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

Nové knihy jsou jinak pravidelně 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: Mezinárodní měnové vztahy, Právo vnějších 

vztahů EU, Monitoring evropské legislativy, Euro versus koruna, Ekonomika a řízení odvětví 
veřejného sektoru, Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci a Rovnost a diskriminace. 

Ze zahraničí  jsme  nakoupili či získali např.:  Personal finance (učebnice),  The economics of 
casino gambling, Pension revolution, Cohesion policy 2007-13, The economics of consumer credit, 
The political economy of fiscal reform in Central-Eastern Europe a  Taxing wages 2005-2006.  

 
Z  produkce  Ministerstva  financí  upozorňujeme na pravidelný materiál Makroekonomická 

predikce České republiky: červenec 2007,   v anglické  verzi  pak   Macroeconomic    forecast – Czech 
Republic.  Elektronická prezentace je na adrese http://wwwfr/webdir/index.php?opened=623;4

 
Navíc jsme pro Vás připravili informaci o zpřístupnění historických publikací „Památník 

Ministerstva financí za prvních 10 let republiky Československé“ na stránkách odborné knihovny. 
 

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

      
 
 
 
     Mgr. A. Sahánková 
     VO 303 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bulletin Informace odborné knihovny vydává odd. finančních a ekonomických informací MF 
Redakce: Ing. J. Böhmová, I. Janoušková, A. Mazaná, Mgr. A. Sahánková 
Do čísla přispěly: I. Janoušková, PhDr. L. Tvrdá 
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UPOZORNĚNÍ 
 
„Památník Ministerstva financí za prvních 10 let republiky Československé“ 
 
Na intranetových stránkách odborné knihovny  jsou v části Historie MF  
http://knihovna.mfcr.cz/historiemf.php    zpřístupněny publikace: 
 
Památník Ministerstva financí za prvních 10 let republiky Československé:  Odbor celní  
(IV B) 
Památník Ministerstva financí za prvních 10 let republiky Československé: Věstník ministerstva 
financí – Účtárny  
 
Nově je zde možno zhlédnout další z několika ještě připravovaných historických publikací: 
Památník Ministerstva financí za prvních 10 let republiky Československé:  Odd. (19) pro věci 
reparační  
 
Všechny publikace jsou původně psané strojem, jedná se o  hůře čitelné  kopie, které nebylo možné 
kvalitně naskenovat. Jde však o nenahraditelné dokumenty, které mají z hlediska historie Ministerstva 
financí značnou hodnotu. Z toho důvodu byly přepsány a zpřístupněny na stránkách odborné 
knihovny.   
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Daně 
 
23281I 
legislation translated by Trade Links 
Czech taxation in 2007. Vol. I 
České daně v roce 2007. Sv. I 
Prague: Trade Links, 2007, 393 s. : tab. 
Přehled legislativy týkající se daní v roce 2007 
v České republice v angličtině. Plné znění 
následujících zákonů: zákon o daních z příjmů 
(č.   586/1992   Sb., s  komentářem),      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.). 
 
23281II 
legislation translated by Trade Links 
Czech taxation in 2007. Vol. II 
České daně v roce 2007. Sv. II 
Prague: Trade Links, 2007, 394 s. : tab. 
Přehled legislativy týkající se daní v roce 2007 
v České republice v angličtině. Plná znění 
následujících zákonů: zákon o dani z přidané 
hodnoty       (č.       235/2004 Sb.),         zákon 
o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb., 
výňatky),  zákon  o  dani  silniční (č. 16/1993 
Sb.),   zákon   o  dani   dědické,   darovací     a 
z převodu nemovitostí (č. 357/1992 Sb.), 
zákon o dani z nemovitostí (č. 338/1992 Sb.), 
zákon o správě daní a poplatků (č. 337/1992 
Sb.). Komentář k zákonu o dani z přidané 
hodnoty. 
 
23197 
ANAG 
Daně      2007      a     předpisy    související :  
s komentářem změn 
Olomouc: Andragogos agency, 2007, 911 s. 
Znění  všech daňových zákonů s komentářem 
k hlavním změnám pro rok 2006 a 2007. Znění 
navazujících vyhlášek, nařízení vlády, pokynů 
řady D, sdělení a doplňujících aktuálních 
informací.   Mimo    daňové    zákony     jsou  
v   knize  uvedeny  i  zákony  související  -  
zákon  o  účetnictví,   zákon o pojistném na 
sociální zabezpečení a zákon o pojistném na 
všeobecné zdravotní pojištění. - Příl. ke znění 
zákonů. - ISBN: 978-80-7263-367-8 
 
 
 
 

 
 
 
23235 
Petr Pelech, Vladimír Pelc 
Daně z příjmů : s komentářem ke 4. 4. 2007 
Olomouc: Andragogos agency, 2007, 959 s. 
Znění   zákona   č.  586/1992 Sb.,   o    daních 
z příjmů, ve znění pozdějších zákonů. 
Podrobný komentář, vyhlášky a nařízení vlády, 
judikáty, pokyny, sdělení a písemná stanoviska 
MF. Znění zák. č. 593/1992 Sb., o rezervách 
pro       zjištění      základu   daně   z     příjmů, 
s komentářem. Zkušenosti z daňové praxe 
autorů  i     finančních    úřadů.   Právní    stav 
k 1. 4. 2006. - 8. aktualiz. vyd.  
- ISBN: 978-80-7263-399-9 
 
23272 
s vysvětlivkami Petry Pospíšilové a Jana 
Rambouska 
Daň  z   přidané   hodnoty :  směrnice  Rady 
o společném systému daně z přidané 
hodnoty (nahrazující Šestou směrnici) a 
zákon o dani z přidané hodnoty 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 446 s. 
Souhrn všech předpisů upravujících 
harmonizovanou oblast DPH. Oficiální překlad 
směrnice Rady 2006/112/ES, o společném 
systému daně z přidané hodnoty, která 
nahrazuje Šestou směrnici Rady 77/388/EHS,   
ve  znění   směrnice   Rady   2006/138/ES,    
paralelně    v  českém   i    anglickém     znění  
k 1. 1. 2007. Související předpisy (směrnice 
Rady, zák. č. 235/2004 Sb., o DPH). Převodní 
tabulka mezi Šestou směrnicí, novou směrnicí 
a českým zákonem o DPH. Výkladová 
stanoviska MF ČR včetně komentáře. - 1. vyd. 
- Vyd. ve spolupráci s Komorou daňových 
poradců ČR. - ISBN: 978-80-7357-244-0 
 
23246 
Olga Holubová 
DPH : výklad vybraných pojmů 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 137 s. 
Přehled  o   vybraných  pojmech používaných 
v oblasti   DPH,   které   patří   svým obsahem 
k povinně komunitárním. Výklad problematiky 
DPH u bezúplatně poskytovaných malých 
dárků, vzorků, bezúplatného poskytnutí služeb, 
při dodání zboží v řetězci kolotočových 
podvodů, u nájmu nemovitostí, úvěrů, půjček a 
u lékařské péče. Použitá judikatura dle témat a 
dle čísel. - ISBN: 978-80-7357-233-4 
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23198 
Václav Benda, Milan Tomíček 
DPH u intrakomunitárních dodávek a 
dovozu a vývozu zboží : praktické postupy 
uplatňování daně s využitím příkladů 
Praha: POLYGON, 2007, 350 s. : schémata 
Publikace   poskytuje   komplexní   informace 
o dopadech tzv. intrakomunitárních transakcí, 
tj. transakcí, kdy některý ze zúčastněných 
subjektů pochází z jiného členského státu, a to 
jak v oblasti dodání zboží, tak v oblasti 
poskytování služeb. Jednomu typu 
intrakomunitárních plnění je vždy věnována 
jedna kapitola, na jejímž začátku je podrobně 
rozebrán mechanismus zdaňování základní 
varianty této transakce, související daňové 
dopady a rozebrány jsou i její další alternativní 
varianty. Kapitoly: Pořízení zboží z jiného 
členského státu; Dovoz zahraničního zboží do 
ČR; Dodání zboží do jiného členského státu; 
Vývoz zboží do států mimo EU a plnění 
osvobozená od daně s nárokem na odpočet 
daně ve zvláštních případech; Třístranné 
obchody; Zasílání zboží; Poskytování služeb 
osobou registrovanou k dani v jiném členském 
státě  nebo zahraniční osobou s místem plnění 
v   tuzemsku;   Poskytování  služeb     plátcem 
s místem plnění mimo tuzemsko; Intrastat; 
Legislativa ES a vybrané informace z jiných 
členských států. - 2. aktualiz. uprav. a rozšíř. 
vyd. - ISBN: 978-80-7273-141-1 
 
23302 
Ministerstvo financí, odbor Daňová a celní 
politika 
Informace o činnosti daňové a celní správy 
České republiky za rok 2006 
Praha: Ministerstvo financí ČR, 2007, 119 s. : 
tab. 
Úvodní shrnutí. Informace o činnosti daňové 
správy ČR za rok 2006: výsledky daňového 
řízení, ostatní agendy, mezinárodní spolupráce, 
informatika, personalistika, hospodaření 
daňové správy, kontrolní a dohlídková činnost, 
svobodný   přístup   k  informacím. Informace 
o činnosti celní správy ČR za rok 2006: 
výsledky daňového a celního řízení, 
mezinárodní spolupráce, informatika a 
statistika, personalistika,  provozní  
zabezpečení celní  správy,  interní  audit, 
kontrolní    činnost,        svobodný        přístup 
k informacím, zlepšování vztahů s veřejností, 
efektivní spolupráce se státními orgány a 
zájmovými sdruženími. 
 

23237 
Jaroslav Kobík 
Správa daní a poplatků s komentářem : 
komplexní pohled na problémy správy daní  
[od 1.1.2007] 
Olomouc: Andragogos agency, 2007, 799 s. 
Znění zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 
poplatků, ve znění pozdějších zákonů, poslední 
uvedená změna zákonem č. 267/2006 Sb. 
Podrobný komentář doplněný judikaturou, 
postřehy z praxe a poznámkami. Nález 
Ústavního soudu č. 130/1996 Sb. Vyhlášky, 
pokyny MF řady D a další související předpisy. 
- 5. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-375-3 
 
23107 
Organisation for economic co-operation and 
development 
Taxing wages 2005-2006 : special feature: 
the tax treatment of minimum wages 
Daně z mezd 2005-2006 : zvláštní část: 
daňový režim minimálních mezd 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007, 468 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 úprava zdaňování minimálních mezd. 
- 2006 ed. - Příl. - ISBN: 978-92-64-03192-0 
 
23275 
Helena Stuchlíková, Sofia Komrsková 
Zdaňování      neziskových     organizací     : 
s   příklady  z   praxe 
Olomouc: Andragogos agency, 2007, 311 s. 
Rozdělení příjmů, předmět daně. Výsledky 
hospodaření a základ daně. Položky odčitatelné 
od základu daně. Slevy na dani. K vybraným 
problémům: majetek, zásoby, pohledávky, 
rezervy (účetní a daňové pojetí v prostředí 
neziskových subjektů), některé položky 
daňově uznatelných nákladů, daňová kontrola, 
veřejné výzkumné instituce, obecně prospěšné 
společnosti. Zdaňování neziskových 
organizací, které vedou jednoduché účetnictví. 
Př.- 5. aktual. vyd. - ISBN: 978-80-7263-391-3 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
23270 
Robert Holman ... [et al.] 
Jean-Baptiste Say : 240 let od narození 
Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2007, 109 s. 
Příspěvky věnované 240. výročí narození 
představitele francouzské liberální ekonomie a 
předchůdce moderní makroekonomie Jeana-
Baptisty Saye. Názvy příspěvků: Zakladatel 
francouzské   klasické   politické  ekonomie 
(R. Holman); Teoretické dědictví Jeana-
Baptisty Saye (M. Sojka); Vliv J. B. Saye na  
české  ekonomické  myšlení  (I. Bažantová);  
Jean-Baptiste Say    -    obhájce      svobody 
(M. Loužek). V doplňkových textech: Zásada 
efektivní poptávky (J. M. Keynes); Sayův 
zákon  -  historie,   Keynes  a      současnost 
(D.  Šťastný).  Výňatky  z  díla:  O  poptávce  
neboli    trhu   zboží,  O  vlastnickém   právu, 
O   státním  dluhu.  -   1.   vyd. - Příl.: výňatky 
z díla. - ISBN: 978-80-86547-69-5 
 
23212 
edited by Peter Mooslechner, Helene 
Schuberth, Beat Weber 
The political economy of financial market 
regulation : the dynamics of inclusion and 
exclusion 
Politická ekonomie regulace finančního trhu 
: dynamika inkluze a exkluze 
Cheltenham: Elgar, 2006, xxviii, 255 s. : tab. 
Sborník příspěvků ze semináře, který 
organizovala Rakouská národní banka na 
podzim roku 2004. Příspěvky se zaměřují na 
reformy finančního trhu a jejich dopad na 
sociální, politickou a ekonomickou exkluzi. 
Účastníci semináře zkoumali dynamiku 
inkluze a exkluze v současném procesu 
regulačních reforem jako jsou pravidla Basilej 
II, Lamfalussyho proces, penzijní reformy, 
rozšiřování programů finanční gramotnosti a 
deregulace derivátových trhů. Sborník je 
rozdělen na dvě části: teorii řízení finančního 
trhu a problém inkluze a exkluze a na 
případové studie. - Příl.- ISBN: 1-84542-518-9 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
23211 
W. Arthur Lewis 
The theory of economic growth 
Teorie hospodářského růstu 
London: Routledge, 2003, 453 s. 
Přetisk knihy držitele Nobelovy ceny za 
ekonomii W. Arthura Lewise, která poprvé 
vyšla v roce 1955. Kapitoly: Úvod; Vůle šetřit; 
Ekonomické instituce; Znalosti; Kapitál; 
Populace a zdroje; Vláda; Je hospodářský růst 
žádoucí? - Příl. - ISBN: 0415407087 - ISBN: 
978-0415407083 
 
