch). - 1. vyd. - 
ISBN: 80-86684-36-9 
 
22435I 
Satyajit Das 
Structured products. Volume 1, Exotic 
options; interest rates & currency 
Strukturované produkty. Svazek 1, 
Exotické opce; úrokové sazby a měna 
Singapore  : Wiley & Sons, 2006, xiii, 925 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Kniha pokrývá všechny aspekty derivátů: 
derivátové instrumenty, oceňování, zhodnocení 
a obchodování/hedging derivátů, řízení trhu, 
úvěr a další rizika spojená s obchodováním s 
deriváty, dokumentace, účetnictví, zdanění a 
regulační aspekty derivátů, využití derivátů, 
různé typy derivátových struktur včetně 
umělých aktiv, exotických opcí, úrokových 
sazeb/měny, vlastního jmění, komodit, úvěru a 
nových derivátových trhů, vliv elektronicky 
obchodovaných trhů na derivátové trhy, vývoj 
a vyhlídky derivátových trhů. - 3rd rev. ed. - 
ISBN: 0-470-82166-3 
 
22435II 
Satyajit Das 
Structured products. Volume 2, Equity; 
commodity; credit & new markets  
Strukturované produkty. Svazek 2, Vlastní 
jmění; komodity; úvěr a nové trhy 
Singapore  : Wiley & Sons, 2006, xiii, 1429 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Kniha pokrývá všechny aspekty derivátů: 
derivátové instrumenty, oceňování, zhodnocení 
a obchodování/hedging derivátů, řízení trhu, 
úvěr  a   další   rizika spojená s obchodováním 
s deriváty, dokumentace, účetnictví, zdanění a 
regulační aspekty derivátů, využití derivátů, 

různé typy derivátových struktur včetně 
umělých aktiv, exotických opcí, úrokových 
sazeb/měny, vlastního jmění, komodit, úvěru a 
nových derivátových trhů, vliv elektronicky 
obchodovaných trhů na derivátové trhy, vývoj 
a vyhlídky derivátových trhů. - 3rd rev. ed. - 
ISBN: 0-470-82167-1 
 
E-8770 
Česká národní banka 
Zpráva o inflaci  : leden/2006 
Praha  : Česká národní banka, [2006], 84 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. Vyhodnocení plnění 
maastrichtských konvergenčních kritérií a 
stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. 
Záznamy z jednání bankovní rady ČNB. - Příl. 
-- též v anglické verzi sign. E-8771. 
 
 
Hospodářská situace a politika. 
Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
E-8735 
edited by Markus Rodlauer and Alfred Schipke 
Central America  : global integration and 
regional cooperation 
Střední Amerika : globální integrace a 
regionální spolupráce 
Washington  : International Monetary Fund, 
2005, x, 135 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
Střední Amerika ušla dlouhou cestu od dob 
tzv. ztracené dekády v 80. letech. Byl obnoven 
mír a demokracie, vlády zavedly důležité 
hospodářské a sociální reformy, jejichž 
výsledkem byl relativně silný růst tohoto 
regionu a upevnění makroekonomické stability 
v 90. letech. Přesto Střední Amerika stále čelí 
hospodářským, sociálním a politickým 
problémům. V mnoha zemích přetrvává 
chudoba, ekonomika je ohrožená šoky a 
přírodními katastrofami, kterým je region 
vystaven. Studie sleduje, jak se Střední 
Amerika vyrovnává s těmito problémy a klade 
důraz na politické aspekty finanční integrace a 
obchodu v rámci regionu.  
- Příl. - ISBN: 1-58906-446-1 
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E-8779 
Ministerstvo financí ČR 
Česká republika 2006: ve znamení 
dynamického růstu  : u příležitosti oslavy 
graduace České republiky ve Světové bance 
Praha  : Ministerstvo financí ČR, 2006, 25 s. : 
3 tab., 3 grafy 
Zhodnocení 15 let budování moderní tržní 
ekonomiky v ČR (výchozí podmínky 
transformace, ekonomická reforma, 
privatizace, produkce, zaměstnanost, náklady 
transformace, rozdělení Československa, 
měnový kurz, ceny, mzdy). Typické rysy a 
problémy dnešní ČR (pozice v EU, veřejné 
finance, struktura a vývoj populace, kvalita 
života). Nové úkoly, nové výzvy (politická 
situace, strategie hospodářského růstu, 
vzdělanostní společnost, demografický vývoj, 
institucionální         prostředí,        přistoupení 
k eurozóně). Shrnutí. - Též v anglické verzi 
(sign. E-8780) 
 
22484 
Karel Maier 
Hospodaření a rozvoj českých měst 1850-
1938  
Praha  : Academia, 2005, 374 s. 
Vývoj čtyř českých měst od druhé poloviny 19. 
století a na počátku 20. století při transformaci 
na nový typ sídel, který současně plnil funkci 
výrobního a obslužného centra. Obsahem 
publikace je rozbor investic do nově vznikající 
ekonomiky měst a hlavně jejich 
architektonická proměna. První část knihy 
vysvětluje některé užívané pojmy, podává 
přehled teorií ekonomického rozvoje měst a 
regionů a poskytuje informativní popis 
metodiky použité pro získávání a 
vyhodnocování dat o hospodaření a rozvoji 
měst. Druhou část tvoří vlastní analýza 
hospodaření a rozvoje vybraných měst 
Českých Budějovic, Hradce Králové, Pardubic 
a Plzně. Závěrečná část se zabývá zobecněním 
poznatků z analýzy. 
 - 1. vyd. - ISBN: 80-200-1245-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22526 
Slavoj Czesaný 
Hospodářský cyklus  : teorie, monitorování, 
analýza, prognóza 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 199 s. : 55 
tab., 37 grafů 
Ucelený pohled na příčiny, průběh a důsledky 
cyklického vývoje ekonomiky. Snahou autora 
bylo věnovat pozornost nejprve teoretickému 
zázemí hospodářského cyklu, potom 
metodologickým aspektům měření a 
monitorování cyklického vývoje a následně 
pak hlavním makroekonomickým kontextům 
sestupné a vzestupné fáze hospodářského 
cyklu. Publikaci završují empirické analýzy 
cykličnosti ekonomického vývoje u vybraných 
zemí, regionů i světové ekonomiky a rozvedení 
otázek prognóz vývoje hospodářského cyklu. - 
ISBN: 80-7201-576-1 
 
22451 
Ministerstvo financí České republiky. Odbor 
31 - Finanční politika 
Makroekonomická predikce České 
republiky  : duben 2006 
[Praha]  : Ministerstvo financí ČR, 2006, 56 s. 
: tab., grafy 
Komentář k východiskům predikce, 
ekonomickému cyklu, k predikci vývoje 
makroekonomických indikátorů a 
k 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 k 
27.3.2006. - Též v angl. znění sign. 22602. 
 
E-8699 
Sanjeev Gupta ... [et al.] 
Rebuilding fiscal institutions in postconflict 
countries  
Obnova fiskálních institucí  
v postkonfliktních zemích 
Washington  : International Monetary Fund, 
2005, v, 36 s. : tab., grafy, rámečky 
Pomoc Mezinárodního měnového fondu 
postkonfliktním zemím se skládá ze tří 
hlavních částí: technické podpory pro 
obnovení kapacity v klíčových ekonomických 
institucích, politických doporučení a finanční a 
technické podpory v uvolňování sponzorských 
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příspěvků. Cílem je položit základy pro 
udržitelný rozvoj a řešení makroekonomické 
nerovnováhy. Obnova fiskálních institucí a 
řízení. Případové studie: Afghánistán, Bosna a 
Hercegovina, Demokratická republika Kongo, 
Libanon, Mosambik, Timor-Leste. - ISBN: 1-
58906-449-6 
 
22426 
International Monetary Fund 
Regional economic outlook  : sub-Saharan 
Africa – supplement. October 2005 
Regionální hospodářský výhled : 
subsaharská Afrika - dodatek. Říjen  2005 
Washington  : International Monetary Fund, 
2005, v, 48 s. : tab., grafy, rámečky 
Současný hospodářský vývoj a krátkodobé 
perspektivy v regionu subsaharské Afriky. 
Producenti ropy. Dovozci ropy. Vývoj na trhu 
s bavlnou a textilem. Statistická příloha - 
vybrané ukazatele.  
- Příl. - ISBN: 1-58906-488-7 
 
22431 
edited by Damien Geradin, Rodolphe Munoz, 
Nicolas Petit 
Regulation through agencies in the EU  : a 
new paradigm of European governance 
Regulace prostřednictvím agentur v EU : 
nové paradigma evropského řízení 
Cheltenham  : Elgar, 2005, x, 280 s. : tab., 
grafy 
V minulém desetiletí došlo k rozšíření 
regulačních agentur na úrovni jednotlivých 
států i Evropské unie. Kniha poskytuje 
multidisciplinární přístup z pohledu práva, 
politiky a ekonomie na regulaci v EU. První 
část analyzuje důvody zřizování regulačních 
agentur na národní i evropské úrovni. Druhá 
část se soustředí na podobu agentur v EU. Třetí 
část identifikuje problémy zřizování a 
fungování agentur. Čtvrtá část srovnává 
současný vývoj v EU se zkušenostmi v USA a 
dalších agentur na mezinárodní úrovni. - 
ISBN: 1-84542-267-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-8746 
the international platform of Ludwig-
Maximilians-University's Center for Economic 
Studies and Ifo Institute for Economic 
Research 
Report on the European economy 2006  
Zpráva o evropské ekonomice v roce 2006 
Munich  : Ifo Institute for Economic Research, 
2006, 120 s. : tab., grafy, rámečky 
Současná situace a hospodářský výhled Evropy 
pro rok 2006. Témata: globální nerovnováha, 
hospodářský růst v EU, vyhlídky pro 
vzdělávací politiku v Evropě, fúze a 
konkurenční politika v Evropě. 
 
22485 
[Anna Kadeřábková a kol.] 
Ročenka konkurenceschopnosti České 
republiky 2005  
Praha  : Linde (Praha), 2005, 164 s. : tab., 
diagr. 
Ročenka zahrnuje čtyři oblasti 
konkurenceschopnosti s důrazem na její 
kvalitativní faktory - vedle rámcové vstupní 
kapitoly o makroekonomické výkonnosti a 
stability je to institucionální kvalita, inovační 
výkonnost a kvalita lidských zdrojů. 
Konkurenceschopnost ČR je hodnocena ve 
srovnání s členskými zeměmi EU.  
- ISBN: 80-86131-64-5 
 
22574 
ORFEUS 
Sociální ekonomika v Evropské unii a její 
aplikace na podmínky České republiky  : 
osvětová publikace 
Praha  : ORFEUS, 2004, 48 s. 
Základní pojmy ze sociální ekonomiky, cíle a 
opatření k jejich zajišťování. Sociální 
zabezpečení a sociální vyloučení. 
Zaměstnávání osob se změněnou pracovní 
schopností. Spolupráce měst a obcí s dalšími 
subjekty při vzniku nových pracovních 
příležitostí. Znění příspěvků z konference 
mapující situaci ve světě a u nás v této oblasti 
(autoři příspěvků K. Rychtář a M. Frycová). - 
3 příl.: materiál schválený EHSV v září 2004 -- 
sociální podnik ve Finsku -- metodika práce na 
mikroprojektu - ISBN: 80-903519-1-3 
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22434 
Organisation for economic co-operation and 
development 
Switzerland  : OECD economic surveys 
2006 
Švýcarsko : hospodářské přehledy OECD 
2006 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation  and Development, January 2006, 
153 s. : tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Švýcarska - hodnocení a 
doporučení. Klíčové politické problémy. 
Zlepšení fiskálního rámce. Reformování 
sociálních programů a zvyšování účinnosti 
vládních zásahů. Konkurence. Zajištění práce. 
Inovace - oblasti pro zlepšení. - Příl. - Special 
feature: Innovation - ISBN: 92-64-03639-3 
 
 
Informatika. Počítače 
 
22528 
Miroslav Cyroň 
CSS kaskádové styly  : praktický manuál 
Praha  : Grada, 2006, 340 s. : obr. 
Kniha je koncipována jako praktický manuál 
pro tvůrce webových stránek. Obsahuje 
základní popis využití CSS, dále detailní popis 
vlastností s přihlédnutím k praxi, řešení 
problémů pomocí JavaScriptu, využití spojení 
CSS   a   JavaScriptu,    kompatibilitu      CSS 
v nejčastěji používaných prohlížečích a další 
témata. - 1. vyd. - ISBN: 80-247-1420-5 
 
22599 
Petr Městecký 
Microsoft Office Outlook 2003  : podrobná 
uživatelská příručka 
Brno  : Computer Press, 2004, xiii, 378 s. : obr. 
Začátek práce s programem. Elektronická 
pošta, kalendář, úkoly, poznámky, deník. 
Týmová spolupráce, schůzky, kontakty. 
Integrace s ostatními aplikacemi Office System 
2003. Vyhledávání. Tisk. Uživatelská 
nastavení. Konfigurace. Novinky ve verzi 
2003. - 1. vyd. - ISBN: 80-251-0181-9 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mezinárodní hospodářské vztahy 
a integrace 
 
22590 
[připravil Jan Karlas] 
Evropská integrace a evropská veřejnost  
Praha  : Ústav mezinárodních vztahů, 2006, 
[98] s. 
Jak zachovat jednotnou Evropu, když 
neschválí jednotně ústavní smlouvu. Přínosy a 
ztráty přijetí Evropské ústavní smlouvy. 
Komunikace a postoj veřejnosti k EU. 
Evropská integrace a demokracie. Záznam ze 
čtyř konferencí, které pořádal Ústav 
mezinárodních vztahů v roce 2005. 
Dvojjazyčná verze. 
 
E-8743 
Evžen Kočenda, Ali M. Kutan, Taner M. Yigit 
Pilgrims to the eurozone  : how far? How 
fast? 
Poutníci do eurozóny : jak daleko? Jak 
rychle? 
Prague  : CERGE-EI, November 2005, 47 s. : 
tab., grafy, vzorce 
Studie analyzuje konvergenci deseti nových 
členů Evropské unie k jejím standardům. 
Přináší obsáhlejší způsoby měření konvergence 
než dřívější studie: autoři se soustřeďují na 
fiskální konvergenci, šířeji zkoumají inflační 
konvergenci z pohledu maastrichtského kritéria 
i cílů Evropské centrální banky, používají 
vhodnější testy konvergence zohledňující 
strukturální změny. Výsledky dokumentují 
pomalé ale trvalé sbližování reálné   
výkonnosti   na    jednoho     obyvatele s 
vývojem v EU. Dochází rovněž k výraznému 
sbližování inflace a úrokových sazeb. Na druhé 
straně, vývoj fiskální konvergence není dobrý 
a ukazuje nízkou fiskální udržitelnost. 
Současné vedení fiskální politiky může zpozdit 
vstup některých nových členských zemí do 
režimu Mechanizmu směnných kurzů II 
(ERM2) a tím i  přijetí eura. Dále doporučení 
autorů na základě empirických výsledků. - 
ISBN: 80-7343-073-8 
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22511 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Odbor 
vnějších vztahů 
Průvodce fondy Evropské unie  
Praha  : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
2005, 237 s. : tab., grafy 
Přehled a ucelený návod, jak postupovat při 
hledání    možnosti    využívání      prostředků 
z rozpočtu EU. Politika hospodářské a sociální 
soudržnosti Evropské unie (cíle, nástroje, 
principy). Její současná implementace v ČR. 
Souhrnný přehled operačních programů (OP 
PP, SROP, OP RVMZ, OP I, RLZ aj.) fond 
soudržnosti, iniciativy Společenství 
(INTERREG, ESPON, INTERACT, EQUAL, 
URBACT). Komunitární programy a finanční 
mechanismus EHP a Norska. Rámcová 
charakteristika nastavení politiky hospodářské 
a sociální soudržnosti v období 2007-2013. - 
Příl. připravovaná reforma politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti -- kontakty. 
 
