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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 srpen až říjen.  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:  Ekonomie a životní prostředí: nepřátelé nebo 

spojenci?, Evropské měnové právo, Makroekonomie: moderní přístup, Marshallův plán: šedesát let 
poté, Modrá, nikoli zelená planeta, Public Private Partnership, Řízení lidských zdrojů, Tvorba práva 
v České republice po vstupu do Evropské unie, Zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí v ČR 
a v EU a Úvod do eGovernmentu v České republice. 

Ze zahraničí  jsme  nakoupili či získali např.:  European tax handbook 2007, Handbook on 
international corporate governance: country analyses, Investment banking: institutions, politics, and 
law, Pension reform in Europe: politics, policies and outcomes, Advanced strategies in taxation, 
Europe after enlargement, European financial systems in the global economy a nové publikace OECD 
(např. hospodářské přehledy zemí) a dalších mezinárodních organizací. 

Z  produkce  Ministerstva  financí  upozorňujeme na pravidelný materiál Makroekonomická 
predikce České republiky: říjen 2007,   v anglické  verzi  pak   Macroeconomic    forecast – Czech 
Republic.  Elektronická prezentace je na adrese  http://wwwfr/webdir/index.php?opened=623;4. 
V odborné knihovně je pro Vás připraveno další vydání  publikace Fiskální výhled České republiky: 
říjen 2007, která na rozdíl od Makroekonomické predikce, pokrývající všechny podstatné oblasti 
makroekonomického vývoje, je zaměřena pouze na hospodaření sektoru vládních institucí. Vychází 2x 
ročně. 

 
 
Navíc jsme pro Vás připravili informaci o darech pro odbornou knihovnu ze starší produkce. 
 

 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, Mgr. J. Machonský, A. Mazaná, Mgr. A. Sahánková  
Do čísla přispěly:  I. Janoušková, PhDr. L. Tvrdá, Mgr. E. Vaňová 
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UPOZORNĚNÍ 
 
V roce 2007 se nám podařilo získat do knihovního fondu zajímavé publikace ze začátku 20. století: 
 
 
4005 
Výroční účty za rok 1924  
Praha: Bankovní úřad ministerstva financí, 1925,  42 s., 19 příl.: grafy, tab. 
Přehled činnosti Bankovního úřadu ministerstva financí v roce 1924. Přehled obratů v obchodech 
Bankovního úřadu MF, obrat pokladen, zásoba drahých kovů, nákup a prodej cizozemských valut, 
pohledávky v cizině, eskont směnek aj. V tabulkách rozsah operací dle odvětví a úřadoven. 
 
 
4006 
Výroční účty za rok 1925 
Praha: Bankovní úřad ministerstva financí, 1926, 44 s., 19 příl.: grafy, tab. 
Přehled činnosti Bankovního úřadu ministerstva financí v roce 1925. Hlavní ústav a filiálky. Celkový 
obrat v obchodech Bankovního úřadu MF, obrat pokladen, zásoba drahých kovů, nákup a prodej 
cizozemských valut, pohledávky v cizině, eskont směnek aj. V tabulkových přílohách rozsah operací 
dle odvětví a úřadoven. 
 
 
4008 
Karl Theodor Eheberg  
Finanční věda  
Praha: Josef Pelcl 1903, 471 s.: Č.X 
Pojednání o státních a veřejných financích. Státní příjmy a výdaje, poplatky, daně (důchodové, 
majetkové, spotřební aj.), vztahy mezi příjmy a výdaji, státní dluh, správa státních dluhů, vztah 
státních a obecních financí. 
/překlad z němčiny/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Informace odborné knihovny MF                                                                             
___________________________________________________________________________ 
 

 4 

O B S A H  
 
Daně....................................................................................................................... 5 
Ekonomické vědy. Ekonomie ............................................................................... 7 
Finance. Bankovnictví. Měnový systém............................................................... 8 
Hospodářská situace a politika. Řízení. Výroba. Služby. Ceny.......................... 10 
Informatika. Počítače........................................................................................... 15 
Mezinárodní hospodářské vztahy a integrace ..................................................... 16 
Obchod. Cla. Mezinárodní finance ..................................................................... 17 
Podnik a podnikání.............................................................................................. 17 
Pojišťovnictví. Sociální péče............................................................................... 19 
Pozemky a nemovitosti. Bytové hospodářství .................................................... 20 
Práce. Zaměstnanci. Zaměstnavatelé .................................................................. 21 
Právo.................................................................................................................... 22 
Statistika. Demografie. Sociologie...................................................................... 26 
Účetnictví ............................................................................................................ 26 
Veřejná správa..................................................................................................... 28 
Veřejné finance. Rozpočet .................................................................................. 28 
Životní prostředí .................................................................................................. 29 
Ostatní.................................................................................................................. 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sfgsd



Informace odborné knihovny MF  Nové knihy v odborné knihovně                                                   
___________________________________________________________________________ 
 

 5 

Daně 
 
23229 
Sally M. Jones, Shelley C. Rhoades-Catanach 
Advanced strategies in taxation 
Pokročilé daňové strategie 
New York: McGraw-Hill, 2005, xxi, 522 s. : 
tab. 
Učebnice zkoumá daňové důsledky mnoha 
složitých obchodních a finančních transakcí a 
plánování osobního bohatství. Každá transakce 
je uváděna v ekonomickém a právním 
kontextu. Cílem učebnice je připravit studenty 
účetnictví na novou formu zkoušek CPA, kde 
je důraz kladen na kritické myšlení, studijní a 
komunikační schopnosti a znalosti pojmů. 
Obsahuje terminologický slovníček. - 4th ed. - 
Příl. - ISBN: 0-07-286654-3 
 
23349 
PriceWaterhouseCoopers 
The determination of corporate taxable 
income in the EU member states 
Stanovení zdanitelných příjmů korporací     
v členských státech EU 
Alphen aan den Rijn: Kluwer Law 
International, 2007, xvi, 824 s. : tab. 
Evropská komise, s cílem napomoci 
mezinárodním aktivitám v rámci společného 
trhu EU, vytvořila Společný konsolidovaný 
základ daně korporací (CCCTB). Rozsáhlým 
průzkumem ve všech 25 státech EU byly 
shromážděny detaily výpočtů daní korporací a 
porovnány s úpravou IFRS (Mezinárodní 
standardy účetního výkaznictví). Výsledkem je 
zjištění o neexistenci zásadních rozporů mezi 
IFRS a současnými pravidly daňového 
účetnictví v zemích EU. Přílohy obsahují údaje 
o přesném výpočtu zdanitelného příjmu a 
poskytování daňových pobídek v jednotlivých 
státech. - Příl. - ISBN: 90-411-2550-7 
 