 
Finance. Bankovnictví. Měnový 
systém 
 
23108 
Douglas M. Walker 
The economics of casino gambling 
Ekonomie sázkových her v kasinu 
Berlin: Springer, c2007, xii, 207 s. : 25 tab., 23 
grafy, vzorce 
Sázkové hry v kasinu se rozšiřují po celém 
světě.   Zatím co   se   vlády   snaží     vyrovnat 
s fiskálními tlaky, legalizovaná kasina nabízejí 
možný zdroj dalších daňových příjmů. 
Sázkové hry v kasinu jsou však často 
kontroverzní a někteří lidé mají proti 
hazardnímu hraní morální námitky. Malé 
procento populace  se  může  navíc  stát  
patologickými  hráči, což  může  způsobit  
významné sociální výdaje. Z hlediska výhod 
jsou kasina často považována za podporu 
hospodářského růstu (zvýšení HDP), 
zaměstnanosti a daňových příjmů. Tyto 
výhody jsou však sporné. "Vyrabuje" expanze 
kasin jiná průmyslová odvětví aniž by dosáhla 
čistého účinku? Nebo má hraní v kasinu 
významné pozitivní ekonomické dopady? 
Publikace přináší diskuzi o sociálních a 
ekonomických výhodách a nevýhodách 
legalizovaného hazardního hraní. - Příl. - 
ISBN: 978-3-540-35102-3 
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23109 
Giuseppe Bertola, Richard Disney, and Charles 
Grant, editors 
The economics of consumer credit 
Ekonomie spotřebitelského úvěru 
Cambridge: Massachusetts institute of 
technology, 2006, vi, 378 s. : tab., grafy, 
vzorce 
Sborník  příspěvků  předních  mezinárodních  
badatelů  se  zaměřuje  na  spotřebitelský úvěr 
v USA a v Evropě. Využití úvěrových trhů 
domácnostmi v různých zemích a případové 
studie z jednotlivých zemí, které zahrnují 
dynamiku spotřebitelského úvěru v Itálii, roli 
výdajů domácností v cyklickém modelu 
půjčování ve Velké Británii a využívání 
kreditních karet spotřebiteli v USA. Zkušenosti 
USA s regulací platební neschopnosti a 
rozvojem úvěrového poradenství. Publikace 
shrnuje historické, teoretické a empirické 
aspekty sdílení informací vzhledem k integraci 
úvěrových trhů Evropské unie. - Lit., rejstř. - 
ISBN: 0-262-02601-5  
- ISBN: 978-0-262-02601-7 
 
23316 
Ivana Pečinková (ed.) 
Euro versus koruna : rizika a přínosy 
jednotné evropské měny pro ČR 
Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2007, 191 s. : tab., grafy 
Pohled na společnou evropskou měnu s jejími 
přínosy i zápory. Příspěvky ve sborníku jsou 
rozděleny do několika sekcí podle úhlu 
pohledu - euro očima politika, politologa, 
právníka, centrálního bankéře, ekonoma a euro 
v otázkách a odpovědích. Názvy a autoři 
jednotlivých příspěvků: Proč a jak vznikla 
Maastrichtská smlouva (H. Fajmon); Klausova 
kritéria pro přijetí (či nepřijetí) společné 
evropské měny (V. Klaus); Společná měna 
jako politický projekt (O. Krutílek); Dvojí 
měna  - možná cesta pro ČR? Právní aspekt 
(M. Tomášek);     Pět     otázek     a         
odpovědí k problematice zavedení eura v ČR 
(M. Singer); Měnová a kurzová politika v ČR 
(Československu) po roce 1989 (I. Zeman); 
Euro a jeho budoucnost (P. Mach); Nominální 
kritéria konvergence ČR až na jednu výjimku 
plní, reálná nikoliv (M. Ševčík);  Společná  
evropská  měna:  historie,  souvislosti,  
budoucnost  (P. Kohout);   Zkušenosti s eurem 
a poučení pro nové členy EU (J. Jonáš); 
"Europreteky" a "europasce" (nielen) na 
Slovensku (P. Gonda); Euro - jeho přínosy a 

ztráty pro českou ekonomiku (M. Tuček); 
Možnosti opuštění eurozóny a grónský odchod 
z  ES (P. Sokol); Může ČR odmítnout euro? 
(O. Krutílek); Máme se připravit na růst cen a 
úrokových sazeb? (P. Kohout). - 1. vyd. - 
Informace o autorech.  
- ISBN: 978-80-7325-120-8 
 
23110 
edited by Klaus Liebscher ... [et al.] 
Financial development, integration and 
stability : evidence from Central, Eastern 
and South-Eastern Europe 
Finanční rozvoj, integrace a stabilita : 
poznatky ze střední, východní a 
jihovýchodní Evropy 
Cheltenham: Elgar, 2006, xiv, 556 s. : tab., 
grafy, obr. 
Finanční průmysl ve střední, východní a 
jihovýchodní Evropě prodělal v minulém 
desetiletí dramatické změny. Zahraniční přímé 
investice přispěly k rozvoji tržně 
orientovaného bankovnictví a finančních 
systémů schopných podpořit rychlé tempo 
hospodářského růstu v těchto zemích. 
Ekonomové, politici, akademici a analytici ze 
soukromého sektoru přispěli do tohoto 
sborníku širokou škálou témat, od současného 
velkého nárůstu úvěrů po mezinárodní 
integraci bankovnictví a kapitálových trhů. - 
ISBN: 1-84542-967-2 
 
E-8926 
National Bank of Belgium 
Financial stability review 2007 
Přehled o finanční stabilitě v roce 2007 
Brussels: National Bank of Belgium, June 
2007, 144 s. : tab., grafy, rámečky 
Přehled o finanční stabilitě v Belgii v roce 
2007. Finanční infrastruktura, bankovní sektor, 
pojišťovny. Statistická příloha. Ve druhé části 
příspěvky k problematice mezinárodního 
platebního styku a vypořádání cenných papírů 
(systémy Euroclear SA, SWIFT, ELLIPS), 
modelů predikce bankovních selhání a 
likviditního rizika v bankovním sektoru. - Příl. 
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23216 
edited by Lori Nicholson 
Global banking and financial policy review 
2006/2007 
Přehled globálního bankovnictví a finanční 
politiky v roce 2006/2007 
Colchester: Euromoney Institutional Investor, 
[2007], 212 s. : tab., grafy, obr. 
Mezinárodní přehled obchodní bankovní 
politiky a fiskálních a monetárních předpovědí. 
Série úvodních  článků  poskytuje  podrobný  
komentář  o  současných  problémech 
bankovnictví, přehledy o jednotlivých zemích 
se soustřeďují na domácí bankovní prostředí. 
Publikace představuje přibližně 80 prohlášení 
ministrů financí a guvernérů centrálních bank 
jednotlivých států. Závěrem adresář 
centrálních bank. - ISBN: 184374-235-7 
 
23273 
Romana Nývltová, Mária Režňáková 
Mezinárodní kapitálové trhy : zdroj 
financování 
Praha: Grada, 2007, 222 s. : grafy, obr. 
Principy a fungování kapitálových trhů a burz 
ve světě. Český kapitálový trh. České podniky 
a zahraniční investoři. Kapitálový trh jako 
zdroj financování podniků v ČR. Venture 
kapitálové financování. Emise akcií. Emise 
dluhopisů. Duální a vícestranné kotace 
cenných papírů. Zkušenosti podniků v ČR se 
získáváním zdrojů financování na 
mezinárodních kapitálových trzích. - 1. vyd. - 
Příl. Evropské burzy cenných papírů  
- ISBN: 978-80-247-1922-1 
 
23215 
Jack R. Kapoor, Les R. Dlabay, Robert J. 
Hughes 
Personal finance 
Osobní finance 
New York: McGraw-Hill, c2007, různé druhy 
str. : tab., obr. + 1 CD-ROM 
Učebnice komplexně pokrývá téma osobního 
finančního plánování v oblastech řízení 
financí, plánování kariéry, daní, 
spotřebitelských úvěrů, bydlení, právní 
ochrany, pojištění, investic, plánování důchodu 
a pozůstalosti. Cílem textu je naučit studenty 
základům finančního plánování tak, aby se 
mohli  kvalifikovaně  rozhodovat  v  otázkách 
výdajů, spoření, půjček a investování peněz, 
které vede k dlouhodobému finančnímu 
zabezpečení. Obsahuje osobní finanční 
plánovač na konci knihy a CD-ROM s nástroji 

pro osobní finanční plánování. - 8th ed. - Příl. - 
ISBN: 0-07-110771-1  
- ISBN: 978-0-07-110771-6 
 
23309 
Jan Široký 
Praktický průvodce opčním obchodováním 
Tetčice: Impossible, 2007, 170 s. : grafy, tab. 
Pojem opce. Typy opcí. Faktory ovlivňující 
cenu opce. Výhody a nevýhody opcí. 
Volatilita. Relativní volatilita. Řecká písmena, 
důležitá pro opční analýzy. Nákup opcí. Prodej 
opcí (vypisování). Typy příkazů. Velikost a 
rozložení kapitálu. Doporučení pro úspěšné 
opční obchodování. Software pro opční 
obchodování. - Příl.: Souhrn grafů rizika a 
zisku jednotlivých opčních strategií. 
- ISBN: 978-80-239-9198-7 
 
E-8924 
National Bank of Belgium 
Report 2006 [National Bank of Belgium] 
Zpráva za rok 2006 [Belgická národní 
banka] 
Brussels: National Bank of Belgium, 2007, 
201, 143 s. : tab., grafy, rámečky, obr. 
Výroční zpráva Belgické národní banky za rok 
2006.      Část      I      poskytuje      informace 
o hospodářském a finančním vývoji v Belgii i 
v zahraničí a zprávu guvernéra, která 
upozorňuje na hlavní události v roce 2006 a 
přináší  důležité   zprávy,   které  se    vztahují 
k hospodářské politice. Část II obsahuje roční 
účty, aktivity a vedení banky. Statistické 
přílohy. - Příl. 
 
E-8941 
Česká národní banka 
Výroční zpráva [České národní banky] 2006 
Praha: Česká národní banka, [2007], 82 s. : 
tab., grafy, fot. + 1 CD-ROM 
Úvodní slovo guvernéra. Řízení a organizace 
(bankovní rada, vyšší management ČNB, 
ústředí, pobočky, organizační schéma). Cíle a 
úkoly   ČNB   a  jejich plnění. Spolupráce 
banky s veřejností. Zaměstnanci.  Hospodaření  
v   roce    2006.  Poskytování   informací   
podle   zák.   č.    106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu  k   informacím.  -   [nové vyd.] - Též 
v anglické verzi sign. E-8842 -- na CD 
elektronická verze výroč. zprávy. 
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E-8944 
Česká národní banka 
Zpráva o finanční stabilitě : [2006] 
Praha: Česká národní banka, [2007], 103 s. : 
grafy, tab. 
Úvodní zhodnocení situace finančního sektoru 
ČR v roce 2006. Reálná ekonomika: 
makroekonomické prostředí, nefinanční 
podniky, domácnosti. Trhy aktiv a finanční 
infrastruktura: vývoj na finančních trzích, 
vývoj na trhu nemovitostí, finanční 
infrastruktura. Finanční sektor: struktura 
finančního sektoru, bankovní sektor, 
pojišťovny a penzijní fondy, ostatní finanční 
zprostředkovatelé. V druhé části zprávy 
tematické články: Vývoj kreditního rizika a 
zátěžové testování bankovního sektoru v ČR; 
Indikátory finanční stability: výhody a 
nevýhody jejich využití v hodnocení stability 
finančního systému; Přímé zahraniční investice 
a český podnikový sektor: možná rizika pro 
finanční stabilitu; Nabídky převzetí a 
efektivnost kapitálových trhů. - Slovníček 
pojmů. 
 
E-8915 
Česká národní banka 
Zpráva o inflaci : duben / 2007 
Praha: Česká národní banka, [2007], 76 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.   Nový inflační cíl ČNB a změny 
v   komunikaci   měnové   politiky.   Záznamy 
z jednání  bankovní  rady   ČNB.  - Příl. -- též 
v anglické verzi sign. E-8916. 
 