 
Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
22339I 
International Monetary Fund 
Balance of payments statistics yearbook 
2005. Part 1. Country tables  
Statistická ročenka platební bilance 2005. 
Část 1, Tabulky za jednotlivé země 
Washington  : International Monetary Fund, 
2005, xxviii, f-xxv, s-xxiv, 1059 s. : tab., 
rámečky 
Podrobné údaje o platební bilanci jednotlivých 
zemí. Údaje jsou u většiny zemí uvedeny ve 
třech tabulkách. Tabulka 1 je analytickým 
shrnutím    podrobnějších    údajů   uvedených 
v tabulce 2. V analytické prezentaci jsou 
komponenty platební bilance klasifikovány do 
pěti hlavních kategorií (skupina A až E = 
běžný účet, kapitálový účet, finanční účet, 
chyby a omyly, rezervy a příbuzné položky), 
které MMF považuje za užitečné pro 
analyzování vývoje platební bilance. 
Standardní prezentace uvádí podrobnou 
klasifikaci    zboží    a služeb, podrobné údaje 
o kapitálových transferech, o přímých 
investicích, o portfoliu investic, finančních 
derivátech a dalších investicích, jako jsou 
úvěry, půjčky, vklady atd. Poslední položkou 
jsou rezervní aktiva (měnové zlato, ZPČ, 
devizy aj.). Třetí tabulka uvádí stav 
mezinárodních investic (aktiva, pasiva, čistá 

mezinárodní investiční pozice). Je použito 
kódovacího systému MMF, OECD a Eurostatu 
pro platební bilance.  
- Vol. 56 - ISBN: 1-58906-460-7 
 
22339II 
Balance of payments statistics yearbook 
2005. Part 2, World and regional tables. 
Part 3, Methodologies, compilation practices 
and data sources 
Statistická ročenka platební bilance 2005. 
Část 2, Světové a regionální tabulky. Část 3, 
Metodologie, kompilační postupy a zdroje 
údajů 
Washington  : International Monetary Fund, 
2005, iii, 507 s. : tab. 
V druhé části Statistické ročenky o platební 
bilanci je shrnutí mezinárodních transakcí, 
bilance běžného účtu, bilance kapitálového 
účtu, bilance finančního účtu podle zemí a 
regionů od r. 1998. Následují údaje o běžném 
účtu za země a regiony, údaje o zboží, 
službách, dopravě (podle druhů), vládních 
službách aj., statistiky příjmů (náhrady 
zaměstnancům, příjem z investic včetně 
reinvestovaných        výnosů     aj.),        údaje 
z finančního účtu a rezervní aktiva. Posledními 
údaji jsou čísla o vývozu a dovozu zboží a 
služeb - vyjádřeno v procentech z HDP. Třetí 
část publikace objasňuje použitou metodologii 
pro výpočet údajů v části A a B u každé 
jednotlivé země. - ISBN: 1-58906-460-7 
 
E-8543I 
European Bank for Reconstruction and 
Development 
European Bank for Reconstruction and 
Development  : annual report 2004 
Evropská banka pro obnovu a rozvoj : 
výroční zpráva 2004 
London  : European Bank for Reconstruction 
and Development, [2005], 104 s. : tab., grafy, 
obr. 
Výroční zpráva Evropské banky pro obnovu a 
rozvoj. V úvodu stručně o vzniku a podstatě 
EBRD. Následuje kapitola o investování a 
cíleném financování. Dále jsou samostatně 
pojednány    jednotlivé regiony a vztah EBRD 
k nim (střední Evropa a pobaltské státy, 
jihovýchodní Evropa, východní Evropa a 
Kavkaz, Rusko, Střední Asie). Zhodnocení 
projektů EBRD. Závěrem uvedena struktura 
EBRD.   Samostatnou částí je Financial report 
s podrobnou zprávou o hospodaření EBRD 
(sig. E-8543II). 
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E-8739 
The World Bank. Europe and Central Asia 
Region 
Evaluation of the partnership between the 
Czech Republic and the World Bank 1998-
2005 
Hodnocení spolupráce České republiky a 
Světové banky 1998-2005   
Washington  : World Bank, 2006, 91 s. : tab., 
grafy, rámečky, obr. 
Kniha byla vypracována u příležitosti graduace 
České republiky ze statutu klientské země 
Světové   banky roce 2005. Poskytuje přehled 
o   pomoci    poskytované České republice od 
r. 1998 Světovou bankou a roli, kterou tato 
pomoc sehrála při ekonomické transformaci. 
Program se nejprve zaměřil na zdokonalení 
řízení závazků ČR v soukromém a veřejném 
sektoru v průběhu překonávání finanční krize. 
Úspěch v této oblasti umožnil přejít do druhé 
fáze, zaměřené více na budoucnost a urychlení 
vstupu do Evropské unie, se zvláštním 
důrazem na zdokonalení výdajových 
programů. Jak se ekonomika rozvíjela, 
objevilo se nové téma rozpracování nástrojů 
Mezinárodní finanční architektury. Kniha 
vychází z rozhovorů s klíčovými politiky 
tohoto období, technickými pracovníky, kteří 
hráli v daném procesu významnou úlohu, ale 
rovněž z rozhovorů s mnohými zaměstnanci 
Světové banky. - Příl. 
 
22335 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
International direct investment statistics 
yearbook 1992-2003  
Statistická ročenka mezinárodních přímých 
investic 1992-2003 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2004, 439 s. : tab., 
grafy 
Podrobné statistické údaje o mezinárodních 
přímých investicích ze zemí a do zemí OECD. 
Údaje za celou oblast a za jednotlivé země. 
Cílem je poskytnout spolehlivý a srovnatelný 
zdroj informací pro vlády členských zemí, pro 
potenciální investory a širokou veřejnost 
vůbec. Tabulky za jednotlivé země a 
metodologické poznámky byly revidovány 
národními experty.  
- Příl. - 2004 ed. - ISBN: 92-64-00852-7 
 
 
 

22442 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
International investment perspectives  
Mezinárodní investiční vyhlídky 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 218 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Publikace              vychází               každoročně 
 s aktualizovanými údaji o posledních trendech 
a vyhlídkách v oblasti přímých zahraničních 
investic. V tomto čísle je po uvedení hlavních 
trendů a rozvoje PZI pozornost zaměřena na 
politický rámec pro investování (obchodní, 
soutěžní a daňová politika). Podpora 
partnerství   veřejného a  soukromého sektoru 
v oblasti veřejných služeb: role rozvojové 
pomoci. Role rozvojové pomoci v uvolnění 
investic: zkušenosti z Vietnamu. - 2005 ed. - 
ISBN: 92-64-01134-X 
 
22331 
International trade by commodity statistics 
1999/2004  : Czech Republic, Denmark, 
Hungary, Mexico, Netherlands, Spain, 
Turkey 
Statistika        mezinárodního         obchodu 
s komoditami 1999-2004 : Česká republika, 
Dánsko, Maďarsko, Mexiko, Nizozemsko, 
Španělsko, Turecko 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 551 s. : tab. 
Statistika           mezinárodního           obchodu 
s komoditami poskytuje hodnoty importu a 
exportu sedmi členských zemí OECD v letech 
1999-2004. Tabulky za jednotlivé země jsou 
uvnitř členěny podle partnerských zemí a 
seskupení a podle jednotlivých komodit. 
 
22467 
Roman Kozel a kolektiv 
Moderní marketingový výzkum  
Praha  : Grada, 2006, 277 s. : tab., obr. 
Moderní pohled na marketingový výzkum, 
jeho metody, přínosy a možnosti. Praktické 
tipy a rady, jak organizačně zajistit 
marketingový výzkum, jak se vyznat v nabídce 
realitních agentur a jak postupovat v průběhu 
výzkumu. Metody kvantitativního a 
kvalitativního výzkumu, typy výzkumu. 
Příklady a odkazy v textu. - 1. vyd. - ISBN: 
80-247-0966-X 
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22514 
Michaela Erbenová ... [et al.] 
Přebytek obchodní bilance - zázrak nebo 
zákonitost?  : sborník textů 
Praha  : Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2006, 116 s. : tab., grafy 
Texty ze tří ekonomických seminářů, které 
Centrum pro ekonomiku a politiku uspořádalo 
ve druhé polovině roku 2005. Kompletní 
příspěvky ze semináře (září 2005) "Přebytek 
obchodní bilance - zázrak nebo zákonitost?" 
Autorky     příspěvků  na   toto   téma    byly 
M. Erbenová, H. Horská, S. Janáčková a E. 
Zamrazilová. Texty z listopadového semináře 
"Antimonopolní politika - klacek na úspěšné?" 
přednesli R. Holman, M. Kupka, M. Pecina a 
D. Tříska. Další listopadový seminář nesl 
název "Strukturální fondy - zázračný zdroj 
nebo černá díra?" a příspěvky na toto téma 
přednesli   P. Bém,    P. Bendl,   V. Jourová a 
P. Mach. - 1. vyd. - ISBN: 80-86547-49-3 
 
 
Podnik a podnikání 
 
22337 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Annual report on the OECD guidelines for 
multinational enterprises  : corporate 
responsibility in the developing world 
Výroční zpráva ke Směrnicím OECD pro 
nadnárodní podniky : odpovědnost podniků 
v rozvojovém světě 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 222 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Doporučení OECD pro mezinárodní 
podnikatelskou sféru, jak jednat v oblastech 
jako je pracovní síla, životní prostředí, ochrana 
spotřebitele a boj proti korupci. Doporučení 
vytvořilo 39 vlád, a protože dodržování 
Směrnic je pro podniky dobrovolné, zavázaly 
se vlády jejich dodržování podporovat. Popis 
aktivit zúčastněných vlád, které mají zajistit 
větší přínos Směrnice pro lepší fungování 
globální ekonomiky. Během pěti let získaly 
tyto směrnice pozici jednoho z nejdůležitějších 
světových nástrojů v oblasti korporační 
odpovědnosti. Publikace poskytuje také 
přehled o odpovědnosti podniků v rozvojových 
zemích.  
- Příl. - 2005 ed. - ISBN: 92-64-01456-X 
 

22498 
David Irwin 
Finanční řízení  : [podpora klíčových 
rozhodnutí] 
Praha  : Profess Consulting, 2005, 232 s. : obr. 
Kniha sleduje logický postup od názorného 
demonstrování potřeby kvalitního řízení a 
pochopení finančních výkazů, přes 
rozpočtování a přípravu finančních plánů, až 
po shromažďování údajů a jejich využívání při 
řešení konkrétních problémů. Obsahuje 
přehled základních účetních technik. Manažer 
by měl být schopen vytvořit finanční strategii, 
pochopit příslušné postupy a techniky vhodné 
k řešení problémů identifikovaných 
prostřednictvím  procedur finančního řízení. - 
3 příl.: slov pojmů, formuláře, řešení příkladů - 
Podnázev na deskách - Financial control 
(Orig.). - 1. vyd. - ISBN: 80-7259-019-7 
 
22469 
Jiří Dvořáček, Tomáš Kafka 
Interní audit v praxi  
Brno  : Computer Press, 2005, vii, 236 s. : obr., 
tab. 
Zaměření a postupy interního auditu. Důležité 
standardy pro výkon auditorské práce. Jak 
funguje vnitřní kontrola. Řízení rizika. Útvar 
interního auditu a jeho činnosti. Jak provést 
finanční audit (praktický příklad). - Internet. 
zdroje - 1. vyd. - ISBN: 80-251-0836-8 
 
22548 
Josef Valach 
Investiční rozhodování a dlouhodobé 
financování  
Praha  : Ekopress, 2005, 465 s. : obr., tab. 
Teorie, principy a praktické postupy 
dlouhodobého finančního managementu. 
Názvy kapitol: Investice, investiční 
rozhodování a cíle podnikání; Investiční 
projekty;      Plánování       peněžních       toků 
z investičních projektů; Ekonomické metody 
hodnocení efektivnosti investičních projektů; 
Čistá současná hodnota a vnitřní výnosové 
procento; Tradiční finanční metody hodnocení 
investičních projektů; Požadovaná výnosnost, 
daně a inflace v investičním rozhodování; 
Základy analýzy rizika a jeho měření; Aplikace 
rizika v investičním rozhodování; Finanční 
investice podniku; Kolektivní investování 
investičních a podílových fondů; Zdroje 
dlouhodobého financování a náklady kapitálu; 
Optimální kapitálová struktura; Interní zdroje 
financování podnikových investic; Externí 
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zdroje financování podnikových investic; 
Leasingové financování investic; Financování 
investic pomocí zahraničního kapitálu; 
Financování podnikového výzkumu a vývoje. 
Každá kapitola obsahuje shrnutí, kontrolní 
otázky a příklady. - Tab. slož. úrokování  
- 2. přeprac. vyd. - ISBN: 80-86929-01-9 
 
22578 
Anna Libnarová ... [et al.] 
Jak správně vytvářet a využívat FKSP. Jak 
nově v závodním stravování  
Praha  : Sondy, 2005, 155 s. 
Úplné znění vyhlášky MF ČR č. 114/2002 Sb., 
o fondu kulturních a sociálních potřeb. Obecná 
úprava závodního stravování. Úplné znění 
vyhlášky MF ČR č. 430/2001 Sb., o nákladech 
na závodní stravování a jejich úhradě v 
organizačních složkách státu a státních 
příspěvkových organizacích a vyhlášky MF 
ČR č. 84/2005 Sb., upravující tuto 
problematiku pro příspěvkové organizace 
zřízené územními samosprávnými celky. 
Komentáře k jednotlivým paragrafům, dotazy a 
odpovědi. - 3. rozšíř. aktualiz. vyd.  
- ISBN: 80-86846-09-1 
 
22591 
Pavel Dufek 
K    potlačování     soukromého     podnikání 
 v Československu (ČSR) a Východním 
Německu (NDR)  
Praha  : Vysoká škola ekonomická (Praha), 
2005, 199 s. : diagr. 
Studie obsahuje výsledky výzkumu "Postupné 
potlačování soukromého podnikání v ČSR a 
NDR v 50. letech 20. století a jeho důsledky 
pro výkonnost ekonomiky a životní úrovně 
obyvatelstva". V první části je podrobeno 
analýze   vyvlastňování  soukromých podniků 
v sovětské okupační zóně v letech 1945-1947. 
Následuje popis potlačení soukromého 
podnikání     v      Československu   a     vývoj 
v sovětské okupační zóně v NDR v letech 1947 
až 1960. Poukazováno je na prohlubující se 
odlišnosti v postavení a roli soukromého 
podnikání v obou sousedních státech a 
analyzovány jsou příčiny, jež k tomu vedly. 
Popsány   jsou   rovněž    postupy,   které    se 
k potlačování používaly a jejich odlišnosti. – 
Příl. - ISBN: 80-245-0991-1 
 
 
 
 

22430 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
National treatment for foreign-controlled 
enterprises  
Národní přístup k podnikům 
kontrolovaným ze zahraničí 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 122 s. : tab. 
Členské státy OECD a další země dodržující 
Deklaraci o mezinárodních investicích a 
nadnárodních    společnostech    vyhlásily,    že 
s podniky působícími na jejich území a 
řízenými občany jiné členské země by se 
nemělo zacházet méně výhodně než s 
domácími podniky v podobných situacích, tj. 
měl by být vůči nim uplatňován tzv. Národní 
režim. Publikace popisuje hlavní rysy tzv. 
Národního režimu jako nástroje a kompletní 
přehled vládních opatření v jednotlivých 
státech. - Příl. - 2005 ed. 
 - ISBN: 92-64-01290-7 
 