23348 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Encouraging savings through tax-preferred 
accounts 
Stimulování úspor prostřednictvím daňově 
zvýhodněných účtů 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007, 126 s. : tab., grafy 
Studie analyzuje daňově zvýhodněné spořicí 
účty (vyjma penzijních) jedenácti států OECD. 
Srovnáním výsledků dospívá ke zjištění, které  

 
 
 
příjmové skupiny obyvatelstva z takovýchto 
účtů nejvíce profitují, jakou měrou účty 
přispívají k dodatečným úsporám a jaký je 
dopad ztrát příjmů z daní na státní rozpočet. 
Rozbor legislativních úprav a statisticky 
zpracované údaje jednotlivých zkoumaných 
zemí. - Příl. - ISBN: 978-92-64-03135-7 
 
23228     Pouze prezenčně      
International Bureau of Fiscal Documentation 
European tax handbook 2007 
Evropská daňová příručka 2007 
Amsterdam: International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2007, 844 s. : tab. 
Základy daňových systémů evropských zemí a 
výběr nejdůležitějších daňových aspektů každé 
jurisdikce. Popis je založen na informacích 
dostupných k 1. dubnu 2007. Nejprve část 
věnovaná zdanění v Evropské unii - základní 
charakteristika daní a výše sazeb. Následují 
podrobnější informace o jednotlivých zemích 
Evropy a na závěr o USA. Příručka nyní 
pokrývá 47 zemí a jurisdikcí. Věnuje se rovněž 
pokračující harmonizaci daňových systémů 
států, které nově přistoupily k EU. Zahrnuje 
také popis sedmi nejdůležitějších švýcarských 
kantonů. - 18th annual ed. - www.ibfd.org. - 
ISBN: 978-90-8722-015-0 
 
E-8958 
Alena Bičáková, Jiří Slačálek, Michal Slavík 
Fiscal implications of personal tax 
adjustments in the Czech Republic 
Fiskální důsledky změn osobních daní          
v České republice 
Praha: Czech National Bank, 2006, 34 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Hodnocení fiskální odezvy na reformu 
osobních daní z příjmů v ČR z ledna 2006. 
Ekonometrický model nabídky pracovních sil 
ve vztahu k čisté mzdě. Stručný popis českého 
systému osobních daní z příjmů a sociálních 
dávek v roce 2005. Použití odhadů nabídky 
pracovních sil k předpovědi fiskálních dopadů 
reformy. - Příl. 
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23347 
editor R C Lawrence III 
International personal tax planning 
encyklopaedia 
Encyklopedie mezinárodního plánování 
osobních daní 
Haywards Heath: Tottel Publishing, c2006, 
různé druhy str. 
Publikace poskytuje přehled mezinárodního 
plánování osobních daní a systému vlastnictví, 
zkoumá daně dědické a darovací. Právo a 
praxe v těchto zemích: Austrálii, Rakousku, 
Kanadě, Dánsku, Francii, Hongkongu, 
Japonsku, Itálii, Lichtenštejnsku, Nizozemsku, 
Singapuru, Španělsku, Švýcarsku, Velké 
Británii, USA a Německu. - ISBN: 1-84592-
864-4 - ISBN: 978-184592-864-3 
 
E-8985 
Naomi E. Feldman, Peter Katuščák 
Should the average tax rate be 
marginalized? 
Měla by být průměrná daňová sazba 
marginalizována? 
Praha: CERGE-EI, September 2006, 65 s. : 
tab., grafy, vzorce 
Hypotéza racionálního daňového poplatníka, 
který v ekonomické teorii při rozhodování 
používá skutečnou marginální daňovou sazbu 
(MTR) kontra hypotéza schmeduling 
Liebmana a Zeckhausera (2004), kdy 
neočekávaná změna v průměrné daňové sazbě 
(ATR) za předcházející rok ovlivňuje vnímání 
MTR v roce současném. - Příl. - ISBN: 80-
7343-100-9 
 
23353 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development. 
Tax co-operation : towards a level playing 
field 
Daňová spolupráce : na stejném hřišti 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2006, 248 s. : tab., grafy 
Zpráva sumarizuje výsledky jednání 
Globálního daňového fóra OECD (listopad 
2005, Melbourne), jehož cílem bylo faktické 
zhodnocení transparentnosti a efektivní 
výměny informací pro daňové účely. 
Statisticky zpracované údaje z 82 světových 
ekonomik (výměna informací, jejich 
dostupnost a věrohodnost, přístup k bankovním 
informacím, dále účetním a osobním údajům a 
údajům o vlastnictví). Obsah zprávy ukazuje 
schopnost členských a nečlenských zemí 

OECD spolupracovat s cílem zabránit tomu, 
aby jejich finanční centra byla zneužita pro 
nezákonné vyhýbání se daním a daňové úniky. 
Rozsáhlá příloha - tabulky s údaji jednotlivých 
států. - Příl. - ISBN: 92-64-02407-7 
 
E-8993 
Ústřední finanční a daňové ředitelství 
Výroční zpráva české daňové správy 2006 
Praha: Ministerstvo financí ČR, [2007], [62]s. : 
tab., diagr., fot. 
Úvodní slovo vrchního ředitele. Organizační 
struktura. Daňové subjekty. Daňové 
povinnosti. Daňová kontrola. Informace          
o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní. 
Mezinárodní daňové vztahy. Mezinárodní 
spolupráce. Vztahy s veřejností. Informační 
technologie. Představitelé české daňové správy 
v roce 2006 a kontakty na ně. - 3 příl. - ISBN: 
978-80-85045-29-1 
 
23367 
Ivan Macháček 
Zaměstnanecké benefity a daně 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 131 s. 
Různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých 
benefitů jak z hlediska pracovněprávních 
předpisů, tak zejména z hlediska daňového 
řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a 
na straně zaměstnavatele. Publikace vychází     
z nových pravidel v roce 2007 obsažených jak 
v novém zákoníku práce, tak v zákoně             
o daních z příjmů, v zákoně o pojistném na 
sociální zabezpečení a v zákoně o pojistném na 
všeobecné zdravotní pojištění. Samostatné 
kapitoly jsou věnovány stravování 
zaměstnanců, příspěvkům zaměstnavatele na 
penzijní připojištění a na soukromé životní 
pojištění zaměstnanců, zajištění odborného 
rozvoje zaměstnanců, poskytování 
manažerského automobilu, poskytování 
vyšších cestovních náhrad, různých 
nepeněžitých darů a zaměstnaneckých půjček, 
poskytování dopravy zaměstnancům a 
bezplatného přechodného ubytování 
zaměstnanců. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7357-
275-4 
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Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
E-8965 
Martin Fukač, Adrian Pagan 
Issues in adopting DSGE models for use in 
the policy process 
Otázky zavedení DSGE modelů pro použití 
v procesu utváření politiky 
Praha: Czech National Bank, 2006, 37 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Obecný přehled o struktuře modelů dynamické 
stochastické všeobecné rovnováhy (DSGE). 
Jednotlivé typy modelů vytvořených                 
v centrálních bankách pro makropolitickou 
analýzu a rozlišení 4 generací těchto modelů. 
Rozdíl mezi uvedenými modely a současnou 
generací modelů DSGE, hodnocení modelů. 
 