 
Hospodářská situace a politika. 
Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
23277 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Annual report on the euro area - 2006 
Výroční zpráva o eurozóně za rok 2006 
Brussels:  European  Commission, 2006, xx, 
53 s. : tab., grafy 
Výroční prohlášení o eurozóně. Výroční 
zpráva o eurozóně za rok 2006. 
Makroekonomický vývoj a výhled; Nastavení 

makroekonomické politiky; Fungování EMU; 
Euro. - ISBN: 92-79-01219-3 
 
23106 
Organisation for economic co-operation and 
development 
Belgium : OECD economic surveys 2007 
Belgie : hospodářské přehledy OECD 2007 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, March 2007, 134 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Belgie - hodnocení a 
doporučení. Od stability k udržitelnému růstu. 
Zajištění      udržitelnosti     fiskální      politiky 
v systému založeném na pravidlech. Reformy 
pracovního trhu pro zvýšení zaměstnanosti. 
Stimulování vyššího vzdělání. Zvýšení výhod 
finanční liberalizace. - Příl.  
- ISBN: 978-92-64-03186-9 
 
E-8930 
European Commission 
Cohesion policy 2007-13 : commentaries 
and official texts 
Politika soudržnosti pro období 2007-2013 : 
komentáře a úřední texty 
Luxembourg: Office for Official Publications 
of the European Communities, 2007, 160 s. : 
tab., grafy, mapky 
Cílem kohezní politiky Evropské unie je 
zmírnění rozdílu v regionech, které jsou na 
různé úrovni vývoje, za účelem posílení 
hospodářské a sociální soudržnosti. S integrací 
10 nových zemí v roce 2004 a také Bulharska a 
Rumunska v roce 2007 bylo třeba tento pokus 
o   harmonizaci   posílit. Hlavní příjemci dávek 
z     fondů      byli     požádáni      o     přispění 
k hospodářskému rozvoji svých nových 
partnerů. Příprava politiky soudržnosti na 
období let 2007 až 2013 si vyžádala nová 
legislativní opatření. Tento průvodce obsahuje 
texty hlavních platných nařízení (o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském    
sociálním  fondu,  Fondu  soudržnosti,  
Evropském  seskupení  pro  územní    
spolupráci, o nástroji předvstupní pomoci a 
obecné nařízení) a poskytuje ke každému 
komentář.  
- ISBN: 92-79-03805-2 
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E-8912 
Törbjörn Becker ... [et al.] 
Country insurance : the role of domestic 
policies 
Národní systém finančního zajištění : úloha 
vnitrostátní politiky 
Washington: International Monetary Fund, 
2007, v, 36 s. : tab., grafy, rámečky 
Země   čelí   řadě   šoků,   které  mohou přispět 
k       vyšší     nestálosti    úhrnné    výroby     a 
- v extrémních případech - k hospodářským 
krizím. Výskyt takových rizik podmiňuje 
potenciální poptávku po mechanismu zmírnění 
nepříznivých hospodářských šoků. Taková 
ochranná infrastruktura je v této studii 
nazývána "národním systémem finančního 
zajištění". Mezi ochranná opatření, která 
mohou země samy zajistit, patří zdravá 
hospodářská politika, silné finanční struktury a 
dostatečné rezervní krytí. Kromě samopojištění 
hraje klíčovou roli MMF, který poskytne 
dočasné zajištění ze svých zdrojů, pokud mají 
členské země problémy s platební bilancí díky 
šokům a dále doporučení pro politiku. - Příl. - 
ISBN: 978-1-58906-607-6 
 
23321 
Libor Žídek 
Dějiny světového hospodářství 
Plzeň: Čeněk, 2007, 391 s. : 71 boxů, 117 tab., 
123 grafů 
Vývoj světového hospodářství v posledních 
dvou stoletích. První polovina publikace 
chronologicky mapuje jednotlivé etapy vývoje 
světového hospodářství jako celku od počátku 
19. století do současnosti. Další část sleduje 
rozvoj hlavních světových mocností a 
jednotlivých hospodářských center (USA, 
Japonsko, Evropa, Rusko a Čína). Seznamuje 
také s vývojem v rozvojových zemích, 
centrálně     plánovaných    ekonomikách      a 
v krátkosti i s ekonomickou historií 
Československa (ČR). Cílem publikace je 
ozřejmit     základní        ekonomické      vazby 
v historickém procesu a jejich analýzou přispět 
k lepšímu pochopení ekonomické 
problematiky současnosti.  
- ISBN: 978-80-7380-035-2 
 
 
 
 
 
 
 

23218     Pouze prezenčně 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Directory of bodies [OECD] : mandates, 
membership, officers 
Adresář orgánů [OECD] : mandáty, 
členství, funkcionáři 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, March 2007 
Informace o organizacích založených Radou 
OECD, které jsou v současnosti činné. 
Zahrnuty jsou i podkomise, pracovní skupiny, 
skupiny  expertů a ad hoc skupiny. Informace 
o předsednictví, místopředsednictví a členství 
v jednotlivých organizacích. 
 
23207 
František Stellner a kolektiv 
Hospodářské dějiny (16.-20. století) 
Praha: Oeconomica, 2006, 139 s. : tab. 
Hospodářské   dějiny   na   počátku novověku, 
v 16. - 17. století, v 18. století a první polovině 
19. století. Průmyslová revoluce a zemědělská 
revoluce. První světová válka. Vznik sovětské 
ekonomiky. Světová ekonomika v letech 1929 
- 1939. Druhá světová válka a obnova 
světového hospodářství po roce 1945. 
Evropská integrace. Východní blok. 
Dekolonizace a "třetí svět". Rozpad 
východního bloku. Světová ekonomika na 
konci 20. století. - 1. vyd.  
- ISBN: 80-245-1141-X 
 
23290 
sestavil Václav Novotný 
Přehled judikatury ve věcech veřejných 
zakázek 
Praha: ASPI Publishing, 2006, 143 s. 
Jednotlivá rozhodnutí soudů jsou uspořádána 
do kapitol podle oblastí zákona o zadávání 
veřejných zakázek: základní pojmy, způsoby 
zadávání veřejných zakázek, podmínky 
soutěže, pořadí nabídek, poskytnutí jistoty, 
posuzování nabídek, jiné způsoby zadávání 
veřejných zakázek, námitky proti úkonům  
zadavatele,   přezkoumávání   úkolů   
zadavatele.  -  1. vyd.  -  Výběr  z ustanovení   
zákona č. 199/1994 Sb.,     citovaných   v textu   
--   přehl.   uváděných     judikátů    podle    
práv.      předpisů.  
- ISBN: 80-7357-222-2 
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23206 
[redakce: Petr Krul, František Skalský] 
Ročenka Hospodářských novin 2007 
Praha:  Economia,  2007, 340 s. : tab., grafy + 
1 CD 
Přehled o hospodářském a politickém vývoji 
ČR je doplněn o kompletní výsledky všech 
voleb. Rozsáhlá kapitola se věnuje 
hospodářství jednotlivých regionů ČR, nechybí 
informace z oblasti daňové a sociální politiky, 
pojišťovnictví,      služeb,         spoření,      trhu 
s nemovitostmi a uměním, sportu a zábavného 
průmyslu.   Je zpracován demografický vývoj 
v ČR. Rozsáhlá kapitola přináší přehled 
nejdůležitějších událostí v EU a dalších 
významných částech světa. V závěru ročenky 
je   otištěn   kalendář   událostí  roku 2006. - 
11. ročník - Příl. 1 CD-ROM s elektronickou 
podobou ročenky. - ISBN: 80-85378-25-6 
 
23210 
Francois Lequiller, Derek Blades 
Understanding national accounts 
Jak porozumět národním účtům 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2006, 415 s. : tab., grafy, 
vzorce, rámečky 
Příručka  objasňuje,  co  jsou  a co znamenají 
HDP, HNP a jejich složky. K národním účtům 
přistupuje z globální perspektivy. Speciální 
kapitoly jsou věnované mezinárodnímu 
srovnání a také národním systémům 
používaným ve velkých ekonomikách, jako 
jsou USA, Čína a Indie. Úvodní kapitola 
ukazuje, jak koncepty národního účtování 
souvisejí s makroekonomií. Kniha se 
systematicky zabývá množstvím, cenami, 
mezinárodní srovnatelností, produkcí, 
konečným využitím a dále rodinnými, 
podnikatelskými, vládními a finančními účty. 
Také objasňuje, jak jsou data národních účtů 
shromažďována, a nastiňuje historii systému 
národních účtů. - ISBN: 92-64-02566-9 
 
23243 
International Monetary Fund 
World economic outlook. April 2007, 
Spillovers and cycles in the global economy 
Světový hospodářský výhled. Duben 2007, 
Přelivy a cykly v globálním hospodářství 
Washington: International Monetary Fund, 
2007, xviii, 302 s. : tab., grafy, vzorce, 
rámečky 
Hospodářské perspektivy a problémy 
hospodářské politiky vybraných zemí či 

regionů. Měnové kurzy a vyrovnávání vnější 
nerovnováhy. Přelivy a cykly v globálním 
hospodářství. Globalizace práce. Diskuze 
výkonné rady MMF o hospodářském výhledu. 
Rozsáhlá statistická příloha. - Příl.  
- ISBN: 978-1-58906-626-7 
 
 
Informatika. Počítače 
 
23208 
Lance James 
Phishing bez záhad 
Praha: Grada, 2007, 281 s. : obr. 
Pojem phishing se dá definovat jako 
zfalšovaný e-mail, který klamavým způsobem 
napodobuje legální instituci s úmyslem 
vyzvědět od příjemce důvěrné informace jako 
např.    číslo    platební   karty   nebo       heslo 
k bankovnímu účtu. Kniha popisuje způsoby a 
obranu proti všem dosud známým způsobům a 
technikám   phishingu   -   zcizení citlivých dat 
z počítače a jejich následnému technickému 
nebo finančnímu zneužití. - 1. vyd.  
- ISBN: 978-80-247-1766-1 
 
23201 
Ministerstvo financí České republiky, odbor 
Finanční politika 
Makroekonomická predikce České 
republiky : červenec 2007 
[Praha]: Ministerstvo financí ČR, 2007, 55 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 domácnosti, 
vztahy k zahraničí, úspory a investice, 
demografii, úrokové sazby, vládní sektor, 
světovou ekonomiku a mezinárodní srovnání. 
Uzávěrka datových zdrojů byla k 2. 7. 2007. - 
Též v angl. znění sign. 23333. 
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Mezinárodní hospodářské vztahy 
a integrace 
 
23276 
editoři sborníku Michal Mravinač, Michal 
Klíma 
Ústavní smlouva a reformy Evropské unie : 
sborník z vědecké konference, pořádané 
Vysokou školou veřejné správy a 
mezinárodních vztahů v Praze, ve 
spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů 
a   Českou    společností   pro politické vědy 
s podporou Konrad-Adenauer-Stiftung 
Plzeň: Čeněk, 2007, 111 s. : fot. 
Publikace obsahuje příspěvky, které zazněly na 
konferenci s názvem "Budoucnost Evropské 
ústavní smlouvy?" pořádané dne 2. 12. 2006. 
Názvy příspěvků: Budoucnost Evropské 
ústavní smlouvy: možné   scénáře   a   
dosavadní   vývoj (J.   Karlas);   Evropa   
projektů      nebo      jeden      velký  projekt? 
(J. Georgiev); Evropská ústavní smlouva a 
budoucí perspektiva EU (teze) (J. Jakš); 
Komunitarizace   bez     Ústavy?       Diskuse  
o   rozsahu  legislativních pravomocí 
Společenství    v oblasti   trestního       práva 
(L. Pítrová);   Evropská   ústava  z  pohledu  
konstituční   ekonomie  (M. Loužek); Ochrana 
práv osob v systému evropské justiční 
spolupráce   -  dnes a podle Ústavní smlouvy 
(J. Zemánek); Společná zahraniční a 
bezpečnostní politika ve Smlouvě o ústavě pro 
Evropu (T. Weiss); Ministr zahraničních věcí 
EU  -   hledá  se sólista mnohohlasné Evropy 
(J. Moravec); Zachrání Německo evropskou 
ústavní smlouvu? (T. Nigrin).  
- ISBN: 978-80-7380-027-7 
 
 
Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
E-8921I 
European Investment Bank Group 
Annual report 2006 [European Investment 
Bank Group]. Volume I, Activity report 
Výroční zpráva za rok 2006 [Skupina 
Evropské investiční banky]. Svazek I, 
Zpráva o činnosti 
[Luxembourg]: European Investment Bank 
Group, c2007, 80 s. : tab., grafy, obr. + 1 CD-
ROM 
Výroční zpráva Skupiny EIB se skládá ze tří 
samostatných svazků. Přiložený CD-ROM 

obsahuje informace ze všech tří svazků a dále 
elektronickou verzi těchto svazků v angličtině, 
němčině a francouzštině. Zpráva o činnosti 
shrnuje aktivity Skupiny EIB v předchozím 
účetním období a vyhlídky do budoucna. 
Kapitoly: Klíčové údaje; Rozvaha ve 
zjednodušeném rozsahu; Poselství prezidenta; 
Operační plán banky 2007-2009; Činnost 
Skupiny EIB v roce 2006; Správa a řízení; 
Adresy. - ISBN: 978-92-861-0601-9 
 
E-8921II 
European Investment Bank Group 
Annual report 2006 [European Investment 
Bank Group]. Volume II, Financial report 
Výroční zpráva za rok 2006 [Skupina 
Evropské investiční banky]. Svazek II, 
Finanční zpráva 
[Luxembourg]: European Investment Bank 
Group, c2007, 155 s. : tab., grafy 
Výroční zpráva Skupiny EIB za rok 2006 se 
skládá ze tří samostatných svazků. Finanční 
zpráva předkládá účetní závěrku Skupiny EIB, 
EIB, investiční facility k dohodě z Cotonou, 
Svěřeneckého   fondu   FEMIP a EIF společně 
s příslušnými vysvětlujícími přílohami. - 
ISBN: 978-92-861-0593-7 
 