22458 
Hilmar J. Vollmuth ; překlad Ludmila Sladká, 
Jiří Vysušil  
Nástroje controllingu od A do Z  : 
[přehledné a srozumitelné metody v řízení 
podniku] 
Praha  : Profess Consulting, 2004, 357 s. : 164 
tab., 57 obr. 
Metody používané v moderním 
controllingovém řízení podniku. Autor 
popisuje různé druhy analýz, které odhalují 
klíčové, rozhodující veličiny v zásobách, 
objednávkách, investicích, výrobních 
dodávkách a dalších důležitých oblastech. Jsou 
to dále nástroje ke zjištění kritických bodů 
výroby a odbytu, aplikace metody příspěvku 
na úhradu fixních nákladů a zisku, analýza 
provizí, nástroje řízení jakosti, hodnotová 
analýza apod. Toto vše jsou složky 
operativního controllingu. Kromě toho však 
autor stejně jasně vykládá přístupy i nástroje 
strategického controllingu, jako je logistický 
přístup, portfoliová analýza, potenciálová 
analýza a další zajímavé a účinné nástroje 
controllingu. - Podnázev na deskách - 2. vyd. - 
ISBN: 80-7259-029-4 
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22466 
editoři Helmut Kasper, Wolfgang Mayrhofer ; 
[překladatelé Bruno Cempírek ... et al.]  
Personální management - Řízení - 
Organizace  
Praha  : Linde (Praha), 2005, 592 s. : obr., tab. 
Kniha je rozdělena do 13 samostatných 
kapitol, které se zabývají problematikou, jež 
souvisí se systémem managementu řízení 
lidských zdrojů. Cílem je poskytnutí 
komplexních informací včetně praktických 
příkladů. Názvy kapitol: Strukturální a 
procesně orientované formy organizací; Od 
organizačních kultur k učícím se organizacím; 
Teorie řízení; Komunikace v řízení: základy a 
úloha nových médií; Motivace a pracovní 
chování; Skupinová práce: teoretické základy a 
praktické využití; Vnitřní a meziskupinová 
svéhlavost, paradoxy a dilemata; Personální 
management; Získávání a výběr pracovníků; 
Hodnocení personálu; Personální rozvoj; 
Odměňování; Industriální vztahy. - 
Personalmanagement - Führung - Organisation 
(Orig.) - ISBN: 80-86131-57-2 
 
22479 
[výklad zpracoval Ivan Brychta] 
Podnikání rodinných příslušníků 2005-2006  
: výklad je zpracován k právnímu stavu ke 
dni 1.8.2005 
Praha  : ASPI Publishing, 2005, xxx, 338 s. 
Možnosti rodinného podnikání - úplný výklad 
problematiky z pohledu daňového, účetního a 
právního. Výklad je doprovázen příklady, 
souvisejícími předpisy, judikaturou a 
literaturou. - ISBN: 80-7357-119-6 
 
22427 
Libor Gála, Jan Pour, Prokop Toman 
Podniková informatika  
Praha  : Grada, 2006, 482 s. : obr. 
Principy podnikové informatiky: aplikovaná a 
podniková informatika, obsah, zdroje (lidé, 
data, HW, SW, komunikace). Informační 
systémy a jejich aplikace: osobní informatika, 
ERP, Business Intelligence, e-Business, m-
Commerce,     CRM     -       řízení        vztahu 
k zákazníkům, ECM - řízení podnikového 
obsahu, komplexní řešení - ERPII. Informační 
a komunikační technologie: informační 
technologie, komunikační technologie a 
internet, integrace aplikací. Řízení podnikové 
informatiky: rozvoj a provoz, bezpečnost. 
Informatika a společnost.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-247-1278-4 

 
22473 
Zbyněk Pražák 
Společné podnikání   na    základě smlouvy 
o sdružení podle občanského zákoníku  : 
praktická příručka 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2005, 223 s. 
Jak nejlépe společně podnikat ve sdružení bez 
právní subjektivity. Publikace shrnuje 
informace a přináší argumenty pro předcházení 
vzniku problémů či nalezení jejich optimálního 
řešení. Podrobně probírá účastníky sdružení, 
jejich práva a povinnosti, fungování sdružení 
od jeho vzniku po ukončení členství, zmíněny 
jsou daňové a účetní dopady členství ve 
sdružení. Na závěr je uveden návrh 
obsahových náležitostí smlouvy o sdružení. - 
ISBN: 80-7201-574-5 
 
22565 
Milan Šulák, Emil Vacík 
Strategické řízení v podnicích a projektech  
Praha  : Vysoká škola finanční a správní, 2005, 
233 s. : obr. 
Základní pojmy, úloha managementu, směry 
rozvoje, vlastnosti manažera. Obsah 
strategického managementu. Formulace 
strategie (vize, analýza, inovace, výkonnost). 
Implementace strategie (plánovací činnost, 
organizování, procesní řízení, lidský kapitál, 
úloha interních funkčních útvarů). Hodnocení 
strategie. Risk management. Doplňující 
souhrnné     informace.    Strategické      řízení 
v procesu globalizace. - 1. vyd.  
- ISBN: 80-86754-35-9 
 
22581 
William Bridges ; [překlad Kateřina a Dušan 
Štainerovi]  
Typologie organizace  : využití osobnostních 
typů v procesu rozvoje organizace 
Praha  : Management Press, 2006, 165 s. 
Šestnáct typů charakteru organizace (OCI). 
Originální typologie vychází ze systému 
klasifikace osobnostních typů MBTI. Autor 
ukazuje, že organizace (i části nebo jednotlivé 
týmy) mají identifikovatelný charakter, který 
určuje, jak se v jednotlivých fázích svého 
životního cyklu organizace rozhoduje, jaké 
změny přijímá či odmítá, co ovlivňuje její 
výkon, růst a rozvoj. Zároveň vysvětluje 
možnosti uplatnění své metody v procesu 
vytváření týmů, rozvoje vůdčích dovedností a 
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řízení změn. Příloha přináší test pro určení 
charakteru organizace či týmu. - 3 příl. - The 
character of organizations: using personality 
type in organization development (Orig.). 
 - 1. vyd. - ISBN: 80-7261-137-2 
 
22555 
Vojtěch Koráb, Marek Mihalisko 
Založení  a  řízení  společnosti  :  společnost 
s  ručením omezeným, komanditní 
společnost, veřejná obchodní společnost 
Brno  : Computer Press, 2005, vii, 252 s. : obr. 
+ 1 CD-ROM 
Publikace určená zájemcům, kteří se rozhodli 
založit firmu - právnickou osobu podle 
obchodního zákoníku. Cílem je provést 
podnikatele celým podnikatelským procesem. 
Projde fázemi rozhodování, zda se stát 
podnikatelem, přípravou podnikatelského 
plánu, vlastním procesem zakládání 
společností, hledáním zdrojů financování a 
řízením v úvodních fázích života podniku. 
Publikace obsahuje také příklady dokumentů, 
ukázky formulářů, příklady z praxe. - Příl. -- 
CD-ROM obsahuje znění práv. předpisů, vzory 
formulářů, text knihy -- slov. nejdůležitějších 
pojmů - 1. vyd. - ISBN: 80-251-0592-X 
 
 
Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
22587 
Marta Ženíšková 
Nemocenské pojištění od 1.1.2006  
Olomouc  : Andragogos agency, 2006, 135 s. 
Znění   a   komentář  k      ustanovením    zák. 
č. 54/1956 Sb. a zákona č. 88/1968 Sb., ve 
znění k 1. 1. 2006. Citace a výklad těch 
paragrafů, které využívají zaměstnavatelé při 
provádění nemocenského pojištění. Úprava 
obsažená ve vyhláškách vztahující se ke 
zvláštním případům. Provádění nemocenského 
pojištění. - 5. aktualiz. vyd.  
- ISBN: 80-7263-320-1 
 
22546 
Vladimír Voříšek 
Pomýšlíte na důchod?  : kdy odejít, základní 
výměra důchodů, procenta a všechny další 
důležité informace týkající se starobního 
důchodu 
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 159 s. : tab. 
Přehledný průvodce po státním systému 
důchodového pojištění. Druhy důchodů, které 

doby se započítávají do rozhodného období, 
jak se mění důchodový věk, kdy vzniká nárok 
na důchod a také např., které důchody lze 
čerpat současně a které se naopak překrývat 
nemohou. Výpočet výše důchodu a všechny 
postupy jsou vysvětleny pomocí praktických 
příkladů. Tabulky potřebných důchodových 
věků včetně jejich zvyšování, vyměřovacích 
základů a přepočítacích koeficientů. - 7 příl. - 
1. vyd. - ISBN: 80-7357-144-7 
 
22570 
Alena Vančurová, Stanislav Klazar 
Sociální a zdravotní pojištění  : úvod  
do problematiky 
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 95 s. : 
schémata, tab. 
Ucelený  přehled z oblasti sociálního pojištění 
v ČR. Po úvodní obecné kapitole je zevrubně 
popsána jak účast jednotlivců na subsystémech 
pojištění, tak způsob odvození vyměřovacích 
základů, výpočet pojistného a jeho odvádění 
do příslušných fondů. Každá kapitola je 
zakončena klíčovými slovy a kontrolními 
otázkami. - Lit. -- rejstř. - 1. vyd. 
 - ISBN: 80-7357-102-1 
 
22400/552 
Sagit 
Sociální    zabezpečení     :    podle         stavu 
 k 27.3.2006 ; pojistné, nemocenské a 
důchodové pojištění, penzijní připojištění, 
sociální péče, státní sociální podpora, 
sociální potřebnost, životní minimum 
Ostrava  : Sagit, 2006, 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. 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 
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zákonům jsou připojeny i související vyhlášky 
a nařízení vlády. - ISBN: 80-7208-558-1 
 
 
Pozemky a nemovitosti. Bytové 
hospodářství 
 
22527 
sestavil Jiří Kocourek 
Byty, nebytové prostory, nájem a vlastnictví 
bytů  : soubor právních předpisů 
 s výkladem a judikáty 
Praha  : EUROUNION, 2006, 350 s. 
Základní právní předpisy upravující 
problematiku bytu a nájmu bytu podle 
občanského zákoníku a souvisejících předpisů. 
Právní předpisy upravující problematiku 
vlastnictví bytů a nebytových prostor. Přehled 
vybraných    právních   předpisů souvisejících 
s bydlením. Judikatura s nálezy Ústavního 
soudu. Texty právních předpisů jsou 
publikovány v úplném znění ke dni 11. 11. 
2005. - 7. dopl. vyd. - ISBN: 80-7317-046-9 
 
22495 
sestavil a poznámkami opatřil Pavel Vrcha 
Katastrální (a související) judikatura  
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 495 s. 
Judikáty se týkají : řízení o povolení vkladu 
věcných      práv    do    katastru      nemovitostí 
s poznámkami k novému správnímu řádu, 
řízení o žalobách ve věcech vkladu věcných 
práv do katastru nemovitostí, charakteru a 
významu zápisu do katastru nemovitostí, 
převodních (kupních a darovacích) smluv, 
problematiky odstoupení převodních smluv a 
způsobů zjednání nápravy, řešení duplicitních 
zápisů vlastnických práv k nemovitostem.  
- 2. vyd. - ISBN: 80-7201-581-8 
 
E-8740 
Bank for International Settlement. Monetary 
and Economic Department 
Real estate indicators and financial stability  
: proceedings of a joint conference 
organised by the BIS and the IMF in 
Washington DC, 27-28 October 2003 
Realitní ukazatele a finanční stabilita : 
příspěvky ze společné konference BIS a 
MMF ve Washingtonu, 27.-28.října 2003 
Basel  : Bank for International Settlements, 
2005, ix, 384 s. : tab., grafy, vzorce 

Sborník příspěvků prezentovaných na 
konferenci nazvané Realitní ukazatele a 
finanční stabilita, kterou pořádala Banka pro 
mezinárodní platby společně s Mezinárodním 
měnovým fondem ve Washingtonu 27.-28.10. 
2003. Smyslem konference bylo projednání 
teoretických i praktických problémů 
ovlivňujících      vývoj   a    užití       ukazatelů 
o nemovitostech. Konference se účastnili 
představitelé bank, statistických ústavů, 
mezinárodních institucí, akademické sféry a 
soukromého sektoru z různých zemí. Témata 
příspěvků zahrnují např. posouzení vlivu 
nemovitostí na měnovou a finanční stabilitu, 
užitečnost dostupných statistik, zkušenosti 
jednotlivých zemí a sestavení cenových indexů 
nemovitostí, metodologické problémy cen 
bytových a komerčních nemovitostí atd. - Příl. 
- ISBN: 92-9131-678-4 
 
 
Práce. Zaměstnanci. 
Zaměstnavatelé 
 
22464 
Marie Salačová 
Cestovní náhrady 2006  : chyby a problémy;  
stanoviska ke sporným případům 
Praha  : Grada, 2006, 101 s. 
Účel zákona o cestovních náhradách a 
personální rozsah. Definice základních pojmů. 
Poskytování náhrad. Náhrady při zahraničních 
pracovních cestách. Zdaňování cestovních 
náhrad. Základní sazby stravného v cizích 
měnách a sazby základních náhrad za použití 
silničních motorových vozidel pro rok 2006. 
Přehled   legislativy.   Podle  právního    stavu 
k  1. 1. 2006. - 8. vyd. - ISBN: 80-247-1580-5 
 
22465 
Karel Janoušek 
Cestovní náhrady 2006  : dotazy a příklady 
Praha  : Grada, 2006, 128 s. : 32 tab. 
Základní zásady a postupy. Praktické příklady 
s výpočty výše nároku zaměstnance na 
jednotlivé druhy náhrad cestovních výdajů, 
včetně provedení vyúčtování zálohy a 
zaúčtování příslušných nákladů. Tuzemské 
pracovní cesty. Zahraniční pracovní cesty. 
Paušalizace cestovních náhrad. Vnitřní 
směrnice. Podle právního stavu k 1. 1. 2006. - 
1. vyd. - ISBN: 80-247-1579-1 
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E-8745 
Teodora Paligorova 
Czech managerial compensations  : why 
does it pay off to climb the corporate 
ladder? 
Odměny českých manažerů : proč se vyplatí 
stoupat na podnikovém žebříčku? 
Prague  : CERGE-EI, June 2005, 22 s. : tab., 
vzorce 
Studie využívá odpovídající data zaměstnanců 
a zaměstnavatelů z České republiky ke studiu 
struktury manažerských odměn. Tato evidence 
podporuje dva klíčové předpoklady teorie 
turnaje. Zaprvé, rozdíl v manažerských 
odměnách mezi organizačními stupni se 
nezmenšuje se vzestupem na podnikovém 
žebříčku. Autorka dokládá obzvláště velký 
nárůst rozdílu v odměnách na vrcholu 
podnikové hierarchie. Zadruhé, cena pro vítěze 
v turnaji manažerů se zvyšuje s počtem 
uchazečů o pozici. - ISBN: 80-7343-054-1 
 
22468 
John Adair ; [překlad Lenka Vorlíčková]  
Efektivní motivace  
Praha  : Alfa Publishing, 2004, 178 s. : obr. 
Jakým způsobem zvýšit svou schopnost 
inspirovat a motivovat jiné lidi. Teorie a 
zkoumání motivace člověka v práci. Obecná 
filozofie lidské přirozenosti a strategie na 
vytváření vysoce motivovaného týmu (model 
tří kruhů aj.). Hlavní postupy efektivní 
motivace v sedmi praktických strategiích. - 
Effective motivation (Orig.). - 1. vyd. - ISBN: 
80-86851-00-1 
 
22579 
Václav Šťastný 
Etiketa, aneb, Společenské chování 
 v profesním styku  
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 175 s. 
Obecně o chování. Etiketa v prostředí 
podnikatelské veřejnosti. Jak se chovat na 
pracovišti, ve styku s úřady, při společenských 
událostech aj. (oslovení, představování, 
oblečení, stolování, vystupování na veřejnosti, 
telefonování, květiny a dary, vyznamenání, 
nectnosti). – Slov. - 1. vyd.  
- ISBN: 80-7357-111-0 
 
 
 
 
 
 