23484 
Jindřich Soukup ... [et al.] 
Makroekonomie : moderní přístup 
Praha: Management Press, 2007, 514 s. : obr. 
Vysokoškolská učebnice poskytuje nestranný 
přehled standardních témat moderní 
makroekonomie, včetně aktuálních vývojových 
trendů. Přináší vyvážený výklad problematiky 
krátkého a dlouhého období a objektivní 
porovnání keynesiánského a klasického 
přístupu k řešení makroekonomických 
problémů. Názvy kapitol: Úvod do 
makroekonomie; Krátké období (spotřeba, 
investice, trh peněz, vnitřní a vnější rovnováha 
ekonomiky v krátkém období, model IS-LM-
BP, monetární a fiskální politika v otevřené 
ekonomice, teorie měnového kursu); Dlouhé 
období (trh práce a nezaměstnanost, inflace, 
agregátní poptávka, agregátní nabídka              
v krátkém a v dlouhém období, inflace a 
nezaměstnanost); Hospodářský růst a jeho 
modely. Shrnutí, důležité pojmy, příklady a 
kontrolní otázky v závěru každé kapitoly. - 
Příkl. -- internet. odkazy. - ISBN: 978-80-
7261-174-4 
 
23399 
Jan Mlčoch 
Malá ekonomická encyklopedie 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 295 s. 
Výklad nejčastějších pojmů z oblasti 
ekonomiky, podnikání, financování, 
marketingu a managementu. - 5. aktualiz. vyd. 
- ISBN: 978-80-7201-664-8 

 
 
E-8981 
Daniel Münich 
Measuring economics research in Czech 
Republic : a comment 
Měření ekonomického výzkumu v České 
republice : komentář 
Praha: Center for Economic Research and 
Graduate Education, July 2006, 23 s. : tab. 
Studie je reakcí na publikovaný článek           
F. Turnovce (2005), zabývající se měřením 
výzkumných výstupů, a přehodnocuje některé 
v něm uváděné výsledky. Kvantifikování a 
porovnání výsledků výzkumu ekonomů 
působících v českých institucích a výzkumné 
výstupy samotných institucí za použití 
metodologie zohledňující rozsáhlé rozdíly       
v kvalitě publikací. - Pozn. - ISBN: 80-7343-
096-7 
 
E-8984 
Dmitry Ryvkin and Andreas Ortmann 
Three prominent tournament formats: 
predictive power and costs 
Tři hlavní struktury turnajové hry: 
predikční schopnost a náklady 
Praha: CERGE-EI, September 2006, 33 s. : 
grafy, vzorce 
Studie analyzuje turnajové střetnutí 
heterogenních hráčů z perspektivy organizátora 
turnaje. S použitím jednoduchého modelu 
turnajové hry s informačním šumem ukazuje, 
jak pravděpodobnost výběru nejlepšího hráče, 
označovaná jako predikční schopnost turnaje, 
záleží na struktuře hry, distribuci typů hráčů a 
především na úrovni šumu. Formuluje 
problémy organizátora pro rozdílné časové a 
měřicí náklady a srovnává předvídací 
schopnost u tří často používaných typů her 
(současný zápas, dvoustranné vylučovací 
turnaje a turnaje "každý s každým"). - ISBN: 
80-7343-099-1 
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Finance. Bankovnictví. Měnový 
systém 
 
E-8960 
Alexis Derviz, Jiří Podpiera 
Cross-border lending contagion in 
multinational banks 
Nákaza mezinárodního úvěrování                  
v nadnárodních bankách 
Praha: Czech National Bank, 2006, 33 s. : tab., 
grafy, vzorce 
V úvodu studie autoři předkládají rozbor 
nejdůležitější literatury, které byla k tématu 
vzájemných závislostí mezi organizační 
strukturou banky, manažerskými pohnutkami a 
úvěrovou politikou již publikována. Dále 
vytvářejí modelovou situaci nadnárodní banky 
se zahraničními pobočkami vedenými 
domácím managementem, interakce akcionář-
manažer. V následné části dovozují závěry       
z empiricky získaných dat 31 mateřských bank 
a jejich 59 poboček po světě za období let 
1999-2003. 
 
E-8995 
Organizační výbor Národní koordinační 
skupiny pro zavedení eura v České republice 
Euro - naše příští měna : [konference pod 
záštitou ministra financí Miroslava 
Kalouska] 
Praha: Economia, 2007, 108 s. : obr., diagr. 
Materiály z konference, která se konala v Praze 
4. 10. 2007. Program konference. Texty           
z vystoupení řečníků: Silné a slabé stránky 
Národního plánu zavedení eura (E. Klvačová); 
Postrach jednorázového zdražování po 
zavedení eura (L. Lacina); Způsobí euro 
pádivou inflaci? (R. Vintrová); Fiktivní a 
faktické problémy maastrichtských kritérií     
(J. Hurník); Připravenost české veřejnosti na 
euro (J. Herzmann); Euro pohledem českých 
podniků (K. Havlíček); Vystoupení předsedy 
Konfederace zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů J. Wiesnera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23350 
Beate Reszat 
European financial systems in the global 
economy 
Evropské finanční systémy v globální 
ekonomice 
Chichester: Wiley & Sons, 2005, vi, 254 s. : 
tab., grafy, vzorce 
Úvod do evropských finančních trhů a 
institucí. Přehled o zdrojích financí, typech 
finančních zprostředkování a finančních 
systémech v Evropě a jejich relativním 
významu ve světové ekonomice. Popis tržních 
mechanismů a cen a rozsáhlý úvod do 
důležitých regionálních finančních a měnových 
otázek v nových členských zemích EU a 
rovněž zemích, které se dosud k EU 
nepřipojily. - Příl. - ISBN: 0-470-87056-7 
 
E-8971 
Evropská centrální banka 
Evropská centrální banka : výroční zpráva 
2006 
Frankfurt am Main: European Central Bank, 
2007, 242 s. : 15 tab., 47 grafů, 8 boxů 
Hospodářský vývoj a měnová politika. 
Operace a aktivity centrální banky. Vstup 
Slovinska do eurozóny. Finanční stabilita a 
integrace. Evropské a mezinárodní vztahy. 
Odpovědnost ve vztahu k široké veřejnosti a 
Evropskému parlamentu. Vnější komunikace. 
Institucionální rámec, organizace a roční účetní 
závěrka. - Příl.: právní nástroje přijaté ECB, 
stanoviska přijatá ECB, chronologie měnových 
rozhodnutí Eurosystému -- glosář. Též 
v anglickém jazyce sign. E-8966. 
 