E-8921III 
European Investment Bank Group 
Annual report 2006 [European Investment 
Bank Group]. Volume III, Statistical report 
Výroční zpráva za rok 2006 [Skupina 
Evropské investiční banky]. Svazek III, 
Statistická zpráva 
[Luxembourg]: European Investment Bank 
Group, c2007, 54 s. : tab., obr. 
Výroční zpráva Skupiny EIB za rok 2006 se 
skládá ze tří samostatných svazků. Statistická 
zpráva předkládá seznam financovaných 
projektů a výpůjček, uskutečněných EIB v roce 
2006 a dále seznam projektů EIF. Součástí jsou 
shrnující tabulky za uplynulý rok a za 
posledních 5 let.  
- ISBN: 978-92-861-0590-6 
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E-8922 
European Investment Bank Group 
Annual report 2006 [European Investment 
Bank], Investment facility: ACP-EU 
Cotonou Partnership Agreement 
Výroční  zpráva za rok 2006 [Evropská 
investiční banka], Investiční facilita: 
Dohoda z Cotonou o partnerství mezi státy 
AKT a EU 
[Luxembourg]: European Investment Bank 
Group, c2007, 55 s. : tab., grafy, obr. 
Investiční facilita je klíčovým finančním 
nástrojem dohody o partnerství z Cotonou 
mezi africkými, karibskými a tichomořskými 
státy (AKT) a EU. Působí ve všech 
hospodářských odvětvích a podporuje investice 
soukromých subjektů a obchodně 
provozovaných veřejných subjektů, včetně 
hospodářské a technologické infrastruktury 
vytvářející výnosy, která je nezbytná pro 
soukromý sektor. Přehled o činnosti v roce 
2006 a výhled na rok 2007, finanční výkazy. - 
Příl.  
- ISBN: 978-92-861-0621-7 
 
E-8929 
European Investment Fund 
Annual report 2006 [European Investment 
Fund] 
Výroční zpráva za rok 2006 [Evropský 
investiční fond] 
Luxembourg: Office for Official Publications 
of the European Communities, 2007, 94 s. : 
tab., grafy, obr. 
Výroční zpráva Evropského investičního fondu 
(EIF) za rok 2006. Účelem EIF je poskytování 
pomoci malým a středním podnikům. - ISBN: 
92-861-0552-5 
 
E-8847 
Nordic investment bank 
Annual report 2006 [Nordic Investment 
Bank] 
Výroční zpráva 2006 [Severská investiční 
banka] 
[Helsinki]: Nordic Investment Bank, [2007], 
88 s. : tab., grafy, fot. 
Výroční  zpráva  NIB  za  rok 2006 informuje 
o hospodářské aktivitě této bankovní instituce, 
zaměřené na podporu hospodářského rozvoje 
severoevropských zemí. Informace o NIB, 
půjčky, životní prostředí, finanční operace, 
finanční zpráva a organizace NIB. 
 
 

23244 
International Monetary Fund 
Global financial stability report : market 
developments and issues. April 2007 
Zpráva o globální finanční stabilitě : rozvoj 
a problémy trhu. Duben 2007 
Washington: International Monetary Fund, 
2007, x, 197 s. : tab., grafy, rámečky 
Publikace vydávaná Mezinárodním měnovým 
fondem jako čtvrtletník. Má poskytovat 
hodnocení globálních finančních trhů a 
upozorňovat na financování rozvíjejících se 
trhů v globálním kontextu. Zpráva se zaměřuje 
na současné podmínky na globálních 
finančních trzích, na problémy finanční 
nerovnováhy, zvláště strukturální povahy, 
která by mohla znamenat riziko pro stabilitu 
finančního trhu. Rovněž se zaměřuje na 
aktuální problémy, které se během daného 
čtvrtletí vyskytnou. Slovníček pojmů. 
Statistická příloha. - ISBN: 978-1-58906-637-3 
 
23258 
Daniel Houdek 
Jak úspěšně reklamovat : rádce spotřebitele 
i obchodníka 
Praha: Grada, 2007, 164 s. 
Odpovědnost za vady a právo reklamovat. 
Právní úprava reklamací v ČR podle 
občanského zákoníku a podle obchodního 
zákoníku. Reklamace ve státech EU. 
Prostředky prosazování práv z vad zboží a 
služeb.   Vybraná  ustanovení  právních 
předpisů. Ukázky "reklamačních dopisů" a 
soudních žalob. - 1. vyd. - Příl. -- slovníček 
pojmů - ISBN: 978-80-247-2201-6 
 
23294 
Václav Kubišta 
Mezinárodní měnové vztahy 
Praha: Oeconomica, 2007, 83 s. 
Historický vývoj mezinárodních měnových a 
finančních systémů (funkce a definice peněz, 
měnové agregáty, světové peníze a historie 
peněz na území českého státu). Vývoj 
mezinárodních měnových soustav, vytváření 
měnových unií, měnový vývoj v období mezi 
světovými válkami, vytváření měnových 
bloků. Analýza vývoje evropské měnové 
integrace od konce druhé světové války až po 
proces utvoření EMU. Hlavní úkoly 
Mezinárodního měnového fondu, Skupiny 
světové banky a Banky pro mezinárodní platby 
v Basileji. Mezinárodní likvidita a devizové 
rezervy. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-245-1182-5 
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E-8848 
Council of Europe Development Bank 
Report of the governor [Council of Europe 
Development Bank]. Financial year 2006 
Zpráva guvernéra [Rozvojová banka Rady 
Evropy]. Finanční rok 2006 
Paris: Council of Europe Development Bank, 
[2007], 92 s. : tab., grafy, obr. 
Rozvojová banka Rady Evropy - CEB (do roku 
1999 Council of Europe Social Development 
Fund) byla ustanovena Výborem ministrů při 
Radě Evropy s cílem řešit problémy uprchlíků. 
Její aktivity jsou založeny na principu 
posilování sociální koheze v Evropě. Pomáhá 
lidem bez domova, obětem přírodních 
katastrof, přistěhovalcům. Pole působnosti se 
během let rozšířilo na oblasti vzdělávání, 
zdravotnictví, sociálního bydlení, profesního 
školení,   zlepšování      životních     podmínek 
v některých městských územích a 
modernizování venkova, ochrany životního 
prostředí a záchrany historického a kulturního 
dědictví. Přehled členských zemí, účasti 
představitelů jednotlivých zemí v orgánech 
banky, aktivity banky v roce 2006, finanční 
výkazy a výsledky. 
 
E-8913 
Harald Finger and Mauro Mecagni 
Sovereign debt restructuring and debt 
sustainability : an analysis of recent cross-
country experience 
Restrukturalizace a udržitelnost státního 
dluhu  :   analýza   současných      zkušeností 
v různých zemích 
Washington: International Monetary Fund, 
2007, v, 39 s. : tab., grafy, rámečky 
Zkušenosti  s restrukturováním státního dluhu 
v různých zemích (Argentina, Dominikánská 
republika, Ekvádor, Moldavsko, Pákistán, 
Rusko, Ukrajina a Uruguay). Udržitelnost 
dluhu. Úloha MMF a jeho podpůrné programy. 
- Příl. - ISBN: 978-1-58906-610-6 
 
E-8849 
The World Bank Group 
Summary proceedings : 2006 annual 
meetings of the Boards of Governors 
Souhrnný sborník : výroční setkání Rad 
guvernérů 2006 
Washington: World Bank, [2007], ix, 339 s. : 
tab. 
Sborník ze zasedání Rad guvernérů Skupiny 
Světové banky (IBRD, IFC, IDA, MIGA, 

ICSID),   které  se konalo 18.-20. srpna 2006 
ve Washingtonu. 
 
23204 
Naděžda Rozehnalová, Vladimír Týč 
Vnější obchodní vztahy Evropské unie 
Brno: Masarykova univerzita, 2006, 207 s. 
Právní postavení ČR v mezinárodně 
obchodních vztazích po vstupu do Evropské 
unie. Světová obchodní organizace (WTO). 
Evropská společenství (ES) a jejich společná 
obchodní politika. Pravomoc ES v této oblasti - 
problém její výlučnosti a postavení práva 
WTO. Autonomní nástroje a smluvní nástroje 
společné obchodní politiky. Smluvní 
preferenční režimy vůči třetím státům. 
Politická omezení obchodních styků vůči 
třetím státům v rámci společné zahraniční a 
bezpečnostní politiky Evropské unie. Ochrana 
duševního vlastnictví v obchodu ES s třetími 
státy. - 1. vyd.  - ISBN: 80-210-4073-4 
 
E-8920I 
Skupina Evropské investiční banky 
Výroční zpráva za rok 2006 [Skupina 
Evropské investiční banky]. Svazek I, 
Zpráva o činnosti 
[Luxembourg]: Skupina Evropské investiční 
banky, c2007, 80 s. : tab., grafy, obr. + 1 CD-
ROM 
Výroční zpráva Skupiny EIB se skládá ze tří 
samostatných svazků. Přiložený CD-ROM 
obsahuje informace ze všech tří svazků a dále 
elektronickou verzi těchto svazků v angličtině, 
němčině a francouzštině. Zpráva o činnosti 
shrnuje aktivity Skupiny EIB v předchozím 
účetním období a vyhlídky do budoucna. 
Kapitoly:        Klíčové         údaje;      Rozvaha 
ve zkráceném rozsahu; Poselství prezidenta; 
Operační plán banky 2007-2009; Činnost 
Skupiny EIB v roce 2006; Správa a řízení; 
Adresy. - ISBN: 978-92-861-0597-5 
 
 
Podnik a podnikání 
 
23295 
Rolf Grünwald, Jaroslava Holečková 
Finanční analýza a plánování podniku 
Praha: Oeconomica, 2006, 180 s. : tab., grafy, 
schéma 
Finanční analýza: předmět a účel, zdroje 
informací, techniky a metodické nástroje 
finanční analýzy, uživatelé finanční analýzy a 
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jejich informační potřeby, základní oblasti 
finanční analýzy a klasifikace poměrových 
finančních ukazatelů, analýza rentability, 
ukazatele aktivity, hodnotové ukazatele 
výnosnosti, analýza rizika z provozní a 
finanční činnosti, analýza finančního rizika, 
analýza finanční stability, ukazatele 
kapitálového trhu, predikce finanční tísně. 
Finanční plánování: podnikové plánování, 
plánování financí podniku, finanční politika, 
finanční aspekty rozhodování, dlouhodobé a 
krátkodobé finanční plánování, rozpočty, 
finanční kontrola. - 3. vyd.  
- ISBN: 80-245-1108-8 
 
23253 
Zdeněk Raška 
Inovace ve finančním řízení 
Praha: Alfa Publishing, 2007, 211 s. : schéma, 
grafy, tab. 
Obecná východiska významu inovací pro 
konkurenceschopnost podniku. Majetková a 
finanční struktura podniku a náklady kapitálu. 
Inovace jako důkaz flexibility manažera. 
Kapitál a zdroje financování podniku. Úloha 
podnikového managementu na kapitálovém 
trhu. Úloha investičního rozhodování při 
finančním řízení. Lidský faktor, teorie 
očekávání a možnosti využití inovací při řízení 
ekonomiky podniku. - 1. vyd. 
- ISBN: 978-80-86851-65-5 
 
23279 
Marcela Kožená 
Manažerská ekonomika : teorie pro praxi 
Praha: C.H. Beck, 2007, xiii, 216 s. : tab., obr. 
Základní pojmy a činnosti podnikové 
problematiky: založení, spolupráce a 
sdružování podniku, majetková a kapitálová 
struktura podniku, nákupní a zásobovací 
činnosti, výroba, prodejní a odbytové činnosti, 
sanace a zánik podniku, náklady, hospodářský 
výsledek, cash flow, vztahy mezi základními 
ekonomickými veličinami, financování 
podniku, investování a investice, controlling a 
audit. Každá kapitola obsahuje teoretický 
výklad dané problematiky, je doplněna 
příklady z podnikové praxe a aplikačními 
úlohami s řešeními, zakončena shrnutím 
tématu a klíčovými slovy. - 1. vyd. - Příl. -- 
nejdůležitější pojmy. 
- ISBN: 978-80-7179-673-2 
 
 
 

23280 
Philip Kotler, Dipak C. Jain, Suvit Maesincee 
Marketing v pohybu : nový přístup k zisku, 
růstu a obnově 
Praha: Management Press, 2007, 171 s. : obr. 
Autoři vycházejí z faktu, že se trhy mění 
rychleji než management. Aby se firmy s touto 
skutečností vyrovnaly, musí změnit svou 
marketingovou strategii a přizpůsobit ji novým 
globalizačním a konkurenčním trendům. Kniha 
ukazuje, jak takovou strategickou změnu 
uskutečnit   a   jak   prosadit   tento nový vzor 
v oblasti vytváření tržních příležitostí. - 1. vyd. 
- ISBN: 978-80-7261-161-4 
 
23312 
Michael A. Lechter 
Peníze jiných lidí : jak získat peníze jiných 
lidí pro své investice 
Praha: Pragma, 2007, 377 s. 
Strategie  investování  s využitím  peněz  a 
zdrojů jiných lidí. Autor, mezinárodně 
uznávaný odborník v oblasti duševního 
vlastnictví, využívá své americké zkušenosti se 
zastupováním investorů vstupujících do 
začínajících firem. Je tvůrcem strategií pro 
investice, které využívají konvenční i 
nekonvenční formy a zdroje peněz. Ukazuje, 
jak získat investory a jak využít licence, 
společné podniky, strategické spojenectví, 
granty, faktoring či leasing pro svůj obchodní 
záměr.  
- ISBN: 978-80-7349-044-7 
 