22330 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Labour market and wage developments in 
2004, with special focus on the risk of 
jobless growth  
Trh práce a vývoj mezd v roce 2004 se 
zvláštním zaměřením na riziko růstu 
nezaměstnaných 
Brussels  : European Commission, 2005, vi, 
141 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
Celkový vývoj zaměstnanosti v roce 2004. 
Vývoj zaměstnanosti a hospodářský růst. 
Vývoj mzdových nákladů. Speciální téma: 
Riziko růstu nezaměstnaných v EU. Rozsáhlá 
statistická příloha. - Příl. 
 - ISBN: 92-894-9041-1 
 
22596 
Jiří Kocourek 
Odměňování ve veřejných službách a správě  
: stav k 1.1.2006 ; (zákon č. 143/1992 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a předpisy 
prováděcí) 
Praha  : EUROUNION, 2006, 300 s. 
Aktuální znění všech právních (platových) 
předpisů   nebo výňatky z nich, které souvisejí 
s tímto systémem odměňování zaměstnanců a 
souvisejících pracovněprávních předpisů. 
Úplné znění všech platových tarifů s účinností 
od 1. 1. 2006. - ISBN: 80-7317-047-7 
 
22400/514 
Sagit 
Pracovněprávní předpisy. Zaměstnanost. 
Inspekce práce  : podle stavu k 20.3.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 496 s. 
Znění zákonů a dalších navazujících předpisů 
(vyhlášek a nařízení vlády) v oddílech: obecné 
ústavní       principy,     prováděcí      předpisy 
k zákoníku práce a některé související 
předpisy, předpisy k pracovní době a dovolené 
na zotavenou, předpisy k odškodňování 
pracovních úrazů a nemocí z povolání, 
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, 
předpisy o zaměstnanosti, odbory, kolektivní 
vyjednávání, insolvence. Inspekce práce. - 
ISBN: 80-7208-518-2 
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22530 
zpracoval František Muška 
Pracovní doba a odměňování v otázkách a 
odpovědích  
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 130 s. 
127 dotazů a příkladů k problematice rozvržení 
pracovní doby, přestávky na práci, práci 
přesčas a noční práci, mezd a platů, zařazení 
zaměstnance do platové třídy, náhrady mzdy. 
Přílohy obsahují vývoj částek, stupnice 
platových tarifů aj. - 9 příl. - ISBN: 80-7357-
098-X 
 
22559 
Helena Janotová a kolektiv 
Profesní etika  
Praha  : Eurolex Bohemia, 2005, 96 s. 
Místo profesní etiky v systému mezilidských 
vztahů. Etika v manažerské a právnické praxi. 
Příčiny neetického chování. - 1. vyd. - ISBN: 
80-86861-42-2 
 
E-8790 
zpracoval kolektiv autorů: Olga Dušánková ... 
[et al.] 
Statistická ročenka trhu práce v České 
republice 2005  
Praha  : Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČR, 2006, 258 s. : tab., mapky, diagr. 
Trh práce v průběhu roku 2005. Aktivní 
politika zaměstnanosti 2005. Časové řady: 
registrovaná nezaměstnanost v letech 1990 - 
2005, uchazeči o zaměstnání a volná pracovní 
místa v letech 2002-2005, aktivní politika 
zaměstnanosti a průměrná míra 
nezaměstnanosti v letech 2002 - 2005. Situace 
na trhu práce v závěru roku 2005 a údaje 
setříděné podle různých kritérií. Regionální 
statistika úřadů práce v ČR. - 1. vyd. - ISBN: 
80-86878-29-5 
 
22580 
Jan Urban 
Výkladový slovník řízení lidských zdrojů 
 s anglickými ekvivalenty  
Praha  : ASPI Publishing, 2004, 207 s. 
Vedle pojmů podnikového řízení lidských 
zdrojů   obsahuje   slovník  i základní termíny 
z oblasti teorie řízení a organizace, 
psychologie práce a českého pracovního práva. 
Jsou zde zařazeny i anglické pojmové 
ekvivalenty a mezinárodní termíny. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7357-019-X 
 
 

22400/544 
Sagit 
Zákoník práce  : podle stavu k 10.4.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 80 s. 
Úplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku 
práce, jak vyplývá ze změn a doplnění 
provedených pozdějšími zákony. Poslední 
zohledněné   zákony   jsou   č.  72/2006   Sb., 
č. 79/2006 Sb., a č. 115/2006 Sb. 
 - ISBN: 80-7208-548-4 
 
 
Právo 
 
22428 
uspořádal Pavel Vrcha 
Civilní judikatura  : výběr aktuálních 
rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního 
soudu České republiky ; judikáty týkající se 
občanského soudního řádu a občanského 
zákoníku 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2005, 1295 s. 
Stěžejní výběr rozhodnutí z oblasti občanského 
práva hmotného a procesního. Jednotlivá 
rozhodnutí se skládají z právní věty vystihující 
právní podstatu konkrétní rozsouzené věci a ze 
zkráceného odůvodnění citovaného rozhodnutí. 
Publikace je přehledně členěna podle 
jednotlivých hmotněprávních a procesních 
institutů. - ISBN: 80-7201-542-7 
 
22583 
Luboš Tichý ... [et al.] 
Evropské právo  
Praha  : C.H. Beck, 2006, XLVIII, 879 s. 
Historie evropské integrace, přehled 
evropských organizací, pojem evropského 
práva. Základy EU: postavení a pravomoci EU, 
občanství, institucionální systém, systém 
evropského práva, soudnictví a právní ochrana. 
Hmotné právo ES: základy vnitřního trhu, 
společná pravidla vnitřního trhu, společné 
politiky, vnější vztahy. Vstup ČR do EU.  
- 3. vyd. - ISBN: 80-7179-430-9 
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22532I-VI     Pouze prezenčně 
zpracovali a uspořádali František Bouček a 
Jaromír Sedláček a kruh spolupracovníků 
Komentář k Československému obecnému 
zákoníku občanskému a občanské právo 
platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.  
Díl prvý až šestý 
Praha  : ASPI Publishing, 2002, 6 sv. 
Klasické dílo československé právnické 
literatury v šesti dílech. Reprint původního 
vyd. z let 1935 až 1937 vydaného nákladem 
Právnického   knihkupectví   a nakladatelství 
V. Linhart v Praze - Reprint původ. vyd. - 
ISBN: 80-85963-60-4 (soubor) 
 
22461 
Denys Simon ; přeložili Jan Malíř a Markéta 
Štěrbová  
Komunitární právní řád  
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 818 s. 
Základní francouzská učebnice 
institucionálního práva EU. První část 
učebnice seznamuje s dosavadním průběhem a 
s politickými teoriemi evropské integrace a 
podrobně rozebírá institucionální uspořádání 
EU, dělbu pravomocí mezi EU a její členské 
státy a výkon těchto pravomocí. V druhé části 
se učebnice zevrubně zabývá systémem 
pramenů práva EU a působením unijního práva 
v právních řádech členských států. Poslední 
část podrobně pojednává o jednotlivých 
druzích řízení před Soudním dvorem ES. 
Syntetický  výklad     je   důsledně    provázán 
s odkazy na relevantní judikaturu Soudního 
dvora ES, jiných mezinárodních soudů i soudů 
členských států a na množství odborné 
literatury. - Le systéme juridique 
communautaire (Orig.).  
- 1. vyd. - ISBN: 80-7357-114-5 
 
22549 
Karel Eliáš ... [et al.] 
Kurs obchodního práva  : právnické osoby 
jako podnikatelé 
Praha  : C.H. Beck, 2005, xxxvi, 617 s. 
Učebnice věnovaná problematice právnických 
osob zaměřených na provozování 
podnikatelské činnosti je rozdělena na tři 
tematické    okruhy.  První    část    pojednává 
o všech právních formách obchodních 
společností (společné výklady obecných 
institutů  práva  společnosti,   otázky   spojené 
s koncernovým právem). Druhá část zahrnuje 
výklad o družstvech. Třetí část se zabývá 
podnikatelskými subjekty, které jsou 

podrobené speciální úpravě (banky, 
pojišťovny, burzy aj.). - 5. vyd. 
 - ISBN: 80-7179-391-4 
 
22551 
Josef Fiala ... [et al.] 
Malá právnická encyklopedie  
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 271 s. 
Výkladový slovník nejfrekventovanějších 
pojmů z oblasti vnitrostátního práva ČR a 
některých pojmů práva komunitárního. Právní 
stav k 1. 1. 2006. - 6. aktualiz. a dopl. vyd. - 
ISBN: 80-7201-582-6 
 
22553 
Vladislav David, Pavel Sladký, František 
Zbořil 
Mezinárodní právo veřejné  
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2005, 439 s. 
Historie mezinárodního práva a jeho vědy. 
Základní pojmy. Prameny. Subjekty. Stát jako 
subjekt mezinárodního práva veřejného. Právo 
mezinárodních orgánů a organizací. Postavení 
jednotlivce. Právní režim mezinárodních 
prostorů. Mezinárodněprávní odpovědnost. 
Donucení v mezinárodním právu. Řešení 
mezinárodních sporů a ozbrojených konfliktů. 
- 2. přeprac. a dopl. vyd.  
- ISBN: 80-7201-557-5 
 
22490 
[autorský kolektiv Petr Kočí ... et al.] 
Nevýdělečné organizace 2005  : daně - právo 
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 190 s. 
Srozumitelný výklad problematiky 
neziskových organizací, a to z právního a 
daňového pohledu. Obecné principy, činnost, 
zrušení, likvidace a zánik subjektů občanské 
sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace 
a nadační fondy, zájmová sdružení 
právnických osob, politické strany, církve a 
náboženské společnosti, vysoké školy a 
obchodní společnosti založené za jiným než 
podnikatelským účelem. Vzorové dokumenty. 
Principy a podmínky z hlediska jednotlivých 
daní. Výklad je zpracován ke dni 1. 1. 2005. - 
ISBN: 80-7357-076-9 
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22400/542 
Sagit 
Obchodní zákoník a související předpisy  : 
podle stavu k 20.3.2006 ; odměna 
likvidátora, obchodní věstník, obchodní 
rejstřík, státní podnik, přepravní řád, 
Evropské hospodářské zájmové sdružení, 
evropská společnost 
Ostrava  : Sagit, 2006, 256 s. 
Úplné znění obchodního zákoníku č. 513/1991 
Sb. Související vyhlášky a nařízení. Znění zák. 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku. Zák. č. 
360/2004 Sb., o Evropském hospodářském 
zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zák. č. 
513/1991 Sb., obchodní věstník, ve znění 
pozdějších   předpisů,  a zák. č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů. Zák. č. 627/2004 Sb., o evropské 
společnosti. - ISBN: 80-7208-550-6 
 
22550 
C. H. Beck 
Občanský soudní řád  : právní stav ke dni 
1.11.2005 ; [texty s názvy paragrafů a 
věcným rejstříkem] 
Praha  : C.H. Beck, [2005], 300 s. 
Znění zák. č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu, ve znění pozdějších zákonů. 
Poslední      úprava   zák.   č.      413/2005 Sb., 
s účinností od 1. ledna 2006. Související 
předpisy: jednací řád, advokacie, advokátní 
tarif, výpočet mimosmluvní odměny, soudní 
poplatky, diskontní sazba a repo sazba, 
rozhodčí řízení. - ISBN: 80-7179-944-0 
 
22400/559 
Sagit 
Občanský soudní řád. Soudní řád správní. 
Rozhodčí řízení. Exekuční řád. Soudní 
poplatky  : podle stavu k 14.4.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 272 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: 80-7208-565-4 
 
22400/543 
Sagit 
Občanský zákoník a související předpisy  : 
podle stavu k 8.3.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 272 s. 
Úplné znění občanského zákoníku č. 40/1964 
Sb., jak vyplývá ze změn provedených 
pozdějšími zákony. Přehled prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu. Zák. č. 102/1992 
Sb., kterým se upravují některé otázky 
související s vydáním zák. č. 509/1991 Sb., 
kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský 
zákoník. Nařízení vlády a vyhlášky. Znění 
předpisů   souvisejících. Zák. č. 116/1990 Sb., 
o nájmu a podnájmu nebytových prostor. Zák. 
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Zák. č. 
59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 
způsobenou vadou výrobku. Zák. č. 82/1998 
Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při 
výkonu veřejné moci ... . Znění dalších 
předpisů upravujících občanskoprávní vztahy: 
zák. č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu 
soukromém a procesním. Zák. č. 116/1985 Sb., 
o podmínkách činnosti organizací ... Zák. č. 
83/1990 Sb., o sdružování občanů. Zák. č. 
248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech.      Zák.   č.    227/1997      Sb., 
o nadacích a nadačních fondech. Zák. č. 
26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Zák. č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zák. 
č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách 
sjednávání spotřebitelského úvěru. Zák. č. 
3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a 
postavení církví a náboženských společností. 
Zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti a o změně některých 
zákonů.     - [podnázev] ...   úroky   a poplatky 
z prodlení, odškodňování bolesti, nájem a 
podnájem nebytových prostor, vlastnictví bytů, 
odpovědnost za škodu, mezinárodní právo, 
nadace a nadační fondy, obecně prospěšné 
společnosti, sdružování občanů, veřejné 
dražby, ochrana osobních údajů, stanovy, 
společenství vlastníků bytů a nebytových 
prostor, spotřebitelský úvěr, církevní zákon, 
služby informační společnosti.  
- ISBN: 80-7208-549-2 
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22400/512 
Sagit 
Ochrana spotřebitele  : Česká obchodní 
inspekce, technické požadavky na výrobky, 
zákon o potravinách, obecná bezpečnost 
výrobků 
Ostrava  : Sagit, 2006, 144 s. 
Zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
Související   vyhlášky.    Zák.  č. 64/1986 Sb., 
o České obchodní inspekci. Zák. č. 22/1997 
Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů. Přehled 
prováděcích předpisů k zák. č. 22/1997 Sb. 
Zák. č. 110/1997 Sb., o potravinách a 
tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů. Přehled 
prováděcích předpisů k zák. č. 110/1997 Sb. 
Zák. č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 
způsobenou vadou výrobku. Zák. č. 102/2001 
Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Nařízení 
vlády č. 396/2004 Sb. - ISBN: 80-7208-516-6 
 
22478 
editorky Lenka Vostrá, Jarmila Čermáková 
Otázky tvorby práva v České republice, 
Polské republice a Slovenské republice  : 
sborník příspěvků z mezinárodního 
vědeckého sympozia "Aktuální otázky 
tvorby práva v České republice, Polské 
republice a Slovenské republice" 
Plzeň  : Čeněk, 2005, 310 s. 
Sborník se zabývá základními problémy tvorby 
práva spojenými s reformou a modernizací 
veřejné správy, s harmonizací a rekodifikací 
právního řádu v uvedených zemích. Text je 
rozdělen do čtyř částí: Základní teoretické 
otázky tvorby práva; Podněty ke zkvalitňování 
legislativy, zdokonalování metodiky tvorby 
práva     a   kodifikace    práva;      Legislativa 
v podmínkách EU a vzájemné působení 
evropské a národní legislativy; Schémata 
legislativního procesu České republiky, 
Slovenské republiky a Polské republiky. - 
Sezn. autorů. - ISBN: 80-86898-52-0 
 
22556 
Jiří Jelínek a kolektiv 
Praktikum z trestního práva  : klauzurní 
práce s řešením 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2005, 143 s. 
Výběr z klauzurních prací z trestního práva 
hmotného, trestního práva procesního a 
kombinované klauzurní práce z obou práv. 