23430 
Antonín Brůžek, Gabriela Smrčková, Martin 
Záklasník 
Evropská měnová integrace a Česká 
republika 
Praha: Velryba, 2007, 197 s. : tab., obr. 
Komplexní charakteristika různých forem 
měnové integrace ve světové ekonomice a 
jejich komparace, s hlavním zaměřením na 
evropskou měnovou integraci a na míru 
připravenosti ČR. Názvy kapitol: Evropský 
měnový systém; Teoretická východiska 
měnové integrace; Měnová politika Evropské 
centrální banky; Přednosti, zápory a rizika 
členství v EMU; Postup měnové integrace       
v ČR (konvergenční kritéria, reálná kritéria 
konvergence, technickoorganizační a 
institucionální aspekty zavedení eura v ČR); 
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Charakteristika měnové unie a její formy; 
Současné a plánované měnové unie ve světové 
ekonomice; Komparace postavení EMU            
s ekonomikou USA a Japonska; Postavení eura 
a dolaru v mezinárodním měnovém a 
finančním systému; Výhledy eura jako hlavní 
světové měny. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-85860-
19-1 
 
E-8938 
Abdul Abiad, Ashoka Mody 
Financial reform : what shakes it? What 
shapes it? 
Finanční reforma : co ji ohrožuje? Co ji 
utváří? 
Washington: International Monetary Fund, 
2005, 20 s. : tab., grafy 
Statisticky zpracované vybrané ekonomické 
ukazatele ze 35 zemí světa za období 1973-
1996 s cílem vytvořit index, který má 
specifikovat, jak velkou roli hrají různé typy 
společenských událostí na načasování a 
spuštění finančních reforem. Z vyhodnocení 
kritérií regulace úvěrů a úrokových sazeb, 
omezení finančního trhu a finančních institucí, 
převahy státních finančních společností a 
omezení mezinárodních finančních transakcí 
dokládá liberalizační tendence finančního trhu. 
- ISBN: 1-58906-355-4 
 
23357 
Alan D. Morrison and William J. Wilhelm, Jr. 
Investment banking : institutions, politics, 
and law 
Investiční bankovnictví : instituce, politika a 
právo 
New York: Oxford University Press, 2007, ix, 
341 s. : tab., grafy 
Kniha poskytuje ekonomické zdůvodnění 
dominantní role investičních bank na 
kapitálových trzích, které používá k vysvětlení 
historického vývoje odvětví investičního 
bankovnictví a rovněž současných změn v jeho 
organizaci. Ačkoli investiční rozhodování 
spoléhá na informace týkající se ceny, není 
možné stanovit k nim majetková práva a proto 
je velmi těžké koordinovat jejich výměnu. 
Autoři tvrdí, že investiční banky pomáhají řešit 
tento problém vedením "informačních tržišť", 
v rámci kterých instituce ležící mimo rámec 
zákona podporují produkci a šíření informací, 
které jsou důležité pro investory. Při plnění 
této role jsou renomé a vztahy důležitější než 
finanční kapitál. Autoři svou teorii dokládají     

s odkazem na vývoj odvětví během posledních 
tří století. - ISBN: 0-19-929657-X 
 
23453 
Stanislava Půlpánová 
Komerční bankovnictví v České republice 
Praha: Oeconomica, 2007, 338 s. : obr., boxy, 
tab. 
Současné české bankovnictví v historické 
návaznosti a jeho místo v českém finančním 
systému. Bankovní systém (základní modely, 
základní charakteristika a aktuální trendy). 
Institucionální charakteristika banky. Výklad 
právní úpravy českého bankovnictví. Vztahy 
mezi bankami. Cíl a postavení České národní 
banky. Vztahy ČNB k bankám - oblast měnově 
politická a dohledová. Bankovní rizika (řízení 
rizik, kapitálová přiměřenost). Bankovní 
produkty. Platební styk. Depozitní produkty. 
Úvěrové produkty. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
245-1180-1 
 
E-8959 
Aleš Bulíř, Jaromír Hurník 
The Maastricht inflation criterion : "saints" 
and "sinners" 
Maastrichtská inflační kritéria : "svatí" a 
"h říšníci" 
Praha: Czech National Bank, 2006, 38 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Inflace v zemích Evropské unie - rozdělení 
členských států dle maastrichtského inflačního 
kritéria do dvou skupin: "hříšníci" (státy 
jejichž inflace byla v letech 1999-2005 vyšší 
než maastrichtské inflační kritérium) a "svaté" 
(státy s inflací stejnou nebo nižší). 
Formulování důvodů vyšší inflace v některých 
zemích EU. Vytvoření dezinflačního modelu 
pro 9 států EU. Politické důsledky 
maastrichtského kritéria pro vedení monetární 
politiky v nových členských zemích EU a 
Evropskou centrální banku. 
 
E-8994 
Národní koordinační skupina pro zavedení 
eura v České republice 
Národní plán zavedení eura v České 
republice 
[Praha]: Ministerstvo financí ČR, 2007, 82 s. + 
samostat. příl. 
Národní plán zavedení eura v ČR představuje 
dokument, ve kterém je obsažen plán 
jednotlivých technických, organizačních a 
legislativních kroků, které je nezbytné 
uskutečnit pro bezproblémové zavedení eura    
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v ČR. Gestorem celého procesu je MF ve 
spolupráci s ČNB. V první části dokumentu je 
uveřejněn přehled uskutečněných kroků, 
zásady zavedení eura, harmonogram zavedení 
eura, proces přípravy, shrnutí základních úkolů 
v jednotlivých sektorech a institucionální 
struktura příprav. Druhá část obsahuje 
konkretizaci úkolů podle jednotlivých sektorů, 
tj. banky a ostatní subjekty finančního trhu, 
veřejné finance a veřejná správa a samospráva, 
nefinanční sektor a ochrana spotřebitele, 
legislativní potřeby zavedení eura, zdroje 
informací a komunikace, informační a 
statistické systémy. - Slov. zákl. pojmů -- 
samostat. příl. je informační leták o přípravě 
ČR na zavedení eura. 
 
E-8964 
Martin Fukač 
New Keynesian model dynamics under 
heterogeneous expectations and adaptive 
learning 
Neokeynesiánský model dynamiky                
v případě heterogenních očekávání a 
adaptivního učení 
Praha: Czech National Bank, 2006, 41 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Analýza ekonomické dynamiky v základním 
neokeynesiánském modelu ekonomiky 
přizpůsobenému neúplným heterogenním 
znalostem a adaptivnímu získávání informací 
typických zástupců reálné ekonomiky.             
Z hlediska optimalizace monetární politiky by 
centrální banky měly k těmto heterogenním 
očekáváním přihlížet přesnějším nastavením 
svých modelů, případně v zájmu stability 
politikou větší informační homogenizace 
ekonomiky. - Příl. 
 