23306 
Pavel Běhounek 
Společnost s ručením omezeným : řešení 
účetní a daňové problematiky včetně 
příkladů z praxe 
Olomouc: Andragogos agency, 2007, 303 s. 
Praktická   řešení   situací,  které   se vyskytují 
v každé s.r.o. Právní úprava. Společníci jako 
poplatníci daně z příjmů. Založení a vznik 
s.r.o. Rozdělování zisku, odměňování, převody 
majetku a poskytování služeb mezi spojenými 
osobami, půjčky poskytované společnosti 
jejími společníky. Účetnictví. Ukončení účasti 
společníka, likvidace a zrušení společnosti. 
Vybraná   ustanovení   obchodního    zákoníku 
s poznámkami. Změny účetní a daňové 
legislativy. Právní stav platný k 10. 4. 2007. - 
7. aktualiz. vyd. - Příklady v textu.  
- ISBN: 978-80-7263-397-5 
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Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
23234 
Naděžda Břeská, Lucie Vránová 
Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky 
sociální péče pro zdravotně postižené osoby 
k 1.3.2007 : komentář, platná znění 
právních předpisů, vzory tiskopisů 
Olomouc: Andragogos agency, 2007, 407 s. 
Podrobný  výklad  o  dávkách  pomoci 
v hmotné  nouzi,  tj.  o nové právní úpravě 
obsažené   v zákoně     č.     111/2006      Sb., 
ve vyhlášce č. 504/2006 Sb., a dalších 
předpisech. Dávky sociální péče pro těžce 
zdravotně  postižené  osoby,  vycházející  ze   
zákona       č. 100/1988   Sb.,   a     především  
z vyhlášky  č. 182/1991 Sb. Řízení o dávkách. 
Platné znění právních předpisů. - 1. vyd. - 
Vzory tiskopisů - ISBN: 978-80-7263-378-4 
 
23233 
Jan Přib, Vladimír Voříšek 
Důchodové předpisy s komentářem 
Olomouc: Andragogos agency, 2007, 479 s. 
Úplné  znění  zákona o důchodovém pojištění 
č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Podrobný komentář jednotlivých ustanovení 
tohoto zákona. Praktické příklady. Vybraná 
soudní judikatura včetně rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu a nálezů 
Ústavního soudu. Texty předpisů (v úplném 
znění  nebo  ve  výňatcích)   obsahující další 
právní úpravu důchodového pojištění. 
Publikace       vychází   z      právního      stavu 
k 1. 2. 2007. - 5. aktualiz. vyd.  
- ISBN: 978-80-7263-379-1 
 
23274 
Eva Fryjaufová 
Mateřská a rodičovská dovolená v otázkách 
a odpovědích : (nejen pro maminky) 
Brno: Computer Press, 2007, xi, 111 s. 
Legislativní ochrana těhotné zaměstnankyně. 
Mateřská dovolená. Porod, administrativní 
záležitosti a zdravotní péče o dítě. Rodičovská 
dovolená. Další dávky státní sociální podpory. 
Daňová zvýhodnění. Možnosti přivýdělku na 
mateřské a rodičovské dovolené. Informace 
pro muže - otce. Odkazy na právní normy, 
jednotlivé   instituce   a  internetové poradny. 
V každé kapitole je zodpovězeno několik 
otázek včetně odkazů na příslušné normy a 
paragrafy vztahující se k dané problematice.  

 
 
 
 
- 1. vyd. - 2 tab. příl. 
- ISBN: 978-80-251-1454-4 
 
23217 
Keith P. Ambachtsheer 
Pension revolution : a solution to the 
pensions crisis 
Penzijní revoluce : řešení krize penzí 
Hoboken: Wiley & Sons, 2007, xxxii, 336 s. : 
tab., grafy 
Analýza příčin současné penzijní krize a 
navržený soubor řešení.  
- ISBN: 978-0-470-08723-7 
 
23257 
Ludmila Trnková, Marta Ženíšková 
Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění zaměstnanců a osob samostatně 
výdělečně   činných   :  podle právního stavu 
k 1. 1. 2007 
Olomouc: Andragogos agency, 2007, 167 s. 
Výklad předpisů, které souvisejí s odvodem 
pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění podle právního stavu k 1. 1. 2007. 
Informace   o   pojištění   podle   pravidel EU, 
o postupu při promíjení penále po vstupu do 
EU a o pojištění OSVČ. Z obsahu kapitol: 
účast na pojištění, účel pojistného, plátci a 
poplatníci pojistného, vyměřovací základ, 
odlišnosti při jeho stanovení, odvod pojistného, 
oznamovací povinnost, dlužné pojistné, penále, 
pokuty a přeplatky, kontrola platby pojistného, 
příklady výpočtu, zdravotní pojištění, pojištění 
OSVČ, osoby bez zdanitelných příjmů.  
- ISBN: 978-80-7263-390-6 
 
23289 
Vladimír Voříšek 
Pomýšlíte na důchod? : příručka je 
zpracována podle právního stavu účinného 
od 1. 1. 2007 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 163 s. : tab. 
Druhy  důchodů.  Starobní  důchod  a jeho  
typy.  Podávání žádostí o starobní důchody. 
Rozhodování o žádostech o starobní důchody. 
Výpočet výše důchodu a všechny postupy 
(praktické příklady). Možnosti "podůchodové" 
pracovní aktivity. Vyplácení starobních 
důchodů. Opravné prostředky. Plný invalidní a 
částečný invalidní důchod. Vdovský, vdovecký 
a sirotčí důchod. Souběh nároků na dva či více  
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důchodů. Bezmocnost. Přechod nároku. 
Zvyšování, zdaňování důchodů. - 2. aktualiz. 
vyd. - 7 příl. - ISBN: 978-80-7357-251-8 
 
 
Pozemky a nemovitosti. Bytové 
hospodářství 
 
23285 
Magdalena Maršíková, Zbyněk Maršík 
Dějiny zeměměřictví a pozemkových úprav 
v Čechách a na Moravě v kontextu 
světového vývoje 
Praha: Libri, 2007, 182 s. : obr. 
Přehled vývoje zeměměřických, mapovacích a 
zobrazovacích prací Země, od nejstarších 
antických počátků až po současnost. Měřické 
postupy, principy početního zpracování i 
přístrojová technika. Názvy kapitol: 
Zeměměřictví jako věda a technika; Měření 
tvaru a rozměrů Země; Historie 
kartografického zobrazování Země; Měření a 
zobrazování malých území; Zeměměřické a 
mapovací práce na území našeho státu; 
Pozemkové úpravy. - 1. vyd. - Obr. příl. - 
ISBN: 978-80-7277-318-6 
 
23251 
translation by Trade Links 
Real estate legislation and the building code 
Legislativa týkající se nemovitostí a stavební 
zákon 
Prague: Trade Links, April 2007, 294 s. 
Stručná             charakteristika              situace 
v nemovitostech v ČR. Výňatky z občanského 
zákoníku týkající se oblasti nemovitostí. 
Výňatky z devizového zákona ve stejné 
souvislosti.   Plné znění následujících zákonů 
(v platném znění): zákona o katastru 
nemovitostí ČR, zákona o zápisech 
vlastnických   a        jiných   věcných      práv 
k    nemovitostem, stavebního zákona, zákona 
o vlastnictví bytů, zákona o nájmu a podnájmu 
nebytových prostor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práce. Zaměstnanci. 
Zaměstnavatelé 
 
23307 
Hana d'Ambrosová ... [et al.] 
Abeceda personalisty : [2007] 
Olomouc: Andragogos agency, 2007, 287 s. 
Popis základních personálních činností. Řízení 
lidských zdrojů, plánování a optimalizace 
pracovníků ve firmě, řízení pracovního výkonu 
a firemní výkonnosti. Praktické oblasti 
personální   práce:   pracovní   právo        (vše 
o pracovním poměru), odměňování 
zaměstnanců, zaměstnanecké benefity, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 
zdravotní péče, vedení personálních agend, 
ochrana údajů, vztahy k úřadům práce,  ČSSZ  
a    zdravotním  pojišťovnám, vztah 
zaměstnavatel  a  odborová  organizace,    
odlišnosti v personální práci v nepodnikatelské 
sféře. - 1. vyd. - 6 příl.  
- ISBN: 978-80-7263-395-1 
 
23310 
Gabriele Peters-Kühlinger, Friedel John 
Komunikační a jiné "měkké" dovednosti : 
využijte svůj potenciál, rozviňte své soft 
skills a staňte se úspěšnějšími 
Praha: Grada, 2007, 105 s. : schémata 
Měkké dovednosti (soft skills) jsou schopnosti, 
které přesahují odborné vědomosti a patří do 
oblasti emocí a komunikace. Na množství 
příkladů a testů lze rozvinout své komunikační 
dovednosti a schopnost týmové spolupráce. 
Posouzení vlastních schopností napomůže 
úspěšně budovat kariéru, zvládat konflikty, 
přijímat kritiku a prosadit se v kolektivu.  
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-2145-3 
 
23287 
Zuzana Dvořáková a kol. 
Management lidských zdrojů 
Praha: C.H. Beck, 2007, xxii, 485 s. 
Komplexní   výklad       personální          práce 
v organizaci, a to v kontextu globální 
ekonomiky a integrující se Evropy. První část 
vymezuje cíle a obsah personální práce, 
představuje vývoj názorů na personální řízení a 
popis organizace personálního útvaru. Druhá 
část se podrobně věnuje personálním 
činnostem. Východiskem  k tomu  je  
charakteristika  trhu  práce  a  působení  EU  na   
formování   pracovní  síly v  organizaci.   Třetí   
část   soustřeďuje   metody   měření a 
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hodnocení    efektivnosti    personální     práce. 
V poslední části jsou prezentována specifika 
řízení lidí v transnacionálních společnostech, 
malých podnicích a neziskových organizacích. 
Každá kapitola obsahuje výklad, shrnutí, 
klíčová slova a otázky. - 1. vyd. - Internet. 
zdroje -- případ. studie -- klíč. slova  
- ISBN: 978-80-7179-893-4 
 
23241 
František Ochrana 
Manažerské metody ve veřejném sektoru : 
teorie, praxe a metodika uplatnění 
Praha: Ekopress, 2007, 178 s. : tab., grafy 
Analýza manažerských metod a rozhodovacích 
postupů   uplatnitelných   ve   veřejném sektoru 
v ČR. Případové studie a náměty na reformní 
změny ve veřejném sektoru v ČR. Na konci 
každé kapitoly jsou uvedena klíčová slova a 
shrnutí problematiky . - 2. uprav. a rozšíř. vyd. 
- Slov. zákl. pojmů - ISBN: 80-86929-23-X 
 
22991VII 
Marie Hajšmanová a kolektiv 
Mzdy, účetnictví a daně 
Praha: Svaz účetních, 2007, 64 s. 
Praktické příklady aplikací nového zákoníku 
práce. Přístupy zaměstnavatele, nároky a 
změny na straně zaměstnanců atd. Další 
stanoviska k dotazům čtenářů včetně doplnění 
o stanovisko Ministerstva financí ve věci 
pracovních náhrad zaměstnanců agentury 
práce. Většina zodpovězených dotazů má 
vazbu na nový zákoník práce. 
 
23249 
Rowan Gibson (editor) 
Nový obraz budoucnosti : přední osobnosti 
světového managementu a sociálního 
myšlení  o budoucnosti podnikání, 
konkurence, řízení a trhu 
Praha: Management Press, 2007, 261 s. : fot. 
Sborník příspěvků čelných světových 
představitelů teorie podnikání a managementu 
a dalších společenských disciplín. Autoři 
vymezují nová paradigmata radikálních změn 
v ekonomickém prostředí   a   společnosti   
vůbec,   které   lze v prvních desetiletích 
jedenadvacátého století očekávat. Z obsahu 
kapitol: nové pojetí principů, konkurence, 
řízení a složitosti, nové pojetí vedení, trhů a 
nové pojetí světa. - 3. dopl. vyd.  
- ISBN: 978-80-7261-159-1 
 
 

23248 
David L. Dotlich, Peter C. Cairo 
Proč ředitelé selhávají : 11 vlastností, které 
mohou překazit váš výstup na vrchol - a jak 
s nimi pracovat 
Praha: Alfa Publishing, 2006, 158 s. 
Psychologický pohled na vedoucí manažery. 
Kniha je založena na testu, který vyvinul 
americký psycholog Robert Hogan. Zjistil, že 
není nutné čekat na to, až se člověk v zátěži 
zhroutí, ale že je možné kritické body jeho 
chování odhadnout i v běžné, nezátěžové 
situaci. Kritickými body jsou tyto vlastnosti: 
arogance, teatrálnost, náladovost, přílišná 
opatrnost, vrozená nedůvěra, rezervovanost, 
rebelantství, výstřednost, pasivní odpor, 
perfekcionismus, snaha zalíbit se. Výkonní 
ředitelé se tak mohou vyvarovat chyb 
vedoucích  k   jejich manažerskému selhání. - 
1. vyd. - ISBN: 80-86851-60-5 
 
23256 
John Caunt 
Time management : jak hospodařit s časem 
Brno: Computer Press, 2007, viii, 120 s. 
Efektivní organizace práce. Zlepšení 
pracovních návyků. Autor poskytuje návod na 
stanovení cílů, určení priorit a pozitivní 
hospodaření s časem. - 2. aktualiz. vyd. - 
ISBN: 978-80-251-1538-1 
 