Jsou publikovány v podobě zadání - řešení s 
úplnou právní kvalifikací a odůvodněním 
jejího použití. Práce vychází ze stavu právní 
úpravy platné ke dni 1. 12. 2005.  
- ISBN: 80-7201-577-X 
 
18908IV 
Lenka Pítrová, Richard Pomahač 
Průvodce judikaturou Evropského soudního 
dvora.  4. díl  
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 303 s. 
Procesní a organizační řád Evropského 
soudního dvora. Judikáty rozdělené do oddílů: 
systémové vlastnosti evropského práva, 
ústavní, správní a trestní právo, soukromé 
právo, čtyři svobody, soutěžní právo, 
komplementární politiky, vnější vztahy. Každý 
judikát obsahuje popis rozsahu právní 
problematiky, skutečnosti a průběh řízení, 
předběžné otázky, odůvodnění rozsudku ESD, 
výrok z rozsudku ESD, poznámky, seznam 
prejudikatury. - Příl.: Status Soudního dvora, 
Protokol o statutu Soudního dvora EU 
připojený ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. - 
ISBN: 80-7201-584-2 
 
22560 
sestavili Antonín Draštík ... [et al.] 
Přehled judikatury  : trestné činy 
hospodářské 
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 276 s. 
Judikáty jsou rozděleny chronologicky podle 
jednotlivých skutkových podstat 
hospodářských trestných činů: neoprávněné 
podnikání, neoprávněné provozování loterie a 
podobné sázkové hry, poškozování 
spotřebitele, porušování předpisů o oběhu 
zboží ve styku s cizinou, zkreslování údajů o 
stavu hospodaření a jmění, porušení povinnosti 
v řízení o konkursu, porušování závazných 
pravidel hospodářského styku, zneužívání 
informací v obchodním styku, pletichy při 
veřejné soutěži a veřejné dražbě, trestné činy 
proti měně, trestné činy daňové, nekalá soutěž, 
porušování práv k ochranné známce, 
obchodnímu jménu a chráněnému označení 
původu, porušování autorského práva, práv 
souvisejících   s právem    autorským    a   práv  
databází. Věcný přehled judikátů. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7357-141-2 
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22572 
Jana Brothánková, Marie Žišková 
Soudní řád správní  : s vysvětlivkami a 
judikaturou a výňatky ze souvisejících 
předpisů 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 308 s. 
Znění zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu 
správního. Znění souvisejícího zákona č. 
131/2002 Sb., o rozhodování některých 
kompetenčních sporů s judikaturou. Výňatek 
ze zákona č. 151/2002 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím 
soudního řádu správního. Text je doplněn 
vysvětlivkami  a    judikaturou.  Právní     stav 
k 1. 1. 2006. - 2. aktualiz. a dopl. vyd.  
- ISBN: 80-7201-579-6 
 
22557 
Soňa Skulová ... [et al.] 
Správní právo procesní  
Praha  : Eurolex Bohemia, 2005, 279 s. 
Pojem a podstata správního práva procesního a 
správního řízení. Účinnost správního řádu. 
Základní zásady činnosti správních orgánů a 
zásady správního řízení. Subjekty správního 
řízení. Úprava procesněprávních pojmů a 
institutů. Postup před zahájením řízení. Průběh 
řízení v prvním stupni. Správní rozhodnutí. 
Ochrana před nečinností. Přezkoumání 
správních rozhodnutí. Správní exekuce. 
Úprava vyjádření, osvědčení a sdělení. 
Veřejnoprávní smlouvy. Opatření obecné 
povahy. - 1. vyd. - ISBN: 80-86861-53-8 
 
22400/558 
Sagit 
Trestní předpisy.  Přestupky  :   podle  stavu 
k 14.4.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 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. 
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 amnestiích 
z roku 1989, 1990, 1993, 1998. 
 - ISBN: 80-7208-564-6 
 
22492I,II     Pouze prezenčně 
Pavel Šámal a kolektiv 
Trestní řád  : komentář. Díl I, II 
Praha  : C.H. Beck (Praha), 2005, 2 sv. 
Znění zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním, ve znění pozdějších zákonů. 
Komentář. Související předpisy. Judikatura. 
Právní        stav    publikace    a       judikatury 
k 1. 10. 2005. - 5. dopl. a přeprac. vyd. - ISBN: 
80-7179-405-8 
 
22471 
C.H.Beck 
Trestní zákon. Trestní řád  : právní stav ke 
dni 1. listopadu 2005 
Praha  : C.H. Beck, [2005], 340 s. 
Texty zákonů s názvy paragrafů. Zák. č. 
140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 
pozdějších  předpisů.  Zák.  č.  141/1961  Sb., 
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve 
znění pozdějších předpisů. Další uveřejněné 
právní předpisy: soudnictví ve věcech mládeže, 
odměny za odborné vyjádření, náklady 
trestního řízení, advokátní tarif, Rejstřík trestů, 
ochrana svědka, pomoc obětem trestné 
činnosti, zajištění majetku, výkon vazby, 
Probační a mediační služba, výkon trestu 
odnětí svobody. - Slov. vybraných pojmů - 
ISBN: 80-7179-943-2 
 
22566 
[Eva Šromová] 
Tvorba místních předpisů  
Praha  : ASPI Publishing, 2005, 631 s. 
Srozumitelný výklad je přehledně rozdělen do 
šesti částí: tvorba právních předpisů obcí, krajů 
a     hl.   m.   Prahy,    místní        normotvorba 
k   veřejnému  pořádku a čistotě podle zákona 
o   obcích,    k  ochraně    veřejného     zdraví, 
k regulaci podnikání a na místní poplatky, 
plány povodí, požární poplachové plány, 
územní plány, regulační plány a odpadové 
plány. Komplexní přehled o tom, jaké obecně 
závazné vyhlášky a nařízení mohou obce a 
kraje vydávat, jaké povinnosti v nich mohou 
ukládat. Vysvětlení a principy při normotvorbě 
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a příklady. Výklad je zpracován k právnímu 
stavu ke dni 1. 9. 2005. - ISBN: 80-7357-121-8 
 
22472 
Vojtěch Šimíček 
Ústavní stížnost  
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2005, 359 s. 
Význam a koncepce ústavního soudnictví a 
jeho vývoj na našem území. Ústavněprávní 
charakteristika Ústavního soudu ČR. Funkce 
čl. 95 Ústavy ČR. Pojem ústavní stížnosti, typy 
a funkce. Náležitosti podání ústavní stížnosti. 
Průběh řízení. Účastníci, vedlejší účastníci 
řízení a jejich právní zastoupení. Rozhodnutí 
Ústavního soudu, jejich závaznost a důsledky. 
Náklady řízení a zastupování. Publikace 
rozhodnutí. Judikatura. - Příl. vzory písemností 
-- práv. předpisy - 3. aktualiz. a přeprac. vyd. - 
ISBN: 80-7201-569-9 
 
22501 
Albert Bradáč ... [et al.] 
Věcná břemena od A do Z  
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 331 s. : tab., 
obr. 
Pojem, funkce, druhy věcných břemen. Vznik, 
obsah a předmět právního vztahu věcných 
břemen. Jejich ochrana. Změny a zánik, 
promlčení věcných břemen. Základní pojmy 
oceňování a oceňování věcných břemen včetně 
příkladů. Katastrální úřad a věcná břemena. 
Komplexní pohled dotváří také rozbor 
daňových a účetních dopadů. Podle právního 
stavu k 1. 1. 2006. - Příl. -- obraz. část příl. 
 - 3. aktualiz. vyd. - ISBN: 80-7201-572-9 
 
22454 
Bohumil Pikna 
Vnitřní   bezpečnost  a   veřejný     pořádek 
v evropském právu  : (oblast policejní a 
justiční spolupráce) 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2004, 471 s. 
Vysokoškolská učebnice je rozdělena do 
čtyřech   částí.   I.  část Vývoj a právní systém 
v EU: historie evropské integrace, 
institucionální systém EU, základní informace 
a instituty evropského práva, právní systém, 
ochrana základních práv v EU. II. část 
Evropský prostor svobody, bezpečnosti a 

práva: charakteristika, komunitární úprava 
problematiky justice a vnitřních věcí (první 
pilíř), unijní úprava problematiky justice a 
vnitřních věcí (třetí pilíř), acquis justice a 
vnitřních věcí a právní aproximace, Schengen, 
Europol, formy a nástroje policejní a soudní 
spolupráce ve věcech trestních. III. část Unijní 
dimenze zvláštních forem spolupráce: celní 
spolupráce v bezpečnostní oblasti, mezinárodní 
terorismus. IV. část Civilní ochrana a krizový 
management: civilní ochrana v rámci EU, 
civilní aspekty managementu krizových 
situací. Poznámky k návrhu Ústavy EU. - Příl.: 
internet. stránka Policejní akademie ČR - Res. 
- 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 80-7201-489-7 
 
22487 
Eva Šromová, Lubomír Šimek 
Vzory rozhodnutí a usnesení podle nového 
správního řádu  : od 1.1.2006 
Olomouc  : Andragogos agency, 2005, 247 s. + 
1 CD ROM 
Metodická příručka pro postupy a úkony 
úředníka podle nového správního řádu. Přehled 
usnesení, rozhodnutí, záznamů a sdělení podle 
správního řádu a jejich vzory pro správní 
řízení. Vzory pro exekuci a pro vydávání 
vyjádření, osvědčení, sdělení s vysvětlivkami a 
odkazy na příslušná ustanovení zákona. - Příl. 
na CD se vzory tiskopisů v editovatelné formě 
a se zněním správního řádu. - 1. vyd. - ISBN: 
80-7263-306-6 
 
22513     Pouze prezenčně 
Petr Liška, Věra Lišková 
Zákon o nájmu a podnájmu nebytových 
prostor  : komentář 
Praha  : C.H. Beck (Praha), 2005, xxi, 387 s. 
Znění a   komentář zákona č. 116/1990 Sb., o 
nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve 
znění pozdějších zákonů. Poslední úprava 
zákonem č. 360/2005 Sb. Znění souvisejících 
předpisů   (občanský, obchodní, živnostenský, 
o přestupcích, trestní aj.). Výběr 6 vzorů 
právních úkonů. - 3. dopl. a přeprac. vyd. - 
ISBN: 80-7179-371-X 
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22515 
David Raus, Robert Neruda 
Zákon o ochraně hospodářské soutěže  : 
komentář a související české i komunitární 
předpisy 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 671 s. 
Komentované   znění zákona č. 143/2001 Sb., 
o ochraně hospodářské soutěže a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů. 
Poslední úprava zák. č. 361/2005 Sb. Znění 
souvisejících předpisů (zákony, vyhlášky 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a 
nařízení Rady ES). - Přehl. citovaných 
rozhodnutí - 2. aktualiz. a přeprac. vyd. - 
ISBN: 80-7201-563-X 
 
22516 
Radim Chalupa 
Zákon směnečný a šekový  : Komentář. 
1. díl, Směnky 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 684 s. 
Znění     zákona    směnečného  a    šekového 
č. 191/1950 Sb., s komentářem. Obsah: 
směnka cizí, směnka vlastní, doplňující 
předpisy (protest a některé jiné směnečné 
úkony, obohacení, ztracené nebo zničené 
směnky a protestní listiny), zvláštní ustanovení 
mezinárodního práva směnečného, ustanovení 
společná. Doplněno judikaturou. - 2. vyd. - 
ISBN: 80-7201-570-2 
 
22400/541 
Sagit 
Živnostenské podnikání  : podle stavu 
 k 1.3.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 256 s. 
Znění zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání. Znění souvisejících nařízení vlády. 
Zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských 
úřadech. Zák. č. 301/1992 Sb., o Hospodářské 
komoře ČR a Agrární komoře ČR. Zák. č. 
159/1999 Sb., o některých podmínkách 
podnikání   v   oblasti   cestovního    ruchu    a 
o změně zák. č. 40/1964 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a zák. 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 
ve znění pozdějších předpisů. Zák. č. 72/2000 
Sb., o investičních pobídkách a o změně 
některých zákonů. Související vyhlášky a 
nařízení vlády. Zák. č. 47/2002 Sb., o podpoře 
malého a středního podnikání a o změně zák. č. 

2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění 
pozdějších   předpisů.   Zák.    č. 18/2004 Sb., 
o uznávání odborné kvalifikace a jiné 
způsobilosti státních příslušníků členských 
států EU a o změně některých zákonů. 
 - ISBN: 80-7208-547-6 
 
 
Statistika. Demografie. Sociologie 
 
22450     Pouze prezenčně 
zpracoval Odbor veřejných databází ;  
Eva Kastlová  
Kraje České republiky v roce 2004  
Praha  : Český statistický úřad, 2006, 134 s. : 
tab., mapky 
Porovnání vybraných krajských údajů v roce 
2004. Velikostní skupiny obcí podle počtu 
obyvatel. Základní charakteristika. Výměra 
půdy. Emise hlavních znečišťujících látek. 
Chráněná území. Pohyb obyvatelstva a věkové 
složení. Zabezpečení zdravotní péče. Sociální 
zabezpečení. Zahájená a dokončená výstavba 
bytů.      Odvětví      činnosti      zaměstnaných 
v národním hospodářství. Průměrná hrubá 
měsíční mzda. Zaměstnanost a 
nezaměstnanost. Správní obvody. - Kód 
publikace 1304-05 -- č.j.: 64/2006-2540 -- tab. 
příl. - ISBN: 80-250-1181-X 
 
22436I 
OECD statistics on international trade in 
services  : detailed tables by service category 
1994-2003 
Statistika OECD k mezinárodnímu obchodu 
se službami : podrobné tabulky podle 
kategorií služeb za léta 1994-2003. Volume 1 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 406 s. : tab. 
Společná publikace OECD a Eurostatu s údaji 
o statistice obchodu se službami. Jejím cílem je 
shromáždit a uspořádat údaje z platební bilance 
na nejpodrobnější úrovni o transakcích ve 
službách mezi rezidenty dané země a 
nerezidenty. Údaje za 30 členských zemí 
OECD a EU. - Příl. - ISBN: 92-64-01395-4 
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22522 
Český statistický úřad ; [vedoucí autorského 
kolektivu Josef Škrabal]  
Sčítání lidu, domů a bytů 2001  : pramenné 
dílo 
Praha  : Český statistický úřad, 2005, 426 s. : 
tab., mapky, kartogr. 
Souhrn základních výsledků sčítání lidu, domů 
a bytů. Průřez údaji ze sčítání k 1. 3. 2001. 
Analytická část hodnotí vývoj obyvatelstva, 
domácností, bytů a domů i v delším časovém 
období. Přehled legislativy. Vzory tiskopisů. - 
6 příl. - ISBN: 80-250-1157-7 
 
22455     Pouze prezenčně 
Zpracoval Český statistický úřad ve spolupráci 
s Ministerstvem vnitra ČR 
Statistický lexikon obcí České republiky 
2005    :     podle       správního      rozdělení 
k 1. 1. 2005  a  výsledků sčítání lidu, domů a 
bytů k 1. březnu 2001 
Praha  : OTTOVO nakladatelství, 2005,  
1358 s. : tab. 
Seznam obcí, jejich částí a základních 
sídelních jednotek, sestavený podle územní 
struktury státu k 1. 1. 2005. Retrospektivní 
přehled o počtu obyvatel v letech 1869 - 2001. 
Seznam měst ČR. Seznam obcí s příslušností k 
obci s rozšířenou působností, k pověřenému 
obecnímu úřadu, matričnímu úřadu a 
stavebnímu úřadu se sídlem v jiném okrese. 
Přehled změn v územním členění a v názvech 
obcí, ke kterým došlo od roku 1993 do 1. 1. 
2005. Seznam vybraných částí obce a jejich 
kódů. Seznam obcí s rozšířenou působností. 
Počet podle krajů a okresů k 1. 1. 2005. 
Abecední seznam obcí, částí obcí a základních 
sídelních jednotek.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-7360-287-3 
 
22491 
Walter Krämer ; [překlad Kateřina Amiourová]  
Statistika do vesty  
Praha  : Baronet, 2005, 124 s. 
Základní    statistické    principy    a    metody 
v padesáti výkladových heslech (burzovní 
index, HDP, cenový index, míra 
nezaměstnanosti, tvorba dotazníku, standardní 
odchylka, výpočet průměrného platu atd.) . - 
Statistik für die Westentasche (Orig.). - 1. vyd. 
- ISBN: 80-7214-848-6 
 