E-8972 
Česká národní banka 
Zpráva o inflaci : červenec / 2007 
Praha: Česká národní banka, 2007, 72 s. : tab., 
grafy, boxy 
Vývoj inflace. Základní inflační faktory: vnější 
prostředí, měnové podmínky, platební bilance, 
měnový vývoj, poptávka a nabídka, trh práce, 
dovozní ceny a ceny výrobců. 
Makroekonomická prognóza a její 
předpoklady. Záznamy z jednání bankovní 
rady ČNB. - Tab. příl. -- též v anglické verzi 
sign. E-8973. 
 
 
 

E-8990 
Česká národní banka 
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním 
trhem : [2006] 
Praha: Česká národní banka, [2007], 112 s. : 
tab., grafy 
Výkon dohledu nad finančním trhem v roce 
2006. Sjednocení dohledu. Legislativní změny. 
Nové přístupy ke zvyšování stability a 
transparentnosti finančního trhu. Výkon 
dohledu. Mezinárodní spolupráce. Vývoj 
finančního trhu v roce 2006. Shrnutí a 
metodická poznámka. Ekonomické prostředí   
v roce 2006. Vývoj bankovního sektoru, 
sektoru družstevních záložen, vývoj na 
kapitálovém trhu a na pojistném trhu. - 27 příl. 
-- sezn. zkratek -- sezn. užitečných web. 
stránek. 
 
 

Hospodářská situace a politika. 
Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
23223 
Development Centre of the Organisation for 
Economic Co-operation and Development, 
African Development Bank 
African economic outlook 2006/2007 
Africké ekonomické vyhlídky 2006/2007 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007, 618 s. : tab., grafy, 
mapy, rámečky 
Zpráva kombinuje vývojové expertizy OECD 
se znalostmi Africké rozvojové banky               
o africkém hospodářství. Cílem je každoroční 
zhodnocení současné ekonomické situace a 
krátkodobý pravděpodobný vývoj ve 
vybraných afrických zemích. Kniha se skládá    
z všeobecného přehledu, makroekonomických 
analýz jednotlivých zemí včetně sociálního a 
politického kontextu a statistické přílohy. Toto 
vydání se rovněž zaměřuje na problémy            
s vodou a sanitární a hygienické podmínky. - 
Příl. - ISBN: 978-92-64-02510-3 
 
23311 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Annual report on the euro area 2007 
Výroční zpráva o eurozóně za rok 2007 
Brussels: European Commission, 2007, 48 s. : 
tab., grafy 
Výroční prohlášení o eurozóně. Výroční 
zpráva o eurozóně za rok 2007. 
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Makroekonomický vývoj a politika; Fungování 
EMU; Euro. - ISBN: 978-92-79-04950-7 
 
23344 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Austria : OECD economic surveys 2007 
Rakousko : hospodářské přehledy OECD 
2007 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, July 2007, 174 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Rakouska - hodnocení a 
doporučení. Prohloubení hospodářské 
integrace Rakouska se střední a východní 
Evropou. Překonání segmentace pracovního 
trhu. Zlepšení inovace. - ISBN: 978-92-64-
03355-9 
 
E-8996 
Directorate-General for Economic and 
Financial Affairs, European Commission 
Country study : raising Germany´s growth 
potential 
Podrobná zpráva o Německu : zvyšování 
růstového potenciálu 
Brussels: European Commission, 2007, v,        
107 s. : tab., grafy, rámečky 
Nárůst HDP v roce 2006 v Německu 
(nejrychlejší od roku 2000) vedl ke změnám      
v oblasti veřejných financí a nezaměstnanosti. 
Studie analyzuje, zda současné ekonomické 
vyhlídky ohlašují trvalé období silného 
ekonomického růstu nebo zda jsou pouze 
cyklickým vzestupem následovaným slabým 
růstovým potenciálem. - Pozn. - ISBN: 978-
92-79-04686-5 
 
23317 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Economic forecasts : spring 2007 
Hospodářské prognózy : jaro 2007 
Brussels: European Commission, 2007, x,    
157 s. : tab., grafy 
Zpráva Evropské komise o hospodářském 
vývoji členských a přistupujících zemí EU. 
Zmíněny také kandidátské země, USA, 
Japonsko a Čína. Je sledován hospodářský růst, 
firmy, domácnosti, inflace, zaměstnanost atd. 
V příloze řada statistických údajů. - Příl. - 
ISBN: 978-92-79-04947-7 
 
 
 

E-8947 
edited by Dominique Desruelle and Alfred 
Schipke 
Economic growth and integration in Central 
America 
Hospodářský růst a integrace ve Střední 
Americe 
Washington: International Monetary Fund, 
2007, viii, 102 s. : tab., grafy, rámečky, vzorce 
Střední Amerika značně pokročila ve 
znovuzískávání makroekonomické stability a   
v integraci na globální i regionální úrovni. 
Politici mají příležitost zatraktivnit region pro 
investory, kteří již projevili zájem zahájit či 
rozšířit zde své projekty. Přehled klíčových 
problémů, kterým Střední Amerika čelí: 
hospodářský růst, fiskální problémy související 
s penzijní reformou a strukturou státního 
dluhu, rozvoj kapitálových trhů a monetární 
politika. - Příl. - ISBN: 978-1-58906-616-8 
 
23358 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
European Union : OECD economic surveys 
2007 
Evropská unie : hospodářské přehledy 
OECD 2007 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, September 2007, 172 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Evropské unie - 
hodnocení a doporučení. Klíčové problémy. 
Posun k jednotnému trhu. Budování 
konkurenceschopných finančních trhů. 
Regulační rámec na komunitární úrovni. 
Posílení soutěžní politiky. Reforma 
zemědělské a obchodní podpory. Regionální 
kohezní politika. Odstranění překážek mobility 
práce. - ISBN: 978-92-64-03320-7 
 
23340 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
France : OECD economic surveys 2007 
Francie : hospodářské přehledy OECD 2007 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, June 2007, 161 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Francie - hodnocení a 
doporučení. Boj s chudobou a sociálním 
vyloučením. Zvýšení pobídek ke zlepšení 
výkonu ve vzdělávacím systému. Zvládání 
demografického stárnutí. Problémy 
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decentralizace. - Příl. - ISBN: 978-92-64-
02986-6 
 