23205 
Magdalena Kotýnková 
Trh práce na přelomu tisíciletí 
Praha:  Oeconomica,  2006,  256  s.  :  33 tab., 
17 grafů 
Evropský trh práce a jeho charakteristické rysy 
na přelomu tisíciletí. Vytvoření strategie 
zaměřené   na   strukturální   změny trhu práce 
s cílem zajistit vysokou a stabilní 
zaměstnanost. Evropská strategie 
zaměstnanosti z roku 1997 a Evropský proces 
sociálního začleňování zahájený v roce 2000. 
Vývoj těchto strategií, jejich prolínání v rámci 
Lisabonské strategie a výsledky, které dosud 
přinesly. Vývoj zaměstnanosti na českém trhu 
práce   a  možnosti   naplnění  cílů stanovených 
v rámci evropských strategií. Vývoj 
zaměstnanosti z hlediska flexibility pracovních 
forem. Osoby samostatně výdělečně činné na 
českém trhu práce a jejich rozmach po roce 
1990. Rozdíly v zatížení příjmů zaměstnanců a 
osob samostatně výdělečně činných. - 1. vyd. - 
26 příl. - ISBN: 80-245-1149-5 
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23250 
Jiří Plamínek 
Vedení porad : jak dosáhnout maximálního 
výsledku s minimem lidí, času a energie 
Praha: Grada, 2007, 105 s. : 37 obr. 
Příprava a efektivní vedení porady. Vhodné 
téma porady. Kvalitní průběh diskuse. Řešení 
krizí a problémů. Optimální počet účastníků. 
Správná organizace porady. Zajímavé příklady 
z praxe. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-2073-9 
 
 
Právo 
 
23284 
Jaroslav Zelenka a kolektiv 
Insolvenční zákon (zákon č. 182/2006 Sb.) : 
poznámkové vydání s důvodovou zprávou a 
nařízením Rady ES 1346/2000 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 687 s. 
Zákon o úpadku a   způsobech   jeho řešení   
(insolvenční  zákon)   č.  182/2006   Sb.,   ve  
znění zák. č. 312/2006 Sb.   Poznámkové   
vydání  obsahuje text důvodové zprávy a pro 
lepší pochopení osnovy v přiměřené míře též 
srovnání s dosavadní právní úpravou, tj. 
zákonem o konkursu a vyrovnání. Nařízení 
rady   ES   č.   1346/2000   ze dne 29. 5. 2000, 
o úpadkovém řízení.  
- ISBN: 978-80-7201-657-0 
 
E-8925 
EBRD 
Law in transition : public-private 
partnerships, legal reform in Russia. 2007 
Právo v transformaci : partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, právní 
reforma v Rusku. 2007 
London: European Bank for Reconstruction 
and Development, 2007, 88 s. : tab., grafy, obr. 
Sborník článků zaměřených na následující 
témata: V první části partnerství veřejného a 
soukromého   sektoru     -   Koncesní     právo 
v tranzitivních zemích. PPP: investiční aktivity 
EBRD v sektoru obecní infrastruktury. 
Prosazování   PPP   pro   rozvoj   
infrastruktury,   inovaci  a  
konkurenceschopnost. PPP v tranzitivních 
zemích. PPP ve střední a východní Evropě: 
strukturování koncesních smluv. V druhé části 
Rusko - PPP v dopravním sektoru. Platební 
neschopnost: budování spolehlivého systému. 

Legislativa trhu s cennými papíry. Sociální a 
hospodářský   vývoj:      zlepšení    legislativy 
k podpoře hospodářského růstu. Institucionální 
výcvik soudců. 
 
23286 
Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková 
Monitoring evropské legislativy 2006 
Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2007, 357 s. 
Kompletní souhrn všech pravidelných 
monitoringů, které popisují a analyzují vývoj 
EU v roce 2006. Komentář k dění v institucích 
EU. Vývoj v následujících klíčových 
oblastech: budoucnost EU, financování EU a 
rozpočet, justice a vnitro, Lisabonská agenda, 
problematika jednotné měny, regionální 
politika,   rozšiřování   EU,   zemědělství,  vše 
s ohledem  na  postavení   ČR   v rámci     EU. 
- 1. vyd. - Slovníček -- schéma 
spolurozhodovací procedury -- profily autorů - 
ISBN: 978-80-7325-114-7 
 
E-8943 
zpracoval Miloš Tuháček 
Možnosti       přístupu       k         informacím 
 o        projektech        podporovaných        ze 
strukturálních  fondů EU - právní analýza 
Praha: Transparency International - Česká 
republika, 2007, 29 s. 
Právo na přístup k informacím o projektech 
podporovaných   ze   strukturálních fondů EU 
v evropském právu: primární evropské právo, 
nařízení a směrnice ES, atypické prameny 
evropského       práva.    Principy        přístupu 
k informacím. Právo na tento přístup v českém 
vnitrostátním právu: ústavní základy práva na 
informace,    omezení   poskytování informací 
z různých důvodů. Shrnutí nejdůležitějších 
závěrů právní analýzy. 
 
E-8919 
Komora specialistů pro krizové řízení a 
insolvenci v České republice 
Nová etapa úpadkových procesů v České 
republice : [sborník z konference] 
Praha: Komora specialistů pro krizové řízení a 
insolvenci v České republice, 2007, 36 s. : fot. 
Cílem konference bylo ukázat schopnost ČR 
uvést nový insolvenční zákon do praxe a 
vyjasnit si postoje, koncepce a varianty 
budoucího    vývoje      úpadkových   procesů. 
V prvním bloku vystoupili zástupci státní 
správy, správců a soudců a ve druhém zástupci 
věřitelů, hospodářské sféry a zahraničních 
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expertů. Názvy příspěvků: Hráči na 
úpadkovém poli, jejich úloha, postavení a 
možnosti (JUDr. Veselá); Hlavní zásady a rysy 
zákona o úpadku a způsobech jeho řešení 
(JUDr. Krčmář); Co podnikatelská  praxe  
očekává  a  požaduje  od  nového  úpadkového 
zákona        (Ing.      Holub);    Role      MPSV 
v úpadkových řízeních (JUDr. Šimerka); 
Výzvy spojené s implementací - vzdělávání 
soudců,     správců,    věřitelů    -   obezřetnost 
k zamezení  přijetí    protichůdné legislativy 
(T. J. Salerno); Legislativní vývoj úpadkového  
práva  -  činnost  ministerstva  při  aplikaci  
zákona   (JUDr.  Pospíšil);      Pozice    věřitelů 
v úpadkovém procesu (H. L. Pijls); Insolvenční 
zákon ve vztahu k daňovému řízení (Ing. 
Trezziová); Zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurzu a 
restrukturalizaci a o změně a doplnění 
některých   zákonů ve znění zák. č. 353/2005 
Z. z. (JUDr. Mrázová); Insolvence - významný 
faktor ovlivňující   ekonomiku   a    politiku 
21. století (Prof. Klaban); Pojištění profesní 
odpovědnosti za škodu (JUDr. Fialová). - 
Sezn. účastníků konference. 
 
23271     Pouze prezenčně 
Alena Winterová a kolektiv 
Občanský soudní řád s vysvětlivkami a 
judikaturou : podle stavu k 1.1.2007 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 1087 s. 
Znění zákona č. 99/1963 Sb., ve znění 
pozdějších   zákonů,  poslední změna zákonem 
č.  315/2006   Sb.   Systematické   vysvětlivky 
k       jednotlivým      ustanovením,     příklady 
z   judikatury,  nálezy Ústavního soudu ČR. - 
3. aktualiz. vyd. - Souvis. předpisy (soudní 
poplatky, advokátní tarif, paušální odměny) - 
ISBN: 978-80-7201-647-1 
 
23305 
Občanský zákoník a základní 
občanskoprávní předpisy : k 1.1.2007 
Olomouc: Andragogos agency, 2007, 359 s. 
Úplné znění zák. č. 40/1964 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších zákonů. 
Prováděcí předpisy. Související zvláštní právní 
předpisy. Nálezy Ústavního soudu ČR, týkající 
se nájemného z bytů. - 5. vyd. 
- ISBN: 978-80-7263-394-4 
 
 
 
 

23245 
Dagmar Bařinová, Iveta Vozňáková 
Pohledávky - právně - daňově - účetně 
Praha: Grada, 2007, 135 s. : tab. 
Zajištění   pohledávek  před  jejich      vznikem 
s důrazem na náležitosti smlouvy. Možnosti 
zajištění pohledávek po splatnosti mimosoudní 
cestou. Zajištění pohledávek po splatnosti 
soudní   cestou.    Zajišťování       pohledávek  
v  případě,  že   dlužník  je v úpadku. Srovnání 
pozice věřitele podle zákona o konkurzu a 
vyrovnání a insolvenčního zákona účinného od 
1. 7. 2007. Účetní a daňové aspekty 
pohledávek  po  splatnosti  a  jejich  uplatnění   
v   praxi. Výklad  je   doplněn   názornými  
příklady a v přílohách jsou uvedeny 
nejdůležitější vzory a podání. - 3. rozšíř. vyd. - 
30 příl. - ISBN: 978-80-247-1816-3 
 
23230 
Pavel Svoboda 
Právo vnějších vztahů Evropské unie 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 318 s. 
Pojem, cíle a význam vnějších vztahů EU. 
Prameny právní úpravy. Orgány ES/EU 
spravující vnější vztahy. Mezinárodněprávní 
subjektivita Společenství a EU. Vnější 
pravomoci EU. Systém vnějších smluv EU 
(komunitární vnější smlouvy, vnější smlouvy 
ve II. a III. pilíři, vnější unijní smlouvy a 
národní právo). Dohled Soudu nad výkonem 
vnějších pravomocí. Mezinárodní smlouvy 
uzavřené členskými státy a jejich vztah k právu 
EU. Společenství a mezinárodní organizace. 
Typologie vnějších politik EU. Společná 
obchodní politika. Rozvojová spolupráce. 
Evropská politika sousedství. Přidružení ke 
Společenství. Rozšiřování. Společná 
zahraniční a bezpečnostní politika. Lidská 
práva ve vnějších vztazích EU. 
Neprivilegované vztahy. - 2. aktualiz. vyd. - 
ISBN: 978-80-7201-653-2 
 
23231     Pouze prezenčně 
Zdeněk Červený, Václav Šlauf 
Přestupkové   právo : podle právního stavu 
k 1. 1. 2007 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 495 s. 
Komentář k jednotlivým ustanovením zák. 
ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších zákonů. Zák. č. 500/2004 Sb., 
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správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. 
Výňatky ze souvisejících a navazujících   
předpisů.   Výňatky   ze   zvláštních  zákonů   
upravujících    problematiku    přestupků.  
- 14. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7201-651-8 
 
23282 
Michal Bobek, Pavla Boučková, Zdeněk Kühn 
(eds.) 
Rovnost a diskriminace 
Praha:  C.H. Beck,  2007,    xlviii,   471    s. + 
1 CD-ROM 
Publikace komplexně zpracovává 
problematiku diskriminace. Úvodní část se 
zabývá obecným popisem rovnosti, 
diskriminace a procesními otázkami. Druhá 
část   zachycuje vnímání zákazu diskriminace 
v právu Evropských společenství, v judikatuře 
Evropského soudu pro lidská práva, Ústavního 
soudu ČR a českých obecných soudů. Třetí 
část obsahuje průřezové studie k otázkám 
diskriminace ze třech "typických" důvodů: 
pohlaví, sexuální orientace a náboženského 
přesvědčení. Součástí  publikace  je  i  sbírka  
anotací  nejdůležitější mezinárodní evropské a 
srovnávací judikatury k zákazu diskriminace a 
případové studie. - 1. vyd. - Příl. CD-ROM 
obsahuje plné texty veškeré anotované lit. a 
prezentace vybraných kapitol publ. -- přehl. 
cit. judikatury. - ISBN: 978-80-7179-584-1 
 
15392XXXVIII 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 38, ročník 
2005 - III. díl 
Praha: C.H. Beck  (Praha), 2007, xxi, 609 s. + 
1 CD-ROM 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí 
všechny přijaté nálezy a usnesení Ústavního 
soudu. Každý nález je opatřen výstižným 
názvem a právní větou umožňující rychlou a 
věcnou orientaci. V tomto díle nálezy č. 136 - 
187 a usnesení č. 16 - 23 z roku 2005. - 1. vyd. 
- Příl. na CD obsahuje obsahy a věcný rejstř. 
svazků 1 - 38 - ISBN: 978-80-7179-725-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23232 
Stanislav Křeček, Josef Hrubý a kolektiv 
Výpovědní důvody z nájmu bytu : komentář 
k ustanovení § 711 a 711a občanského 
zákoníku 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 191 s. 
Vývoj legislativy v této oblasti. Text 
občanského zákoníku týkající se nájmu bytu. 
Komentář k těm ustanovením občanského 
zákoníku, které se týkají nájmu bytu, po novele 
zákonem      č.    107/2006    Sb.       Komentář 
k   jednotlivým   výpovědním   důvodům podle 
§ 711 a 711a občanského zákoníku. Vybrané 
judikáty. - 5. vyd. - ISBN: 978-80-7201-659-4 
 
23247 
Tomáš Pohl, Petr Balabán 
Vzory smluv 
Praha: ASPI Publishing, 2006, 242 s. 
Základní typy smluv užívaných v praxi. 
Základní náležitosti a znaky jednotlivých 
smluvních         typů.   Smlouvy        upravené 
v občanském zákoníku a v obchodním 
zákoníku. - 1. vyd. - ISBN: 80-7357-215-X 
 
23292 
Martina Kasíková ... [et al.] 
Zákon o soudních exekutorech a exekuční 
činnosti (exekuční řád) : komentář 
Praha: C.H. Beck, 2007, xv, 671 s. 
Znění zák. č. 120/2001 Sb., ve znění 
pozdějších zákonů (poslední v tomto vydání 
zák. č. 253/2006 Sb.). Komentář doplněný 
judikaturou, odkazy na související ustanovení a 
předpisy. Znění souvisejících předpisů včetně 
organizačního, kancelářského, kárného řádu, 
stavovských předpisů a usnesení Sněmu 
Exekutorské komory ČR. - 1. vyd. - Judikatura 
- ISBN: 978-80-7179-582-7 
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Statistika. Demografie. Sociologie 
 