 
 
 

22477 
Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 
2005  
Bratislava  : Veda, 2005, 702 s. : tab., diagr., 
grafy, schémata + 1 CD-ROM 
Demografický, ekonomický a sociální vývoj 
Slovenska v oddílech: demografie a sociální 
statistiky, makroekonomické statistiky, 
podnikatelské statistiky, životní prostředí, věda 
a technika, regionální statistika, kriminalita, 
soudnictví, nehody a požáry, mezinárodní 
statistika. - Příl. -- na CD elektronická verze 
knihy - ISBN: 80-224-0882-4 
 
 
Účetnictví 
 
22563 
Jaroslava Svobodová a kolektiv autorů 
Abeceda účetnictví 2006  : pro územní 
samosprávné celky, příspěvkové organizace, 
státní fondy a organizační složky státu 
Ostrava  : Andragogos agency, 2006, 399 s. : 
tab. 
Charakteristika účetnictví (všeobecné účetní 
zásady, základní pojmy). Dlouhodobý majetek 
(klasifikace, zdroje, odpisování). Zásoby 
(třídění a inventarizace). Náklady a výnosy 
(klasifikace, kalkulace, výkaz zisku a ztráty). 
Zúčtovací vztahy včetně DPH (přechodné účty 
aktivní a pasivní, závazky a pohledávky, 
zúčtování se zaměstnanci a s institucemi, 
příspěvky a dotace). Výsledek hospodaření. 
Příprava účetní závěrky. Praktické postupy 
účtování. Příklady nejčastěji řešených 
problémů. - Příl. -- příkl. účtování -- přehl. 
práv. předpisů. - 2. rozšíř. vyd.  
- ISBN: 80-7263-332-5 
 
22586 
Petr Ryneš 
Cash flow v účetní závěrce  
Praha  : Andragogos agency, 2006, 191 s. : tab. 
Komplexní výklad problematiky peněžních 
toků ve vztahu k účetní závěrce podnikatelů. 
Úvod do problematiky peněžních toků a vazba 
na účetní výkazy. Metoda a struktura přehledu 
o peněžních tocích (cash flow) v účetní 
závěrce pro podnikatele. Analýza provozních 
operací, investičních operací a jejich zachycení 
v přehledu o peněžních tocích. Analýza 
finančních operací. Vybrané druhy zvláštních 
nepeněžních operací. Souhrnný příklad na 
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přehled o peněžních tocích (nepřímá metoda). 
Ukazatele peněžních toků a jejich analýza. - 
Příl.: znění předpisů -- přehl. o peněžních 
tocích. - 2. vyd. - ISBN: 80-7263-318-X 
 
22457 
Petr Beránek 
Cizí měny a kursové rozdíly v podvojném 
účetnictví  : výklad a řešené příklady ; 110 
řešených příkladů s komentářem, citace 
všech souvisejících právních norem, cizí 
měny v daňové evidenci fyzických osob 
Olomouc  : Andragogos agency, 2005, 199 s. : 
tab. 
Změny v uplynulém období. Komentované 
účetní příklady v těchto oddílech: přepočet cizí 
měny na měnu českou a kursové rozdíly, 
pokladna a banka, pohledávky a závazky, 
cestovní příkazy, půjčky a úvěry, nákup, 
prodej a zápočty pohledávek, cenné papíry a 
podíly na společnostech, ostatní položky 
účetnictví, použití cizích měn v daňové 
evidenci, kursové rozdíly v daňové evidenci, 
důsledky použití chybného kursu. - Přehl. 
platnosti vybr. účet. předpisů pro podnikatele. - 
4. aktualiz. vyd. - ISBN: 80-7263-294-9 
 
22481 
Milena Grygarová, Petra Homolová 
Daňová evidence 2006 a přechod na 
účetnictví k 1.1.2006 v příkladech  
Ostrava  : Sagit, 2006, 103 s. : tab. 
Kdo může vést daňovou evidenci podle § 7b 
zákona o daních z příjmů. Právní rámec 
daňové    evidence.  Obsah  a  forma     vedení 
v praxi. Přenesení výstupů z daňové evidence 
do daňového přiznání za rok 2005 a 2006 
včetně srovnání daňového zatížení při využití 
variantního zdanění. Přechod z daňové 
evidence na účetnictví s využitím účetní a 
daňové optimalizace. Srovnání s evidencí při 
uplatňování   výdajů    procentem   z   příjmů a 
s evidencí u fyzické osoby, které byla daň 
stanovena paušální částkou. Minimální základ 
daně. Citace souvisejících právních předpisů 
podle stavu k 1.1.2006.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-7208-543-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

22327 
International Accounting Standards Board 
IFRS 7 Financial instruments: disclosures  : 
guidence on implementing 
IFRS 7 - Finanční nástroje: zveřejňování : 
návod k provádění 
London  : International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], August 2005, 
43 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, likviditní a tržní riziko. Příručka 
doprovází samotné znění IFRS 7, viz sign. 
22323 a podklady pro rozhodnutí o standardu, 
viz. sign. 22322. - Příl. - ISBN: 1-904230-84-9 
 
22500 
Jaroslava Svobodová 
Inventarizace  : praktický průvodce [2006] 
Olomouc  : Andragogos agency, 2005, 230 s. 
Metodická pomůcka pro provádění 
inventarizací majetku a závazků včetně 
zaúčtování inventarizačních rozdílů v účetních 
jednotkách. Výklad právních předpisů, 
týkajících se inventarizací, které jsou 
rozděleny do logických po sobě jdoucích 
činností: příprava a organizační zajištění 
inventarizace, přehled inventarizovaného 
majetku a závazků, vlastní průběh 
inventarizace, inventurní soupisy, sumáře, 
zápisy a ostatní písemnosti (včetně vzorů), 
vyhodnocení a nápravná opatření, zúčtování 
zjištěných inventarizačních rozdílů. - 32 příl. -- 
znění zák. č. 563/1991 Sb. -- příl. na CD 
obsahuje vzory tiskopisů v editovatelné formě. 
- 4. aktualiz. vyd. - ISBN: 80-7263-301-5 
 
22542 
Václav Vybíhal a kolektiv 
Mzdové účetnictví 2006  : praktický 
průvodce 
Praha  : Grada, 2006, 364 s. : tab. 
Výklad širokého okruhu informací, které jsou 
orientovány na otázky spojené s pracovním 
právem a zaměstnaností, se mzdovou 
problematikou včetně zdravotního, 
důchodového a nemocenského pojištění. 
Zdanění příjmů ze závislé činnosti. Náhrady 
cestovních výdajů. Státní sociální podpora. 
Zúčtovací vztahy k zaměstnancům a 
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institucím. Změny v předpisech k 1. 1. 2006. - 
15 příl.: vzory formulářů - 9. vyd.  
- ISBN: 80-247-1478-7 
 
22536 
Horwath Notia Audit 
Podvojné účetnictví 2006  
Praha  : Grada, 2006, 225 s. : tab., příklady 
Principy podvojného účetnictví a základních 
účetních operací. Právní úprava. Základní 
pojmy. Účtové třídy 0 - 7. Finanční majetek. 
Opravné položky. Leasing. Komplexní příklad. 
Účetní   závěrka.   Daňové    možnosti      práce 
s pohledávkami. Znění Účtové osnovy pro 
podnikatele. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 
Podle právního stavu k 1. 1. 2006. - 13. vyd. - 
ISBN: 80-247-1476-0 
 
22544 
kolektiv autorů 
Podvojné účetnictví 2006  : komplexní 
průvodce s předpisy 
Praha  : Grada, 2006, 537 s. 
Výklad principů a vazeb podvojného účetnictví 
v souladu s novelami. Právní úprava. Základní 
pojmy. České účetní standardy. Finanční 
majetek. Opravné položky. Leasing. Účetní 
závěrka.       Daňové         možnosti          práce 
s pohledávkami. Účtová osnova pro 
podnikatele. Rozvaha a výkaz zisku a ztráty. 
Vybrané   zákony   a předpisy v úplném znění 
k 1. 1. 2006. - 6. vyd. - ISBN: 80-247-1605-4 
 
22537 
Beata Blechová, Jana Janoušková 
Podvojné účetnictví v příkladech 2006  
Praha  : Grada, 2006, 189 s. : příkl., schémata 
Výklad základních účetních operací ve 
vzájemných souvislostech. Obecné účetní 
zásady a charakteristika účetnictví. Účtové 
třídy 0 až 7. Likvidace společnosti. Souvislý 
případ. - Příl.: návrh účtového rozvrhu pro 
podnikatele - 6. vyd. - ISBN: 80-247-1477-9 
 
22372IV 
kolektiv autorů 
Postupy v účetnictví a daních  
Praha  : Svaz účetních, 2006, 63 s. : tab. 
Stanoviska k odborným dotazů např.: 
povinnosti občanského sdružení při vedení 
účetnictví, rozdíly mezi českými a 
mezinárodními    předpisy,    vypořádací podíl 
v družstvu, oceňování finančního majetku při 
nepeněžitém vkladu, dotace z prostředků EU, 
zdanění podílů na zisku, rozvahové kurzové 

rozdíly, cestovní náhrady, finanční bonus, 
postupy účtování aj. 
 
22482 
Jaroslav Jindrák 
Sbírka souvztažností k účtům směrné 
účtové osnovy s opravami pro rok 2006  : 
příručka pro účetní a jiné ekonomické 
pracovníky 
Praha  : Závěrka, 2006, 310 s. 
Účtová   osnova   pro      podnikatele s příklady 
souvztažností. - Vydáno ve spolupráci s nakl. 
ANAG. - ISBN: 80-7263-314-7 
 
22372V 
Lubomír Harna 
Současná problematika konsolidace  
Praha  : Svaz účetních, 2006, 64 s. : tab., 
schéma 
Hlavní body vývoje předpisů v ČR v oblasti 
konsolidace. Konsolidace a IAS/IFRS. 
Základní postupy při konsolidaci. Příklady 
použití jednotlivých metod (ekvivalenční, plná, 
poměrná). Konsolidovaný výkaz peněžních 
toků. Konsolidace při více úrovních. 
 
22533 
Josef Jílek, Jitka Svobodová 
Účetnictví bank a finančních institucí 2006  
Praha  : Grada, 2006, 588 s. 
Koncepční a právní rámec a základní účetní 
metody. Pohledávky a závazky vůči bankám a 
pohledávky a závazky z vybraných finančních 
činností. Operační a finanční leasing. Cenné 
papíry. Účasti v ovládaných a přidružených 
osobách.   Repo  obchody. Deriváty. Obchody 
s finančními nástroji pro klienty. Ostatní 
majetek  a    závazky.  Vlastní    kapitál.   Daň 
z příjmů. Účetní závěrka a zveřejňování 
informací.  -  6 příl.:  znění   práv.  předpisů - 
4. vyd. - ISBN: 80-247-1559-7 
 
22589 
Zdeňka Přibylová 
Účetnictví měst a obcí  : příklady 
souvztažností 
Rožďalovice  : REVOS-L, 2006, 191 s. : tab. 
Finanční hospodaření územních 
samosprávných celků (ÚSC), dobrovolných 
svazků obcí a jimi zřízených organizací. 
Základy podvojného účetnictví. Účtový rozvrh. 
Účetnictví s jedním bankovním účtem a třemi 
bankovními účty - příklady. Dlouhodobý 
majetek v účetnictví ÚSC. Společné účetní 
operace pro účetnictví na jednom i třech 
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bankovních účtech. Hospodářská činnost ÚSC 
a daň z příjmů za obec. Účtování DPH. 
Analýza rozvahy po závěrečných zápisech.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-903160-4-2 
 
22400/536 
Sagit 
Účetnictví nevýdělečných organizací 2006  : 
podle stavu k 6.2.2006 ; zákon, vyhláška, 
standardy 
Ostrava  : Sagit, 2006, 112 s. 
Znění zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zák. o účetnictví ve znění 
pozdějších   předpisů,   pro   účetní   jednotky, 
u kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného 
účetnictví. Seznam a znění Českých účetních 
standardů č. 401 až č. 414.  
- ISBN: 80-7208-541-7 
 
22400/533 
Sagit 
Účetnictví podnikatelů. Audit 2006  : podle 
stavu k 23.1.2006 ; zákony, novelizované 
vyhlášky, standardy 
Ostrava  : Sagit, 2006, 160 s. + 1 CD ROM 
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. Pokyn MF D-295. České účetní 
standardy pro podnikatele č. 001 až č. 023. - 
Příl.: 1 CD ROM s demoverzí Účetního 
průvodce. - ISBN: 80-7208-537-9 
 
22600 
Marta Neplechová 
Účetnictví pro bytová družstva a 
společenství vlastníků jednotek od A do Z  
Olomouc  : Andragogos agency, 2006, 383 s. : 
tab. 
Privatizace obecního bytového fondu. 
Účetnictví vlastníků privatizovaných bytových 
domů. Účetní závěrka a daňové přiznání. 
Účetnictví společenství vlastníků jednotek. 
Účetnictví správců domů vlastníků. Účetnictví 
pronájmu bytů ve vlastnictví fyzických osob. 
Podle právního stavu k 1. 4. 2006 včetně 
příkladů souvztažností. - Příl.: znění práv. 
předpisů - 3. aktualiz. vyd.  
- ISBN: 80-7263-336-8 
 
 

22400/537 
Sagit 
Účetnictví. Rozpočtová pravidla. 
Rozpočtová skladba  : podle stavu  
k 13.2.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 448 s. 
Účetnictví organizačních složek státu, 
územních samosprávných celků a 
příspěvkových organizací. Znění zák. č. 
563/1991 Sb., o účetnictví. Navazující 
vyhláška. České účetní standardy č. 501 až 
522. Rozpočtová skladba a rozpočtová pravidla 
organizačních složek státu, územních 
samosprávných celků a příspěvkových 
organizací a způsob předkládání hodnocení 
plnění   rozpočtů.   Zák.   č.    218/2000    Sb., 
o rozpočtových pravidlech. Související 
vyhlášky, nařízení vlády, sdělení, pokyny MF 
a    metodický    výklad. Zák. č. 243/2000 Sb., 
o rozpočtovém určení daní. Zák. č. 248/2000 
Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Zák. č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních    rozpočtů.    Zák.  č. 420/2004 Sb., 
o přezkoumávání hospodaření územních 
samosprávných celků a dobrovolných svazků 
obcí. Zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách 
převodu majetku státu na jiné osoby. Zák. č. 
201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových.  
- ISBN: 80-7208-542-5 
 
22541 
Petr Valouch 
Účetní a daňové odpisy 2006  
Praha  : Grada, 2006, 144 s. 
Základní pojmy týkající se hmotného a 
nehmotného majetku, včetně oceňování se 
zaměřením na vysvětlení rozdílů účetního a 
daňového pohledu na hmotný a nehmotný 
majetek a jeho oceňování. Problematika 
účetních odpisů (včetně vysvětlení odlišností 
mezi účetními a daňovými odpisy). Odpisové 
tabulky, výpočty, účtování, příklady. Právní 
úprava       daňového    odpisování      majetku 
k 1. 1. 2006. - 1. vyd. - ISBN: 80-247-1484-1 
 
22480 
Jana Svatošová, JanaTrávníčková 
Účtová osnova a České účetní standardy pro 
podnikatele  : [2006] 
Olomouc  : Andragogos agency, 2006, 317 s. 
Znění vyhlášky č. 500/2002 Sb., s komentářem 
změn vyplývajících z vyhlášky č. 397/2005 Sb. 
Návrh účtového rozvrhu, návrh formulářů pro 
účetní závěrku. Účetní zásady. České účetní 
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standardy pro podnikatele 001 až 023. Znění 
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. - ISBN: 80-7263-312-0 
 