23341 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Greece : OECD economic surveys 2007 
Řecko : hospodářské přehledy OECD 2007 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, May 2007, 137 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Řecka - hodnocení a 
doporučení. Zisky ze včasné fiskální 
konsolidace. Potřeba komplexní penzijní 
reformy. Usnadnění vstupu na trh práce. 
Zkvalitnění terciárního vzdělávání. Podpora 
konkurence v síťových odvětvích. - Příl. - 
ISBN: 978-92-64-02104-4 
 
23398 
Pavel Sirůček a kolektiv 
Hospodářské dějiny a ekonomické teorie : 
(vývoj - současnost - výhledy) 
Slaný: Melandrium, 2007, 511 s. : 31 tab. 
Výklad hospodářských dějin a jejich odraz ve 
vývoji ekonomického myšlení. První část se 
zabývá hospodářskými dějinami s důrazem na 
problémy moderního hospodářského vývoje 
světa, Evropy a zvláště českých zemí 
(Československa). Autoři se zaměřují na 
epochu, v níž se podstatně zrychlil 
ekonomický vývoj a zformovalo se novodobé 
světové hospodářství. Druhá část se věnuje 
vývoji ekonomického teoretického myšlení      
s důrazem na kořeny a mezníky formování 
standardní mikro- a makroekonomie. 
Podrobněji seznamuje s vybranými sociálně-
ekonomickými koncepcemi ve světle 
globalizace. - 1. vyd. - 13 tab. příl. - ISBN: 
978-80-86175-03-4 
 
23342 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Hungary : OECD economic surveys 2007 
Maďarsko : hospodářské přehledy OECD 
2007 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, May 2007, 123 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace v Maďarsku - hodnocení 
a doporučení. Politický program fiskální 
konsolidace. Stanovení vládní strategie pro 
fiskální konsolidaci. Podpora efektivity vlád na 
nižší než národní úrovni. Slaďování práce a 

rodinného života. - Příl. - ISBN: 978-92-64-
03273-6 
 
23226 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Italy : OECD economic surveys 2007 
Itálie : hospodářské přehledy zemí OECD 
2007 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, June 2007, 140 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Itálie - hodnocení a 
doporučení. Zvýšení konkurence a 
produktivity ve službách. Dosahování fiskální 
udržitelnosti. Fiskální federalismus. - Příl. - 
ISBN: 978-92-64-03324-5 
 
23394 
Marek Loužek (ed.) 
Jaderná energie : útlum nebo rozvoj? 
Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2007, 122 s. : obr., tab. 
Příspěvky přednesené na semináři "Jaderná 
energie - útlum nebo rozvoj" z dubna 2007: 
Jadernou energii potřebujeme (D. Burket); 
Rizika jaderné energetiky (D. Stráský); Jaderná 
energetika v USA (P. Hejzlar); Jádro - naděje 
pro ČR (F. Pazdera). V druhé části sborníku 
jsou uveřejněny další příspěvky k tématu 
energetické politiky: Tři otázky politikům G8 
(V. Klaus); Výhled spotřeby elektřiny v ČR 
(V. Tomšík); Opravník omylů o českých 
emisích (M. Říman); Povolenky - 
netransparentní byznys (J. Míl); Alternativní 
energetické zdroje? (F. Janouch); Finská 
energetická cesta (A. Rastas); Ropa nedojde 
nikdy (M. Loužek); Energetické potřeby ČR ve 
střetu s ideologií (J. Hanzlíček). - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-86547-78-7 
 
23227 
OECD 
Korea : OECD economic surveys 2007 
Korea : hospodářské přehledy OECD 2007 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, June 2007 
Hospodářská situace v Koreji - hodnocení a 
doporučení. Měnová a fiskální politika. 
Makroekonomický vývoj a politika ovlivňující 
monetární podmínky. Reformování bytové a 
regionální politiky. Fiskální situace. Veřejné 
sociální výdaje v kontextu rychlého stárnutí 
populace. - Příl. - ISBN: 978-92-64-02736-7 
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23498 
Ministerstvo financí České republiky, odbor 
Finanční politika 
Makroekonomická predikce České 
republiky : říjen 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 28. 9. 2007. - 
Též v angl. znění sign. 23499. 
 
23487 
Jindřich Dejmek ... [et al.] 
Marshallův plán : šedesát let poté 
Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2007, 187 s. 
Texty ze semináře "Odmítnutí Marshallova 
plánu v ČSR - šedesát let poté", pořádaného 
Centrem pro ekonomiku a politiku v květnu 
2007. Názvy příspěvků: Postoj 
Československa k nabídce Marshallova plánu 
(J. Dejmek); Mezinárodní kontext Marshallova 
plánu (J. Eichler); Postoj USA k odmítnutí 
Marshallova plánu v ČSR (S. Michálek); 
Odmítnutí Marshallova plánu - tragikomedie 
plná omylů (O. Tůma). V doplňkových textech 
jsou uvedeny následující příspěvky: 
Marshallův plán - pokračování Trumanovy 
doktríny (L. Tajovský); Kořeny 
československé závislosti na SSSR               
(V. Smetana). V příloze jsou uveřejněny 
historické dokumenty: projev prezidenta         
H. Trumana v Kongresu USA, projev             
G. Marshalla "Evropa se musí hospodářsky 
postavit na nohy", znění memoranda 
zdůvodňující účast Československa na 
Marshallově iniciativě, rozklad L. Chmely        
z Národní banky československé "Marshallův 
plán bychom měli přijmout", dopisy a 
memoranda politiků, telegram K. Gottwalda 
požadující odvolání účasti ČSR na pařížské 
konferenci a komentář Pavla Tigrida k této 
historické události "A co teď?". - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-86547-72-5 
 
 
 

E-8936 
OECD 
Meeting of the OECD Council at ministerial 
level 2007 : key information 
Schůzka Rady OECD na ministerské úrovni 
2007 : nejdůležitější informace 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007, 38 s. 
Zpráva o zasedání ministrů členských zemí 
OECD v roce 2007. Světové hospodářství. 
Inovace, rovnost a globalizace. Obchod, 
investice a rozvoj. Dobré vládnutí (good 
governance). 
 