23105 
OECD 
OECD Factbook 2007 : economic, 
environmental and social statistics 
Kniha faktů OECD 2007 : ekonomická, 
environmentální a sociální statistika 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007, 275 s. : tab., grafy, 
fot. 
Publikace OECD zahrnuje více než 100 
statistických ukazatelů z různých oblastí: 
ekonomika, zemědělství, hospodářská 
globalizace, vzdělání, energie, životní 
prostředí, zahraniční pomoc, zdraví a kvalita 
života, průmysl, informace a komunikace, 
populace, pracovní síla, obchod a investice, 
zdanění, veřejné výdaje a výzkum a vývoj. 
Údaje ze všech zemí OECD a vybraných 
nečlenských států. - ISBN: 978-92-64-02946-0 
 
 
Účetnictví 
 
23238 
Jaroslava Svobodová a kolektiv autorů 
Abeceda účetnictví 2007 : pro územní 
samosprávné celky, příspěvkové organizace, 
státní fondy a organizační složky státu 
Ostrava: Andragogos agency, 2007, 455 s. : 
tab. 
Všeobecné účetní zásady, základní pojmy. 
Výklad zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se 
zaměřením na územní samosprávné celky, 
příspěvkové organizace, státní fondy a 
organizační   složky    státu. Výklad vyhlášky 
č. 505/2002 Sb. Nezávazné vzory účtového 
rozvrhu účetních jednotek. České účetní 
standardy.    Vybraná       ustanovení  ze  zák.  
č. 218/2000 Sb.,  o rozpočtových  pravidlech a   
ze    zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Regionální 
rady regionů soudržnosti. Státní fondy. Účetní 
jednotky,   které vedou účetnictví podle vyhl. 
č. 504/2002 Sb. Třídění příjmů a výdajů podle 
rozpočtové skladby. Vedení účetnictví. 
Příklady účtování. - 3. rozšíř. vyd. - Příl. 
účtování -- přehl. práv. předpisů.  
- ISBN: 978-80-7263-396-8 
 
 

 
 
 
23303 
legislation translated by Trade Links 
Accounting legislation in 2007 
Zákony o účetnictví v roce 2007 
Prague: Trade Links, 2007, 394 s. 
Anglické   znění    zákona    o        účetnictví 
(č. 563/1991 Sb.), vyhlášky o podvojném 
účetnictví pro podnikatele  (č. 500/2002 Sb.),   
Českých   účetních standardů pro podnikatele a 
zákona o auditorech (č. 254/2000 Sb.). 
 
E-8932 
International Accounting Standards Board 
Annual report 2006 : International 
Accounting Standards Committee 
Foundation 
Výroční zpráva 2006 : Nadace výboru pro 
mezinárodní účetní standardy 
London: International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], c2007, 40 s. : 
tab., obr. 
Výroční zpráva Nadace výboru pro 
mezinárodní účetní standardy (IASCF) za rok 
2006. Zprávy předsedy správní rady, předsedy 
Výboru pro mezinárodní účetní standardy 
(IASB) a nezávislých účetních poradců, 
finanční výkaz IASCF, přehled dokumentů 
publikovaných v roce 2006, kontakty atd. 
 
23236 
Jana Pilátová ... [et al.] 
Daňová evidence : komplexní řešení 
problematiky daňové evidence pro OSVČ 
Olomouc: Andragogos agency, 2007, 271 s. : 
tab. 
Charakteristika daňové evidence, její obsah a 
forma. Složky majetku a závazků, jejich 
ocenění a evidence. Evidence zdanitelných 
příjmů a daňově uznatelných výdajů. Uzavření 
daňové evidence. Problematika DPH, daně 
silniční, daně z nemovitostí, daně ze sociálního 
a zdravotního pojištění OSVČ. Povinný 
přechod z daňové evidence na vedení 
účetnictví. Řešené příklady z praxe. Otázky a 
odpovědi. - 3. aktualiz. vyd. - Související 
předpisy. - ISBN: 978-80-7263-381-4 
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23291 
Karel Čada 
Oceňování nehmotného majetku 
Praha: Oeconomica, 2007, 110 s. 
Nehmotný   majetek   podle obchodního 
zákoníku, podle daňových a účetních předpisů, 
podle   zákona   o oceňování a podle předpisů 
o průmyslových právech. Jednotlivé předměty 
nehmotného majetku (vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky, 
obchodní tajemství, know-how). Důvody 
oceňování nehmotného majetku. Obecné 
přístupy k oceňování, specifika oceňování a 
metody oceňování nehmotného majetku. 
Příklady oceňování. - 2. uprav. vyd. - 7 příl.  
- ISBN: 978-80-245-1187-0 
 
22991V 
kolektiv autorů 
Otázky v účetnictví a daních 
Praha: Svaz účetních, 2007, 64 s. 
Kvalifikované odpovědi na otázky např. 
stanoviska související s používáním nového 
stavebního zákona, řešení pořízení podniku na 
splátky, dotazy z oblasti nehmotného majetku, 
problémy se získáním národní i mezinárodní 
ochranné známky, prodeje ochranné známky, 
získání užitného vzoru, registrace vynálezu, 
registrace léku, správné účtování know-how 
atd. 
 
22991VI 
kolektiv autorů 
Problémy v účetnictví a daních 
Praha: Svaz účetních, 2007, 64 s. 
Aktuální zajímavosti k sociálnímu a 
zdravotnímu pojištění. Stanoviska k dotazům 
ze sociální oblasti, a to nejen z pojištění, ale i 
řešení čerpání sociálních a obdobných fondů, 
poskytování stravenek, nadlimitních příspěvků 
na životní pojištění zaměstnanců atd. Další 
dotazy k DPH, k nejasnostem při změně 
daňového přiznání na výhodnější společné 
zdanění manželů, rady ke zdanění společníků 
veřejné      obchodní      společnosti,     výklad 
k problematice pitné vody. 
 
23293 
Jiří Strouhal, Renata Židlická 
Účetnictví : velká kniha příkladů 
Brno: Computer Press, 2007, vi, 452 s. : 156 
příkladů + 1 CD-ROM 
Finanční účetnictví podnikatelů z pohledu 
české právní úpravy i z pohledu IFRS/IAS. 
Základní účetní principy, rozvaha a její prvky, 

základy účtování na účtech stavů a toků. 
Účtování dílčích oblastí (dlouhodobý hmotný a 
nehmotný majetek, finanční majetek, zásoby, 
pohledávky a závazky, vlastní kapitál, účetní 
uzávěrka, účetní doklady v praxi). Účetní 
závěrka. Využití účetních dat pro finanční 
řízení. - 1. vyd. - 6 příl. -- na CD příl. vzory 
formulářů, výkazů a ostatních písemností.  
- ISBN: 978-80-251-1515-2 
 
 
Veřejná správa 
 
23313 
Petr Vojtek 
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné 
moci : komentář 
Praha: C.H. Beck, 2007, xii, 276 s. 
Znění zákona o odpovědnosti za škodu 
způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním 
postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 
Sb., o notářích a jejich činnosti. Výklad všech 
ustanovení tohoto zákona č. 82/1998 Sb., ve 
znění pozdějších zákonů. Vysvětlení 
základních institutů zákona. Související 
předpisy. Judikatura. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-
7179-644-2 
 
23319 
Zdeněk Koudelka 
Samospráva 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 399 s. 
Charakteristika územní samosprávy (základní 
pojmy, samospráva v některých evropských 
státech, vývoj na našem území, odpovědnost 
územní samosprávy, její ochrana a úředníci). 
Obce (působnost, orgány obce a správce obce, 
dozor nad obcemi, statutární města, hlavní 
město Praha). Kraje (působnost, orgány, dozor 
nad působností kraje). Zájmová samospráva 
(profesní komory s povinným i nepovinným 
členstvím, vysokoškolská samospráva). - 
Vzory jednacích řádů.  
- ISBN: 978-80-7201-665-5 
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Veřejné finance. Rozpočet 
 
23325 
Jaroslav Rektořík a kolektiv 
Ekonomika a řízení odvětví veřejného 
sektoru 
Praha: Ekopress, 2007, 309 s. : schémata, obr., 
tab. 
Základní informace z teorie veřejného sektoru. 
Vybrané nástroje ekonomiky a řízení odvětví 
veřejného sektoru (veřejná volba, kontrola ve 
veřejném sektoru, inovace a investice, 
zadávání veřejných zakázek, výběr veřejných 
projektů a krizové řízení). Rozbor 
problematiky ekonomiky a řízení jednotlivých 
odvětví, seřazených do šesti bloků s vazbou na 
uspokojování finálních potřeb, tj. bloky 
odvětví společenských potřeb, odvětví rozvoje 
člověka, odvětví poznání a informací, odvětví 
technické infrastruktury, odvětví privátních 
statků podporovaných z veřejných rozpočtů a 
blok existenčních jistot. Každá kapitola 
obsahuje příklady a je zakončena shrnutím a 
kontrolními   otázkami.  -   2.   aktualiz.    vyd. 
- 2 příl. - ISBN: 978-80-86929-29-3 
 
E-8923 
Federal Public Service Finance 
Federal government debt [Belgium] : 
annual report 2006 
Dluh federální vlády [Belgie] : výroční 
zpráva 2006 
Brussels: Federal Public Service Finance, May 
2007, 56 s. : tab., grafy 
Zpráva      Ministerstva       financí       Belgie   
o   hospodaření  s veřejnými financemi. 
Shrnutí    stavu    rozpočtu     v      roce    2006 
v předmluvě ministra financí. Dluh federální 
vlády v letech    2005-2006.    Stručný přehled 
o státní finanční strategii  v roce   2006.   
Zadlužení v  eurech a v cizích měnách. - Příl. 
 
23315 
F. Kalouda, J. Mech, P. Povolný 
Metody analýz výdajů státního rozpočtu 
Praha: Alfa Publishing, 2007, 125 s. : tab., obr. 
Analýza současného stavu vynakládání 
veřejných prostředků. Teorie rozpočtování - 
konfrontace tradičních a nových konceptů. 
Rozpočtové techniky a metody. Kalkulace 
nákladů u výdajových programů. Hodnocení 
výdajových programů. Reforma v oblasti 
alokace veřejných výdajů. Metodika tvorby a  

 
 
 
hodnocení výdajových programů. Metody 
měření užitku výdajových programů. - 1. vyd. - 
Elektronické zdroje -- legislativní rámec - 
ISBN: 978-80-86851-75-4 
 
23288 
Ministerstvo financí 
Návrh státního závěrečného účtu České 
republiky za rok 2006 : pro jednání 
Parlamentu ČR 
Praha: Ministerstvo financí ČR, 2007 (duben), 
10 sv. ve dvou částech 
Znění  návrhu  státního  závěrečného  účtu.  
Část   A:   Vládní   návrh usnesení Poslanecké 
sněmovny k návrhu státního závěrečného účtu 
ČR za rok 2006. Část B: Ekonomický vývoj a 
veřejné rozpočty. Část C: Zpráva k návrhu 
státního závěrečného účtu ČR za rok 2006. 
Část D: Zpráva o stavu a vývoji státních  
finančních       aktiv    a     státních   záruk.  
Část E:  Zpráva  o řízení státního dluhu. Část 
F: Zpráva o hospodaření dalších složek 
veřejných rozpočtů a o fondech organizačních 
složek   státu.     Část   G:     Tabulková   část  
k návrhu státního závěrečného účtu ČR. Část 
H: Souhrn závěrečných účtů kapitol (ve třech 
sešitech). Část I: Informace o postupu 
privatizace a o stavu a použití prostředků 
vedených na zvláštních účtech za rok 2006 (dle 
zák. č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu 
národního majetku, ve znění pozdějších 
předpisů). - Min. financí ČR čj. 11/39726/2007 
-- materiál je předkládán podle § 30 odst. 5 a 6 
zák. č. 218/2000 Sb. 
 