22493 
Jaroslava Svobodová a kolektiv autorů 
Účtová osnova, České účetní standardy  : 
pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání 
(nevýdělečné organizace) [2006] 
Olomouc  : Andragogos agency, 2006, 223 s. 
Znění vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, s komentářem. Návrhy 
účtových rozvrhů. České účetní standardy pro 
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem 
činnosti není podnikání č. 401 až 414. Příklady 
účtování.   Znění   zákona    č.   563/1991 Sb., 
o účetnictví. - ISBN: 80-7263-321-X 
 
22494 
Jaroslava Svobodová a kolektiv 
Účtová osnova, České účetní standardy  : 
pro územní samosprávné celky, příspěvkové 
organizace, státní fondy a organizační 
složky státu [2006] 
Olomouc  : Andragogos agency, 2006, 303 s. : 
tab. 
Znění      vyhlášky        č.      505/2002      Sb., 
s komentářem. Nezávazné vzory účtového 
rozvrhu účetní jednotky. České účetní 
standardy pro účetní jednotky, které jsou 
územními samosprávnými celky, 
příspěvkovými organizacemi, státními fondy a 
organizačními složkami státu - přehled 
standardů od č. 501 do č. 522 s příklady 
účtování.   Znění   zák.   č.   563/1991       Sb., 
o účetnictví. - ISBN: 80-7263-326-0 
 
22545 
František Louša 
Vnitropodnikové směrnice v účetnictví  
Praha  : Grada, 2006, 112 s. + 1 CD ROM 
Vnitropodnikové směrnice, jejichž zpracování 
je uloženo zákonem o účetnictví. Směrnice 
vyžadované jinými než účetními předpisy. 
Vnitropodnikové směrnice dle prováděcí 
vyhlášky a Českých účetních standardů. 
Směrnice doporučované jinými předpisy. 
Přehled legislativy. Publikace vychází z právní 
úpravy platné od 1. 1. 2004. - Příl.: na CD 
zpracované vzory. - 4. aktualiz. vyd. - ISBN: 
80-247-1259-8 
 
 
 

22400/538 
Dagmar Procházková, Pavel Vlach 
Vzorový účtový rozvrh, rozvaha a 
výsledovka 2006  : syntetické účty ke 
směrné účtové osnově, provázanost účtové 
osnovy s rozvahou a výsledovkou 
Ostrava  : Sagit, 2006, 48 s. 
Vzorový účtový rozvrh 2006. Novinky pro rok 
2006 a nejčastější chyby z roku 2005. 
Uspořádání a označování položek rozvahy 
sestavované v plném rozsahu a ve 
zjednodušeném rozsahu pro rok 2006. Výkaz 
zisku a ztráty - druhové členění a účelové 
členění. Směrná účtová osnova. Citace 
některých ustanovení právních předpisů. - 
ISBN: 80-7208-544-1 
 
 
Veřejná správa 
 
22576 
Zdeňka Hledíková, Jan Janák, Jan Dobeš 
Dějiny správy v českých zemích  : od 
počátků státu po současnost 
Praha  : Nakladatelství Lidové noviny, 2005, 
568 s. : mapy 
Učebnice seznamuje s dějinami správy 
českých zemí, se správním členěním 
jednotlivých celků a vývojem nejrůznějších 
úřadů včetně jejich kompetencí a oboru 
působnosti, s jejich vzájemným překrýváním a 
doplňováním.     Obsahuje    také        kapitoly 
o    církevní,   městské či vrchnostenské 
správě, o dějinách soudnictví, o různých 
správních reformách, včetně poslední 
uskutečněné po roce 1989. - Mapová příl. - 2. 
dopl. a aktualiz. vyd. - ISBN: 80-7106-709-1 
 
22502 
Petr Havlan 
Majetek státu v platné právní úpravě  
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 463 s. 
Vlastnictví, jiná majetková práva státu a jejich 
výkon. Vykonavatelé vlastnického práva a 
jiných majetkových práv státu (organizační 
složky státu, státní organizace, Pozemkový 
fond). Vymezení majetku státu. Nabývání 
majetku státem. Hospodaření a tzv. prozatímní 
hospodaření   s    majetkem  státu.   Nakládání 
s majetkem státu (převody vlastnictví, 
přenechání do užívání jiným osobám, 
transformace, nakládání s pohledávkami aj.). 
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Odpovědnost při hospodaření a za škodu 
vzniklou státem. Kontrola dodržování 
povinností při hospodaření s majetkem státu. 
Publikace vychází z právního stavu platného 
ke dni 1.1.2006. - Příl.: vybrané práv. předpisy 
-- vzory vybraných úkonů - 2. aktualiz. a dopl. 
vyd. - ISBN: 80-7201-578-8 
 
22456 
František Ochrana 
Nákladově užitkové metody ve veřejném 
sektoru  
Praha  : Ekopress, 2005, 175 s. : obr., tab. 
Kniha se zabývá teoretickými východisky 
nákladově užitkové analýzy ve veřejném 
sektoru a praktickými aspekty hodnocení 
výdajových programů a veřejných služeb. 
Názvy kapitol: Náklady a užitky v nákladově 
užitkové analýze; Nákladové středisko jako 
produkční systém a problém stanovení nákladů 
a užitků; Metody nákladově užitkové analýzy 
(CMA, CBA, CEA a CUA); Použití stupnic a 
vah k hodnocení výdajových programů a 
veřejných služeb (případové studie); 
Porovnávání variant; Význam cílů a rizika při 
tvorbě a hodnocení výdajových programů; 
Návrhy na změny v oblasti alokace veřejných 
zdrojů. - Slov. zákl. pojmů -- klíč. slova - Res. 
- 1. vyd. - ISBN: 80-86119-96-3 
 
22400/547 
Sagit 
Obce, kraje, hl. m. Praha. Obecní policie  : 
podle stavu k 10.4.2006 ; okresy, územní 
samospráva, pověřené úřady, odměny 
zastupitelů,    matriky,    svobodný  přístup 
k informacím, volby a místní referendum, 
finanční kontrola 
Ostrava  : Sagit, 2006, 464 s. 
Ústavní zák. č. 347/1997 Sb., o vytvoření 
vyšších    územních    samosprávných   celků a 
o   změně   Ústavy    ČR. Zák. č. 36/1960 Sb., 
o územním členění státu. Zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích. Zák. č. 129/2000 Sb., o krajích. Zák. 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Zák. 
č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným 
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 
působností. Zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů. Zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do 
zastupitelstev krajů a o změně některých 
zákonů. Zák. č. 22/2004 Sb., o místním 
referendu a o změně některých zákonů. Zák. č. 
553/1991 Sb., o obecní policii. Zák. č. 
238/1992 Sb., o některých opatřeních 

souvisejících   s ochranou  veřejného  zájmu a 
o   neslučitelnosti    některých    funkcí (zákon 
o   střetu    zájmů).    Zák.    č. 106/1999   Sb., 
o svobodném přístupu k informacím. Zák. č. 
301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a 
o změně některých souvisejících zákonů. Zák. 
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy a o změně některých dalších 
zákonů. Zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole. Zák. č. 172/1991 Sb., o přechodu 
některých věcí z majetku ČR do vlastnictví 
obcí. Zák. č. 157/2000 Sb., o přechodu 
některých věcí, práv a závazků z majetku ČR 
do    majetku    krajů.     Zák. č. 290/2002 Sb., 
o přechodu některých dalších věcí, práv a 
závazků ČR na kraje a obce, občanská sdružení 
působící v oblasti tělovýchovy a sportu. Zák. č. 
174/2003 Sb., o převodu některého 
nepotřebného vojenského majetku, s nímž je 
příslušné hospodařit Min. vnitra, z vlastnictví 
ČR na územní samosprávné celky. Související 
vyhlášky a nařízení vlády. 
- ISBN: 80-7208-553-0 
 
22496 
Václav Petříček ; otázky kladl Ivan Matějka  
Pohled do hlubin úředníkovy duše  : 
rozhovor o tom, proč svět potřebuje 
úředníky 
[S.l.]  : Corona, 2005, 137 s. : ilustr. 
Rozhovor publicisty I. Matějky s dlouholetým 
pracovníkem státní správy (od r. 1972) a patrně 
nejdéle sloužícím náměstkem ministra v ČR 
Doc. Ing. V. Petříčkem, CSc (od r. 1990 na 
Ministerstvu průmyslu a obchodu). Rozhovor 
přináší zajímavé postřehy o fungování státní 
správy (proč musí existovat úřady a úředníci, 
osobní exkurs do života úředníka, loajalita, 
reforma státní správy, deset zásad atd). Snad 
nejzávažnější myšlenkou celé knihy je, že 
dozrál čas na velmi podstatnou reformu celé 
státní správy. - 1. vyd. - ISBN: 80-903363-3-7 
 
22571 
Radek Ondruš 
Průvodce úředníka novým správním 
řízením se vzory postupů správních úřadů  : 
podle stavu k 1.1.2006 
Praha  : Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 495 s. + 1 
CD-ROM 
Metodika procesních úkonů s odkazy na 
konkrétní ustanovení právních předpisů. 
Přehled všech procesních výstupů, tiskopisů a 
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pomůcek správních úřadů. Vzory více než 230 
procesních postupů správních úřadů. 
Poznámky u každého vzoru popisují formální 
úpravu a výpravu předmětné písemnosti. - Příl. 
na CD obsahuje texty všech vzorů uvedených 
v publikaci. - ISBN: 80-7201-591-5 
 
22400/545 
Sagit 
Správní řád 2006. Správní řád 2005  : podle 
stavu k 23.1.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 64 s. 
Znění   zák.    č. 71/1967 Sb., o správním řízení 
s účinností do 31. 12. 2005. Znění zák. č. 
500/2004 Sb., správního řádu. Vyhláška č. 
520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a 
ušlého výdělku, které správní orgán hradí 
jiným osobám, a o výši paušální částky 
nákladů řízení. - ISBN: 80-7208-551-4 
 
E-8781 
[Jiří Marek, Markéta Pánková, Petra Šímová] 
Veřejná správa v České republice  
Praha  : Ministerstvo vnitra (ČR), 2005, 118 s. 
Základní systémové změny transformace 
veřejné správy od roku 1989 do roku 2004. 
Vývoj systémů veřejné správy ČR. Ústavní 
pořádek. Územní samospráva. Systém 
financování územní veřejné správy a veřejného 
sektoru. Dozor a kontrola územních 
samosprávných celků. Aktuální záměry 
podporující vyšší efektivnost územní veřejné 
správy. Postavení zaměstnanců a systém jejich 
vzdělávání. Využívání moderních technologií. 
Mezinárodní spolupráce ve veřejné správě. 
Integrace ČR do EU. Hlavní mezinárodní 
projekty a jejich realizace. - Příl.: zákl. údaje, 
kontakty,  přehl. legislativy, mapa krajů a obcí 
s rozšíř. působností -- slov. vybr. zákl. pojmů -
- též v angl. (sign. E-8782) a franc. verzi (E-
8783). - 2. rozšíř. vyd. - ISBN: 80-239-4709-5 
 
E-8741 
Peter Quantschnigg 
Die Ziele und Aufgaben  
des Generalsekretärs  
Cíle a úkoly generálního tajemníka 
Wien  : Institut für Finanzwissenschaft und 
Steuerrecht, Jänner 2006, 20 s. 
Přepis přednášky Dr. Petera Quantschnigga, 
generálního tajemníka Spolkového 
ministerstva                financí            Rakouska. 
 P. Quantschnigg vede Odbor daňové politiky a 
hmotného daňového práva, je univerzitním 
docentem pro finanční právo a členem 

předsednictva Ústavu pro finanční vědu a 
daňové právo. V přednášce popisuje cíle a 
úkoly vyplývající z funkce generálního 
tajemníka Spolkového ministerstva financí. 
 
 
Veřejné finance. Rozpočet 
 
22438 
OECD 
Advances in risk management of 
government debt  
Přehledová studie o řízení rizika vládního 
dluhu 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 281 s. : tab., 
grafy, vzorce, rámečky 
Studie   o    praxi   řízení rizika správců dluhu 
v zemích OECD. Řízení rizika se stalo 
důležitým nástrojem pro dosažení 
strategických dluhových cílů a je nyní nedílnou 
součástí širšího rámce řízení dluhu. Studie 
ukazuje, že rozsah a náročnost řízení rizika se 
v rámci jednotlivých zemí velmi liší. - Příl. - 
ISBN: 92-64-10441-0 
 
22332 
Central government debt  : statistical 
yearbook 
Dluh ústřední vlády : statistická ročenka 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 354 s. : tab., 
grafy 
Potřeba prostředků, které si vlády půjčují na 
financování rozpočtů, je kryta z velké části 
penězi, které získají na finančních trzích. 
Techniky dluhového řízení mohou podstatně 
ovlivnit fungování trhů a rozvoj nových 
finančních nástrojů. V důsledku globalizace se 
mohou stát významnými i přeshraniční 
výpůjčky vlád. Nástroje vládního (státního) 
dluhu jsou lákavé jak pro institucionální tak 
pro individuální malé investory a tvoří 
významný podíl v portfoliu manažerů fondů. 
Publikace poskytuje vyčerpávající 
kvantitativní informaci o prodejných (tj. 
umístitelných na trhu) nástrojích státního dluhu 
(dluhu ústřední vlády) ve 30 zemích OECD. 
Údaje jsou za dluhové emise centrální vlády, 
vylučují dluh státní a místní správy a fondy 
sociálního pojištění. - Příl.  
- ISBN: 92-64-00988-4 
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22439IV 
edited by Alan J. Auerbach and Martin 
Feldstein 
Handbook of public economics. Volume 4 
Příručka veřejné ekonomie. Svazek 4 
Amsterdam  : Elsevier, 2002, Průběžné 
stránkování : tab., grafy, vzorce 
Čtvrtý svazek Příručky veřejné ekonomie se 
zabývá fiskálním dopadem (dopad zdanění, 
generační politika), mezivládními vztahy 
(mezinárodní zdanění, lokální veřejné statky a 
kluby), programy veřejných výdajů (státem 
poskytované vzdělání, zdravotní péče a veřejný 
sektor, sociální zabezpečení) a efektivností 
pracovního trhu (nabídka práce a sociální 
pojištění, programy sociálního zabezpečení) . - 
ISBN: 0-444-82315-8 
 
22564 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Public finances in EMU. 2005  
Veřejné finance v EMU. 2005 
Brussels  : European Commission, 2006, vi, 
422 s. : tab., grafy, rámečky 
Výroční zpráva o veřejných financích v EMU - 
současný vývoj a vyhlídky. Rozvíjení 
rozpočtového dohledu. Strukturální reformy a 
rozpočtové cíle. Fiskální problémy nových 
členských zemí během konvergence. Rozvoj 
členských států. Slovníček pojmů. Statistická 
příloha. - ISBN: 92-894-8882-4 
 
22326 
edited by Akintola Akintoye, Matthias Beck 
and Cliff Hardcastle 
Public-private partnerships  : managing 
risks and opportunities 
Partnerství veřejného a soukromého 
sektoru : řízení rizik a příležitostí 
Oxford  : Blackwell, 2003, xxiv, 422 s. : tab., 
grafy 
Partnerství veřejného a soukromého sektoru 
(PPP) je klíčovou záležitostí ve stavebním 
průmyslu. Kniha seznamuje výzkumníky a 
stavební odborníky, kteří se věnují partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, s problémy 
spojenými s plánováním, realizací a 
každodenním řízením PPP projektů. Ukazuje, 
jak současné metody řízení rizika mohou 
pomoci složitému procesu řízení zakázek 
využitím takového partnerství. Autoři 
využívají výsledků výzkumného projektu Risk 
Assessment and Management in Private 
Finance Initiative Projects. Analýza tohoto 

průzkumu je doplněna o příspěvky předních 
mezinárodních odborníků z Hongkongu, 
Austrálie a Singapuru zahrnující nemocnice, 
školy, odpadové hospodářství a bytovou 
výstavbu    pro    znázornění    nejlepší   praxe 
v zakázkách založených na PPP.  
- ISBN: 0-632-06465-X 
 