23225 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
New Zealand : OECD economic surveys 
2007 
Nový Zéland : hospodářské přehledy zemí 
OECD 2007 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, April 2007, 138 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Nového Zélandu - 
hodnocení a doporučení. Zvyšování životní 
úrovně. Veřejné penze a důchodové úspory. 
Prohlubování finančních trhů. Zefektivnění 
daňového systému. - Příl. - ISBN: 978-92-64-
02754-1 
 
23337 
Jan Ostřížek a kol. 
Public Private Partnership : příležitost a 
výzva 
Praha: C.H. Beck, 2007, xix, 284 s. : tab., obr. 
boxy 
Ucelené zpracování tématu Public Private 
Partnership (PPP). Definice, důležité pojmy. 
Původ a vznik schématu PFI/PPP. 
Charakteristika a typy PPP projektů. Výhody a 
nevýhody. Realizovatelnost projektů PPP. 
Value-for-Money. Public Sector Comparator. 
PPP a risk management (pojem a řízení rizika, 
rizika v projektech typu PPP, katalog rizik). 
Institucionální zabezpečení PPP v ČR. Právní 
rámec projektů. Spolupráce veřejného a 
soukromého sektoru v zahraničí (příklady         
z různých států např. Anglie, USA, Rakousko, 
Maďarsko aj.). Nástin postupu při výběru 
pilotních projektů v ČR. - 1. vyd. - 6 příl. -- 
používané odborné výrazy. - ISBN: 978-80-
7179-744-9 
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23361 
International Monetary Fund 
Regional economic outlook : Asia and 
Pacific. Apr 07 
Regionální hospodářský výhled : Asie a 
Tichomoří. Duben 2007 
Washington: International Monetary Fund, 
2007, xi, 75 s. : tab., grafy, rámečky 
Současný hospodářský vývoj a krátkodobé 
perspektivy v Asii a Tichomoří. Kapitálové 
toky, ceny bydlení, růst cen zboží. - ISBN: 
978-1-58906-641-0 
 
23360 
International Monetary Fund 
Regional economic outlook : Middle East 
and Central Asia. May 07 
Regionální hospodářský výhled : Střední 
východ a Střední Asie. Květen 2007 
Washington: International Monetary Fund, 
2007, iv, 51 s. : tab., grafy, rámečky, fot. 
Současný hospodářský vývoj a krátkodobé 
perspektivy v regionu Středního východu a 
Střední Asie. Problémy politiky. Statistická 
příloha. - Příl. - ISBN: 978-1-58906-644-1 
 
23338 
International Monetary Fund 
Regional economic outlook : sub-Saharan 
Africa. Apr 07 
Regionální hospodářský výhled : 
subsaharská Afrika. Duben 2007 
Washington: International Monetary Fund, 
2007, vii, 115 s. : tab., grafy, rámečky 
Současný hospodářský vývoj a krátkodobé 
perspektivy v regionu subsaharské Afriky. 
Makroekonomické výzvy pro africké 
producenty ropy. Nově vznikající schéma 
vývozu. Vládní dluhové trhy v místní měně. 
Statistická příloha. - Příl. - ISBN: 978-1-
58906-639-7 
 
23339 
International Monetary Fund 
Regional economic outlook : Western 
Hemisphere. Apr 07 
Regionální hospodářský výhled : západní 
polokoule. Duben 2007 
Washington: International Monetary Fund, 
2007, vi, 38 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
Globální hospodářství a výhled pro Spojené 
státy a Kanadu. Latinská Amerika a karibská 
oblast. Hlavní ekonomické ukazatele. - Příl. - 
ISBN: 978-1-58906-642-7 
 

23376 
Anna Kadeřábková a kol. 
Růst, stabilita, konkurenceschopnost. III, 
Česká republika v globalizované a znalostní 
ekonomice 
Praha: LINDE nakladatelství s.r.o., 2007,    
380 s. : tab., obr. 
Sborník zaměřený na vybrané aspekty 
výzkumu Centra ekonomických studií VŠEM 
v oblasti konkurenceschopnosti s důrazem na 
její kvalitativní charakteristiky. Obsahuje 
příspěvky ve třech částech: Makroekonomické 
a strukturální aspekty konkurenceschopnosti, 
Makro a mikroekonomická institucionální 
kvalita a Inovační systém a inovační 
výkonnost. Pozornost je věnována zejména 
teoreticko-metodologickým problémům. 
Analytický záběr postupuje od mezinárodních 
srovnání, přes odvětvovou a regionální úroveň 
až  k výsledkům šetření na podnikové úrovni. - 
ISBN: 978-80-86131-71-9 
 
23345 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Slovak Republic : OECD economic surveys 
2007 
Slovenská republika : hospodářské přehledy 
OECD 2007 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, April 2007, 113 s. : tab., 
grafy, vzorce, rámečky 
Hospodářská situace Slovenské republiky – 
hodnocení a doporučení. Dohánění 
pokročilých evropských zemí a vstup do 
eurozóny. Zlepšení pracovních příležitostí na 
základě posledních reforem. Zlepšení výsledků 
vzdělávání. Obnovení politické iniciativy        
k posílení konkurence na trhu výrobků. - Příl. - 
ISBN: 978-92-64-02742-8 
 
E-8963 
Kamil Dybczak ... [et al.] 
Supply-side performance and structure in 
the Czech Republic (1995-2005) 
Nabídková výkonnost a struktura v České 
republice (1995-2005) 
Praha: Czech National Bank, 2006, 30 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Makroekonomická analýza, modelování a 
prognózování nabídkové výkonnosti 
prostřednictvím empirických dat z let 1995-
2005 získaných pomocí modelu NAIRU. 
Analýza výkonnosti a flexibility nabídkové 
strany na úrovni sedmi výrobních sektorů 
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(zemědělství, průmysl, stavebnictví, obchod, 
doprava a komunikace, finanční 
zprostředkování a ostatní služby). Aplikace 
agregátní produkční funkce na přibližné určení 
cesty potenciálního outputu. Analýza 
strukturálních změn v letech 1995-2005 a 
jejich vazby na změny celkové výrobní 
výkonnosti. 
 
23359 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Ukraine : economic assessment 
Ukrajina : ekonomické hodnocení 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, September 2007, 142 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Hospodářská situace Ukrajiny. 
Makroekonomický výkon a politika, udržitelný 
růst. Snižování překážek růstu: role 
institucionálních a regulačních reforem. 
Zlepšení konkurenceschopnosti ekonomiky. - 
Příl. - ISBN: 978-92-64-03753-3 
 
23224 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
United States : OECD economic surveys 
2007 
Spojené státy : hospodářské přehledy zemí 
OECD 2007 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, May 2007, 155 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace Spojených států - 
hodnocení a doporučení. Potenciální 
zaměstnanost. Zajištění fiskální udržitelnosti. 
Zadluženost domácností. Zlepšení primárního 
a sekundárního vzdělávání. Financování 
vyššího vzdělávání. - Příl. - ISBN: 978-92-64-
03271-2 
 
23375 
Radek Jurčík 
Zadávání veřejných zakázek a udělování 
koncesí v ČR a v EU 
Praha: C.H. Beck, 2007, xxv, 571 s. 
Výklad právní úpravy veřejných zakázek a 
veřejně-soukromých partnerství (PPP projektů) 
v ČR. Základní právní úpravy veřejných 
zakázek v EU a vybraných členských státech. 
Praktický výklad postupu zadavatelů                 
i dodavatelů při zadávání veřejných zakázek, 
kvazikoncesních veřejných zakázek a 
udělování koncesí. Přezkumné řízení. Analýza 

právní úpravy veřejných zakázek a veřejně-
soukromých partnerství a doporučení v rámci 
úvah de lege ferenda. Publikace je doplněna 
mnoha příklady, rozhodnutími a stanovisky 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 
správních soudů i Evropského soudního dvora. 
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-7179-575-9 
 