23214 
Frank Bönker 
The political economy of fiscal reform in 
Central-Eastern Europe : Hungary, Poland 
and the Czech Republic from 1989 to EU 
accession 
Politická ekonomie fiskální reformy ve 
středovýchodní Evropě : Maďarsko, Polsko 
a Česká republika od roku 1989 do 
přistoupení k EU 
Cheltenham: Elgar, [2006], xi, 203 s. : tab. 
Srovnávací       analýza    fiskální        reformy 
v   Maďarsku,   Polsku   a   České     republice 
v různých etapách postkomunistické 
transformace. - ISBN: 978-1-84064-419-7 
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23322 
[Ivana Šimíková (ed.)] 
Rozpočtová       politika    Evropské      unie 
z hlediska fiskálního federalismu. 1. díl, 
Dílčí zpráva - kulatý stůl 2006 
Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007, 
118 s. : tab., obr., grafy + 1 CD 
Studie je rozdělena do několika tematicky 
oddělených částí. První je věnována teorii 
(fiskálního) federalismu (Musgrave, Tiebout, 
Buchanan, Oatesův decentralizační teorém, 
teorie Leviathanovy hypotézy). Druhá část 
představuje teoretické a empirické analýzy 
rozpočtu EU a jeho nástroje (vývoj systému 
vlastních zdrojů, analýza struktury výdajové 
strany rozpočtu EU, finanční cílování výdajové 
strany rozpočtu EU).  Třetí  část   studie   
analyzuje  rozpočet EU z hlediska fiskálního 
federalismu. - 1. vyd. - Příl. na CD obsahuje 
elektronickou verzi publ. -- oponentské 
posudky - ISBN: 978-80-7372-163-3 
 
 
Zdravotnictví 
 
E-8931 
World Health Organization 
World health statistics 2007 
Světová zdravotnická statistika 2007 
Geneva:  World  Health  Organization, 2007, 
86 s. : tab., grafy, mapy 
Statistika  Světové  zdravotnické    organizace 
o stavu zdraví a zdravotnictví ve světě v roce 
2007. Ukazatele   stavu   zdraví   obyvatelstva,   
zdravotní   péče,   zdravotních systémů a 
faktorů spojených s rizikovým prostředím a 
chováním. Obsahuje 50 ukazatelů pro 193 
členských států WHO.  
- ISBN: 978-92-4-156340-6 
 
 
Životní prostředí 
 
23297 
Al Gore 
Nepříjemná    pravda    :    naše       planeta 
v ohrožení - globální oteplování a co s ním 
můžeme udělat 
Praha: Argo, 2007, 325 s. : fot., mapy 
Na bohatém materiálu autor dokládá, že 
globální oteplování skutečně probíhá. 
Vysvětluje podstatu skleníkového efektu a 
objasňuje příčiny jeho zesilování vlivem 
narůstajících koncentrací skleníkových plynů. 

Fakta ilustruje vybranými fotografiemi, 
názornými grafy, četnými mapami a osobní 
zkušeností svou a svých spolupracovníků. 
Knihu předkládá jako výzvu ke změně přístupu 
k naší vlastní planetě. - 1. vyd.  
- ISBN: 978-80-7203-868-8 
 
 
Ostatní 
 
23255 
Emily A. Grosvenor 
Angličtina za 24 dnů : intenzivní kurz pro 
samouky 
Brno: Computer Press, 2006, vi, 239 s. + 1 
CD-ROM 
Kurz   pro   samouky    obsahuje    24    kapitol 
s nejdůležitějšími tématy všedního dne. Ke 
každé situaci jsou uvedeny nejdůležitější fráze, 
slovní zásoba a gramatické základy. Každá 
lekce obsahuje vzorové texty, příklady   
dialogů   a   cvičení. V infoboxech informace 
týkající se jazyka a jazykových zvláštností.  
- 1. vyd. - Slovníček -- řeš. cvič.  
- ISBN: 80-251-1079-6 
 
23199 
Jitka Suchá 
Cvičení paměti pro každý věk : testy na 
paměť a logiku 
Praha: Portál, 2007, 175 s. 
Testy pro každého, kdo si chce trénovat 
mozek. Jednoduché i náročnější úkoly, které 
čtenář samostatně vyplní a podle klíče 
zkontroluje správnost řešení a úroveň svých 
znalostí. Návody, jak si uchovat mozek co 
nejdéle svěží. - 1. vyd.  
- ISBN: 978-80-7367-199-0 
 
23298 
zpracování českého vydání Martina Hovorková 
English for Accounting 
Angličtina pro účetnictví 
Plzeň: Fraus, 2007, 64 s. : fot. 
Kurz pro pracovníky v oblasti účetnictví a 
finančních služeb, kteří si potřebují osvojit 
nezbytné komunikační dovednosti. Slovní 
zásoba použitelná v písemném, osobním i 
telefonickém styku, při prezentacích a 
poradách. Šest tematických celků se zabývá 
různými aspekty účetnictví a finanční 
problematiky. Klíč ke cvičením. Výběrový 
anglicko-český glosář a nejdůležitější fráze. - 
1. vyd. – Příl. - ISBN: 978-80-7238-604-8 
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23299 
zpracování českého vydání Martina Hovorková 
English for Emails 
Angličtina pro elektronickou poštu 
Plzeň: Fraus, 2007, 64 s. : fot. 
Základní pravidla elektronického dopisování a 
jeho specifika v porovnání s klasickým 
písemným stykem. Šest tematických celků 
zabývajících se různými aspekty elektronické 
korespondence. Cvičení včetně správných 
řešení. Přehled slovní zásoby. Důležitá slova a 
slovní obraty. - 1. vyd. – Příl.  
- ISBN: 978-80-7238-607-9 
 
23213 
edited by Tuomas Heikkilä 
Europe 2050 : challenges of the future, 
heritage of the past 
Evropa 2050 : výzvy budoucnosti, odkaz 
minulosti 
Helsinki: Edita, 2006, 152 s. 
Jak   si   dnes  vede   Evropa   a   jak  si   poradí 
s výzvami budoucnosti? Kde jsou její 
geografické hranice a historické kořeny? Co 
utváří   evropský   soubor   hodnot?   Co      je 
v podstatě Evropa? Publikace podává přehled 
historických počátků a současných pohledů na 
koncepci Evropy. Soubor článků význačných 
evropských odborníků na historii a evropské 
záležitosti. Příspěvky jsou výsledkem 
semináře, který se konal v době finského 
předsednictví ve Finském institutu v Římě a 
účastnili se ho odborníci a novináři z celé 
Evropy. - ISBN: 951-37-4769-7 
 
23324 
slovník sestavily Lenka Parobková, Nora 
Bílková 
Fraus kompaktní slovník : anglicko-český, 
česko-anglický 
Plzeň: Fraus, 2007, 1168 s. 
Slovník vhodný pro všechny uživatele 
anglického jazyka, studenty i dospělé. 
Obsahuje 50 000 aktuálních hesel a 
příkladových   vazeb,   90 000   významů  a 
120 000 překladů. Gramaticko-lexikální bloky 
s vysvětlením obtížných jevů. - 1. vyd. - Příl.: 
gramatika, fráze. - ISBN: 978-80-7238-541-6 
 
 
 
 
 
 
 

23296I 
Dita Nymburská, Denisa Vostrá, Mami 
Sawatari 
Japonština 
Voznice: LEDA, 2007, 383 s. + 2 CD 
Učebnice moderní japonštiny se skládá ze tří 
svazků: první svazek obsahuje systematický 
výklad gramatiky, druhý je učebnicí písma a 
třetí svazek obsahuje klíče se slovníčkem. Celý 
komplex doplňují přílohy na CD, které nabízejí 
kromě nahrávek i textový editor JWPce 
vhodný pro zápis japonštiny. Učebnice se 
skládá z 20 lekcí, které obsahují text článku a 
dialog, poslechová cvičení, slovní zásobu a 
odkazy na gramatiku. Učebnice je určena nejen 
pro výuku s učitelem, ale i pro samostudium.  
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-7335-074-1 
 
23296II 
Dita Nymburská, Denisa Vostrá, Mami 
Sawatari 
Japonština : písmo 
Voznice: LEDA, 2007, 120 s. + 1 CD 
V této části jsou probrány obě japonské 
abecedy i základní čínské znaky s přehledným 
rozpisem písma. CD obsahuje textový editor 
JWPce vhodný pro zápis japonštiny. - 1. vyd. - 
Příl. na CD. - ISBN: 978-80-7335-074-1 
 
23296III 
Dita Nymburská, Denisa Vostrá, Mami 
Sawatari 
Japonština : slovníčky a klíč 
Voznice: LEDA, 2007, 143 s. 
Třetí svazek učebnice obsahuje japonsko-
český, česko-japonský slovníček a klíč ke 
cvičením. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7335-074-1 
 
23304 
Oskar Krejčí 
Mezinárodní politika 
Praha:  Ekopress,  2007,  743  s.  :  19   map, 
80 tab., 40 schémat, 19 grafů 
Povaha mezinárodní politiky: historické 
schéma vývoje světového systému, systémová 
rovnováha, aktéři světové politiky. Politický 
proces: zahraniční politika, kooperace, 
nenásilné a násilné řešení konfliktů 
(mezinárodní terorismus, kontrola zbraní). 
Teorie mezinárodní politiky (teoretické školy) 
- základní názory představitelů koncepcí 
mezinárodních vztahů (geopolitika, politický 
realismus, politický   idealismus,   teorie   
rozhodování,   teorie   závislosti atd.). 
Budoucnost globální politiky. - 3. aktualiz. a 
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rozšíř. vyd. - Slov. zákl. pojmů -- odkazy - 
ISBN: 978-80-86929-21-7 
 
23301I 
Lucie Mikolášková, Ivana Švejdová-
Pinkasová, Klára Winklerová 
Norština (nejen) pro samouky 
Voznice: LEDA, 2007, 408 s. + 2 CD 
Učebnice norštiny obsahuje základní slovní 
zásobu v rozsahu téměř 1 800 slov a slovních 
spojení. Základní gramatika, nácvik norské 
výslovnosti,        komunikační        dovednosti 
v běžných situacích, aktivní používání 
současného mluveného i psaného norského 
jazyka. - 1. vyd. - Příl. na 2 audio CD  
- ISBN: 978-80-7335-079-6 
 
23301II 
Lucie Mikolášková, Ivana Švejdová-
Pinkasová, Klára Winklerová 
Norština (nejen) pro samouky : klíč - 
slovník 
Voznice: LEDA, 2007, 134 s. 
Klíč      ke    cvičením       učebnice      norštiny 
(s    překlady    textů    prvních    deseti   lekcí).  
Norsko - český slovník. - 1. vyd.  
- ISBN: 978-80-7335-079-6 
 
23308 
Jaroslav Rektořík a kolektiv 
Organizace neziskového sektoru : základy 
ekonomiky, teorie a řízení 
Praha:   Ekopress,   2007, 187 s. : 10 schémat, 
8 tab., 19 obr. 
Prostor pro působení neziskových organizací. 
Základy teorie a typologie neziskových 
organizací. Meritorní nástroje ekonomiky a 
řízení (plánování, marketing, fundraising, 
komunikace, organizace a řízení,   
rozhodování,   motivace,   odměňování,   
investice,   inovace).   Účetnictví, kalkulace, 
daně. - 2. aktualiz. vyd. - 7 příl.  
- ISBN: 978-80-86929-25-5 
 
23254 
María Teresa Gonzáles Núňes, María Marta 
Alice Loessin, Francesca Angrisano 
Španělština za 24 dnů : intenzivní kurz pro 
samouky 
Brno: Computer Press, 2006, vi, 266 s. + 1 CD 
ROM 
Kurz pro samouky ve 24 kapitolách 
zpracovává nejčastější témata z každodenního 
života. Každá lekce obsahuje vzorové texty, 
příklady rozhovorů a cvičení. Infoboxy 

odkazují na zvláštní případy a výjimky a další 
jazykové a kulturní reálie. Příloha na CD 
obsahuje nahrávky nejdůležitějších dialogů. - 
1. vyd. - Slovníček -- řešení cvič.  
- ISBN: 80-251-1029-X 
 
23300 
Jaroslava Jindrová, Antonín Pasienka 
Portugalsko-český slovník 
Voznice: LEDA, 2005, 669 s. 
Dvojjazyčný překladový abecedně uspořádaný 
slovník zahrnuje obecnou slovní zásobu 
současné portugalštiny a nejběžnější odborné 
výrazy. Přehled výslovnosti. - 1. vyd. - ISBN: 
80-7335-061-0 
 
23242 
Miloš Kaňka, Jan Coufal, Jindřich Klůfa 
Učebnice matematiky pro ekonomy 
Praha: Ekopress, 2007, 198 s. 
Kniha   podává   výklad  látky   k   předmětu   
matematika   vyučované na Vysoké škole 
ekonomické. Z obsahu kapitol: lineární 
algebra, úvod do matematické analýzy, úvod 
do diferenciálního počtu reálných funkcí jedné 
reálné proměnné a dvou reálných proměnných, 
úvod do integrálního počtu, nekonečné 
geometrické řady, diferenciální rovnice.  
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-86929-24-8 
 
23200 
Jiří Elman 
V kouzelné zahradě jazyků aneb Jak 
studovat cizí jazyky 
Praha: Sobotáles, 2006, 118 s. 
Praktické zkušenosti, jak studovat cizí jazyky 
(správné studijní prostředí, rozvíjení vlastností 
důležitých pro studium, význam autogenního 
tréninku, tělesná a duševní hygiena pro učení). 
Kapitola o rychlém učení (superlearning). 
Způsob, jak konkrétně procvičovat gramatiku a 
obohacovat slovní zásobu. - 1. vyd. - Příl.: 
Stručný přehled jazyků.  
- ISBN: 80-86817-19-9 
 
23209 
Pavla Loucká 
Zahrada ochočených slov : jazyková 
zákampí 
Praha: Dokořán, 2007, 188 s. : fot. 
Kniha je různorodou sbírkou originálních 
jazykových sloupků. Autorka se v nich zabývá 
různými jazykovými teoriemi: hledáním 
původu slov a podobností mezi nimi, 
srovnáním synonym a homonym, pravidly 
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pravopisu a dalšími jazykovými perličkami a 
zajímavostmi. Studuje jednotlivá česká slova, 
názvy i spojení a označuje je za květiny na 
zahradě českého jazyka. 
 - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7363-106-2 
 
23320 
Libuše Dušková 
Základy obchodní angličtiny 
Praha: Fortuna, 2007, 127 s. 
Základní slovní zásoba z oblasti podnikání a 
obchodování. Každá kapitola obsahuje klíčová 
slova, článek na vybrané téma a rozmanitá 
cvičení k upevnění znalosti potřebných 
slovíček a frází. Klíč ke cvičením na konci 
učebnice. - ISBN: 978-80-7168-955-3 
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