22588 
Ivana Schneiderová 
Rozpočtová skladba v roce 2006 a 
rozpočtový proces  
Rožďalovice  : REVOS-L, 2006, 167 s. 
Rozpočtový proces obcí a dobrovolných 
svazků obcí - právní rámec, výklad k některým 
ustanovením       zák.      č.    250/2000      Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Vzory směrnic, dokumentů, pomocných 
přehledů.     Znění   vyhlášky    MF      č. 323, 
o rozpočtové skladbě, s komentářem. - 1. vyd. 
- ISBN: 80-903160-3-4 
 
22597 
Eva Klvačová ... [et al.] 
Státní pomoc, nebo dobývání renty?  
Praha  : Professional Publishing, 2005, 198 s. : 
tab., boxy, grafy 
Analýza procesu získání státní pomoci - 
dobývání renty a ne vždy kladné hodnocení 
jeho dopadů na českou ekonomiku. Názvy 
příspěvků: Dobývání renty v globalizované 
ekonomice (E. Klvačová); Příčiny a důsledky 
inverze   role   státu    a    podnikové       sféry 
v globalizované ekonomice (E. Klvačová); 
Daňový systém - faktor ekonomického růstu, 
nástroj přerozdělování, nebo politická zbraň? 
(J. Malý); Pobídkové systémy jako prostředky 
dobývání renty (J. Malý); Vliv zájmových 
skupin na daňový systém (K. Mráček); Veřejné 
finance  a  fiskální  politika  -  stav  a  trendy 
(I. Dostálová); Daň státu za ekonomické 
zaostávání (J. Chlumský).  
- 1. vyd. - ISBN: 80-86946-06-1 
 
 
Zdravotnictví 
 
22400/553 
Sagit 
Zdravotní pojištění. Zdravotní péče  : podle 
stavu k 13.3.2006 
Ostrava  : Sagit, 2006, 272 s. 
Zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých 
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souvisejících zákonů. Zák. č. 551/1991 Sb., o 
Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR. Zák. č. 
280/1992 Sb., o resortních, oborových, 
podnikových a dalších zdravotních 
pojišťovnách.    Zák.    č.      592/1992       Sb., 
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. 
Zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a 
přehled prováděcích předpisů k němu. Zák. č. 
160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních 
zdravotnických zařízeních včetně přehledu 
prováděcích   předpisů.   Zák. č. 123/2000 Sb., 
o zdravotnických prostředcích a o změně 
některých souvisejících zákonů. Zák. č. 
258/2000 Sb.,   o   ochraně    veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů. 
Související vyhlášky MZ, nařízení vlády a 
směrnice MZ. - ISBN: 80-7208-559-x 
 
 
Životní prostředí 
 
22523 
[Rut Bízková ... et al.] ; [překlad do angličtiny 
Lucie Králová, Lenka Česneková, Julia Bartoš]  
Životní prostředí v České republice 1989-
2004  
Praha  : CENIA, 2005, [222] s. : grafy, obr. 
Záměrem publikace je zhodnotit vývoj 
životního prostředí na území ČR v letech 1989 
- 2004. Kapitoly: Environmentální koncepce - 
právo - veřejná správa; Mezinárodní kontext; 
Financování ochrany životního prostředí; 
Platby za ovlivnění životního prostředí; Právo 
na informace; Nástroje a postoje veřejnosti; 
Výchova k ochraně životního prostředí, role 
nevládních organizací; Dobrovolné aktivity 
firem   a veřejného sektoru; Udržitelný rozvoj 
v celostátních a místních podmínkách. - 1. vyd. 
- ISBN: 80-85087-56-1 
 
 
Ostatní 
 
22529 
Jan Seidl 
2000 nejpoužívanějších francouzských slov  
Brno  : Computer Press, 2005, 113 s. 
Abecedně seřazená základní a 
nejfrekventovanější slova s českým překladem 
a  příkladem  použití. - Příl. na 3 CD obsahuje 
5 poslech. lekcí.  
- 1. vyd. - ISBN: 80-251-0584-9 
 

22429 
kolektiv autorů 
Anglické idiomy  
Brno  : CP Books, 2005, 236 s. 
Slovník obsahuje 8000 slovních spojení. 
Nejfrekventovanější fráze jsou řazeny 
abecedně. - 1. vyd. - ISBN: 80-251-0640-3 
 
21555IV     Pouze prezenčně 
Historický ústav AV ČR ; [vedoucí projektu 
Pavla Vošahlíková]  
Biografický slovník českých zemí. [IV. sešit] 
Praha  : Libri, 2006, XVIIiI s. S. 376-477 
Biografický slovník obsahuje data o již 
nežijících osobnostech. Každé heslo je 
opatřeno standardizovaným záhlavím, 
životopisem   dané   osoby   a   je     doplněno 
o příslušné bibliografické údaje. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7277-214-7 
 
22483 
Natalie Simonová (ed.), Petr Matějů (vedoucí 
projektu) 
České vysoké školství na křižovatce  : 
investiční přístup k financování studia na 
vysoké škole v sociologické reflexi 
Praha  : Sociologický ústav Akademi věd ČR, 
2005, 263 s. : tab., grafy, schémata 
Monografie   ukazuje,   do   jaké míry existují 
v ČR podmínky pro přechod od výdajového 
modelu     financování    vysokého      školství 
k investičnímu modelu, resp. jaké povahy jsou 
bariéry, které tomuto přechodu brání. Autorský 
tým se pokusil o propojení diskuse probíhající 
na poli ekonomické teorie s analýzou vývoje 
pokusů o reformu financování českého 
vysokého školství a dále s analýzou postojů a 
názorů studentů, veřejnosti a akademických 
pracovníků. - Příl.: Zásady zák. o školném a 
stát. sociální podpoře -- výzkum "Studium na 
vysoké škole 2004" -- dotazníky výzkumu. - 
ISBN: 80-7330-072-9 
 
22512 
Antonín Kaňa 
Česko-německý slovník vybraných 
odborných výrazů z oblasti reformy veřejné 
správy  
Praha  : Ministerstvo vnitra ČR, 2005, 192 s. 
Odborné výrazy z oblasti veřejné správy 
převzaté z odborných časopisů, publikovaných 
materiálů o reformě a modernizaci veřejné 
správy. - 2. aktualiz. a podstat. dopl. vyd. - 
ISBN: 80-239-5469-5 
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22475 
Miroslav Hroch, Helena Kadečková, Elisabeth 
Bakke 
Dějiny Norska  
Praha  : Nakladatelství Lidové noviny, 2005, 
340 s., : fotogr. 
Norské   dějiny od nejstarších dob do konce 
20. století. Kapitola Norské dějiny v české 
perspektivě. - Dod.: chronolog. tab. -- význam. 
události - 1. vyd. - ISBN: 80-7106-407-6 
 
22547 
Břetislav Dančák, Petr Fiala, Vít Hloušek 
(eds.) 
Evropeizace  : nové téma politologického 
výzkumu 
Brno  : Masarykova univerzita, 2005, 421 s. 
Texty shromážděné ve sborníku jsou výstupy 
ze stejnojmenné konference, kterou uspořádal 
14. - 15. dubna 2005 Mezinárodní 
politologický   ústav    Masarykovy univerzity 
v Brně. Tato konference si vytkla za cíl určit 
základní obrysy výzkumu problematiky 
evropeizace v české politice. Fenomén 
evropeizace se stává běžnou součástí i českých 
výzkumů v oblasti politologie, mezinárodních 
vztahů a evropských studií. Pluralitní přístupy 
a směry bádání naznačují i příspěvky v tomto 
sborníku, jehož tematická šíře se dotýká 
evropeizace stranických systémů, politických 
systémů na národní rovině i rovině EU, volební 
problematiky, mezinárodních a bezpečnostních 
vazeb i problematiky pojmového aparátu 
politické vědy v této oblasti. - Angl. abstr. 
 - 1. vyd. - ISBN: 80-210-3865-9 
 
22569 
Miroslav Brdek, Helena Vychová 
Evropská vzdělávací politika  : programy, 
principy a cíle 
Praha  : ASPI Publishing, 2004, 167 s. 
Teorie vzdělávací politiky. Vzdělávací politika 
EU a její dokumenty. Programy EU na 
podporu vzdělávání (Socrates, Leonardo da 
Vinci, Mládež). Stručná charakteristika země, 
cíle a principy vzdělávacího systému, řízení a 
financování školství a struktura školského 
systému v jednotlivých zemích EU: Belgie, 
Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, 
Lucembursko, Německo, Nizozemsko, 
Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, 
Švédsko a Velká Británie. - Angl. res. - ISBN: 
80-86395-96-0 
 
 

22486 
United Nations ; Informační centrum OSN v 
Praze  
Fakta a čísla OSN  : základní údaje 
 o Organizaci spojených národů [2003] 
Praha  : Informační centrum OSN, 2005, xviii, 
297 s. : mapky, grafy, tab. 
Informace o činnosti OSN včetně kontaktních 
adres ze všech oblastí její působnosti. Základní 
dokumenty, organizační struktura, systém 
OSN, programy, specializované agentury a 
další organizace. Kapitoly: Mezinárodní mír a 
bezpečnost; Ekonomický a sociální rozvoj; 
Lidská práva; Humanitární činnost; 
Mezinárodní právo; Dekolonizace. Data 
obsažená v publikaci jsou platná k prosinci 
2003, některé údaje byly aktualizovány. - Příl.: 
přehl. čl. států OSN -- mírové operace -- 
dekolonizace -- rozpočet OSN -- inf. centra -- 
význam. období a dny vyhlašov. OSN - ISBN: 
80-86348-02-4 
 
22334 
OECD 
Improving financial literacy  : analysis of 
issues and policies 
Zlepšení finanční gramotnosti : analýza 
problémů a politika 
Paris  : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2005, 177 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Finanční vzdělání bylo vždy pro spotřebitele 
důležité, aby jim pomohlo při rozpočtování a 
řízení jejich příjmu, při efektivním spoření a 
investování a aby se nestali obětmi podvodu. 
Tím jak se finanční trh stává 
komplikovanějším a domácnosti na sebe 
přebírají více odpovědnosti a rizika za finanční 
rozhodnutí, je finanční vzdělání pro jednotlivce 
stále nezbytnější, nejen k zajištění jejich 
vlastní finanční prosperity, ale také k zajištění 
bezproblémového fungování finančních trhů a 
ekonomiky.   Kniha  je první významnou studií 
o finančním vzdělání na mezinárodní úrovni, 
která přispívá k rozvoji finanční gramotnosti 
spotřebitelů  a  poskytuje politikům informace 
o efektivních programech finančního vzdělání. 
Hodlá prosazovat změnu pohledu a sdílení 
zkušeností na poli finančního vzdělání. 
Analyzuje   průzkumy   finanční   gramotnosti 
v členských zemích OECD, poukazuje na 
ekonomické, demografické a politické změny, 
které činí finanční vzdělání důležitějším a 
popisuje různé typy programů, které jsou 
nabízeny v zemích OECD. Kniha hodnotí 
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efektivnost programů a doporučuje politikům 
akce pro zlepšení finančního vzdělání a 
povědomí. - Příl. - ISBN: 92-64-01256-7 
 
22554 
Věra Höppnerová 
Kontakte Deutsche Konversation  
Praha  : Ekopress, 2005, 376 s. + 1 CD-ROM 
Konverzace se zaměřuje na rozvíjení 
komunikativních schopností s důrazem na 
aktivní rozšíření aktuální slovní zásoby na 
úrovni spisovné i hovorové němčiny v podobě 
psané i mluvené. Jednotlivé konverzační 
okruhy se věnují různým tématům (životní 
styl, jídlo a stravování, sport, podnikání, 
krádeže aut, stres apod.). Každá lekce je 
uvedena výchozími texty k poslechu a čtení, 
následuje slovníček a cvičení nejrůznějšího 
typu. - Německočeský slovníček -- Příl. CD-
ROM obsahuje poslechové texty. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-86119-99-8 
 
22476 
Lubomír Brokl ... [et al.] ; [editoři Petr Mach, 
Dina Chmaitilliová]  
Postdemokracie - hrozba nebo naděje?  : 
sborník textů 
Praha  : Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2006, 84 s. 
Texty ze stejnojmenného semináře, který 
uspořádal CEP v červenci 2005. 
Postdemokracie zavládne, až zemře 
demokracie (L. Jakl); Postdemokracie v OSN 
(M. Semín); Postdemokracie, občanská 
společnost a autonomie politiky (V. Hloušek); 
Hrozbou pro demokracii je velký byznys a 
politici (J. Tutter); Občanská společnost a stát 
(L. Brokl); CEP nelze zrušit (P. Mach). 
Doplňující      texty     V.    Klause:        projev 
z  varšavského summitu Rady Evropy, článek 
o NGO-ismu aj. - 1. vyd.  
- ISBN: 80-86547-48-5 
 
22582 
Robert B. Reich ; [překlad Irena Grusová]  
Řeknu to stručně  : základy slušné 
společnosti 
Praha  : Management Press, 2005, 127 s. 
Kniha esejů předního amerického ekonoma, 
sociálního myslitele a politika zachycuje 
zásadní změny, k nimž v americké společnosti 
došlo koncem devadesátých let 20. století a 
zejména po 11. září 2001. Autor spojuje svůj 
smysl pro realistická řešení s demokratickými 
ideály a domnívá se, že Američané se musí 

vrátit k základním hodnotám americké 
"společenské smlouvy", k základním 
hodnotám slušné společnosti rovných 
příležitostí, které lidem umožní plně rozvinout 
všechny jejich schopnosti a vést z hlediska 
ekonomického, sociálního i občanského 
důstojný život. - l' ll be short. Essentials for a 
decent working society (Orig.). - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7261-122-4 
 
21611II 
Vladimír Just 
Slovník floskulí. 2 
Praha  : Academia, 2005, 214 s. 
Výkladový slovník s vtipem komentuje 
polistopadová klišé a přináší autorovy úvahy 
nad módními slovními obraty. - 2. vyd. - 
ISBN: 80-200-1392-X 
 
22552 
Raymond Boudon ... [et al.] ; překlad Vladimír 
Jochmann  
Sociologický slovník  
Olomouc  : Univerzita Palackého v Olomouci, 
2004, 285 s. 
Definice nejběžnějších a nejzákladnějších 
sociologických pojmů. - Sezn. hesel - 
Dictionnaire de sociologie (Orig.). - 1. vyd. - 
ISBN: 80-244-0735-3 
 
22474 
Kamil Kraus 
Souzvučná slova v angličtině  
Praha  : Olympia, 2005, 84 s. 
Příručka obsahuje přibližně 1 200 slov, které se 
odlišně píšou, ale stejně nebo podobně se 
vyslovují. Pro jejich ilustraci jsou slova 
uvedena   i   ve   větách.   Abecedně řazeno. - 
1. vyd. - ISBN: 80-7033-891-1 
 
22584 
Martin Potůček a kol. 
Veřejná politika  
Praha  : Sociologické nakladatelství, 2005,  
399 s. 
Učebnice veřejné politiky nabízí ucelený 
soubor poznatků o tomto vědním oboru. Názvy 
kapitol: Přístupy k veřejné politice; Veřejná 
politika jako proces; Ekonomické teorie a 
tvorba politiky; Trh, stát a občanský sektor 
jako regulátory života společnosti; Politické 
instituce, stát, jeho uspořádání a role; Veřejná 
správa a řízení ve veřejné správě - přístupy a 
reformy; Role občanského sektoru ve veřejné 
politice; Hodnocení veřejných programů; 
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Tvorba rozpočtů jako politický proces; 
Sociální politika; Vzdělávací politika; 
Zdravotní politika; Etika a tvorba veřejné 
politiky ve střední a východní Evropě. – 
Překlad   angl. originálu, vydaného NISPAcee 
v roce 2003 -- přehl. autorů - Public policy in 
Central and Eastern Europe: theories, methods, 
practices (Orig.). - ISBN: 80-86429-50-4 
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