23379     Pouze prezenčně 
Radek Jurčík 
Zákon o veřejných zakázkách : komentář 
Praha: C.H. Beck, 2006, xiii, 760 s. 
Znění a komentář zák. č. 137/2006 Sb., ze dne 
14. 3. 2006, o veřejných zakázkách. Podrobný 
výklad, judikatura, odkazy. - 1. vyd. - 3 příl. -- 
přehl. souvisejících předpisů. - ISBN: 80-
7179-479-1 
 
 

Informatika. Počítače 
 
23449 
Annette Stolz 
Microsoft Windows Server 2003 Skripty : 
velká kniha řešení 
Brno: Computer Press, 2007, 699 s. : 269 obr. 
+ 1 CD-ROM 
Příručka je sbírkou osvědčených řešení 
nejčastějších administrátorských úkonů. Popis 
provedení úkonů nejen v grafickém rozhraní 
systému, ale mnohem efektivnější řešení 
pomocí skriptování v příkazovém řádku a 
pomocí VBScriptu. Snadné vytvoření šablon 
skriptů, přehledně přístupných z uživatelského 
rozhraní na CD, z něhož se mohou zkopírovat 
a použít. - 1. vyd. - Příl. -- interaktivní CD 
obsahuje knihovnu všech kódů použitých         
v knize se snadným vyhledáváním a další 
nástroje. - Windows Server 2003 Premium 
Codebook (Orig.). - ISBN: 978-80-251-1668-5 
 
23451 
Kathy Schwalbe 
Řízení projektů v IT 
Brno: Computer Press, 2007, 720 s. : tab., obr. 
+ 1 CD 
Kniha definuje základní rámec pro řízení 
projektů v oboru informačních technologií. 
Průvodce po projektovém řízení v sobě spojuje 
všechny oblasti v řízení projektů - řízení 
integrace projektů, řízení jeho rozsahu, času, 
nákladů, kvality, řízení lidských zdrojů, 
komunikací, rizika a obstarávání. Každá          
z příslušných částí popisuje všechny fáze, 
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kterými projekt prochází (zahájení, jeho 
plánování, výkon, sledování, kontrola stavu 
projektu, ukončení). Autorka vychází               
z amerického národního standardu, ale text byl 
přizpůsoben specifikům českého prostředí. 
Každá kapitola obsahuje závěrečné shrnutí, 
otázky k diskusi, klíčové pojmy, příklady. -     
1. vyd. - Příl. "Návod k produktu Microsoft 
Project 2003 -- příl. na CD-ROM zkušební 
verzi softwaru Microsoft Project 2003, -- slov. 
pojmů. - Information technology project 
management (Orig.). - ISBN: 978-80-251-
1526-8 
 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy 
a integrace 
 
23424 
Dina Chmaitilliová, Petr Mach (ed.) 
Budoucnost Evropské unie : sborník textů 
Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2007, 97 s. 
Texty přednášek z konference "Budoucnost 
Evropské unie: kam směřujeme?", která se 
konala v listopadu 2006 v Praze. Úvodní slovo 
přednesl V. Klaus. Názvy přednášek: Nové 
paradigma evropské integrace (J. Zahradil); 
Stojí EU za zachování? (J. Gillingham); Čas 
najít nové partnery (Lord D. Howell); Jak 
překonat evropskou legislativu (B. Cash); EU - 
popření demokracie (Alain Bournazel); 
Demokracie a odpovědnost - slabé stránky EU 
(K. A. Schachtschneider); Jak dlouho bude 
ještě Německo financovat EMU? (W. Hankel); 
Zahraniční obchod již neospravedlňuje 
evropský supranacionalismus (R. Stewart-
Brown); Euro versus konkurence měn            
(R. Ebeling). Doplňkové texty přinášejí tyto 
příspěvky: Příběh Evropské ústavy (P. Mach); 
Bruselský summit - vlk se nažral, koza zůstala 
celá (J. Weigl); Ústava neprošla dveřmi, 
přichází oknem (T. Haas); Evropská unie         
v období po německém předsednictví           
(V. Klaus). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-86547-
75-6 
 
 
 
 
 
 
 
 

23351 
edited by Anders Aslund and Marek 
Dąbrowski 
Europe after enlargement 
Evropa po rozšíření 
New York: Cambridge University Press, 2007, 
xiv, 239 s. : tab., grafy, rámečky 
Kam směřuje Evropa? Přední evropští 
ekonomové předkládají své eseje o pěti 
velkých tématech rozvoje Evropské unie: nové 
evropské ústavě, evropských financích a euru, 
potřebě oživení hospodářského růstu, 
konkurenceschopnosti jak ve členských 
státech, tak v zemích dále na východ a cílech 
formování spolupráce a produktivních vztahů 
se zeměmi na okraji Evropy. - ISBN: 978-0-
521-87286-7 
 
23388 
Irah Kučerová 
Evropská unie : hospodářské politiky 
Praha: Karolinum, 2006, 347 s. 
Hlavní rysy evropské ekonomické integrace 
(vývoj, metodika integračního procesu, 
rozpočet, vnitřní trh). Společné politiky 
(zemědělská, zahraničněobchodní, dopravní, 
monetární). Koordinované politiky (ochrana 
hospodářské soutěže, sociální, regionální a 
strukturální politika, průmyslová, energetická, 
ekologická, vědeckovýzkumná). Národní 
politiky. Postavení jednotlivých politik            
v institucionálním kontextu ES/EU, 
problémové aspekty praxe a možné predikce 
vývoje. - 1. vyd. - ISBN: 80-246-1212-7 
 
E-8983 
Growing regions, growing Europe : fourth 
report on economic and social cohesion 
Rozvoj regionů, rozvoj Evropy : čtvrtá 
zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti 
Luxembourg: Office for Official Publications 
of the European Communities, 2007, xxii,    
201 s. : tab., grafy, mapy 
Zpráva uvádí hospodářskou, sociální a územní 
situaci rozšířené Unie s 27 členskými státy; 
první posouzení dopadu evropské politiky 
soudržnosti v programovém období 2000-
2006, jakož i hodnocení přípravy na nové 
období 2007-2013. Obsahuje podrobnou 
analýzu postavení regionů, pokud jde o HDP, 
produktivitu a zaměstnanost. Statistické 
tabulky hlavních regionálních ukazatelů 
(populace, hospodářství, pracovní trh, věková 
struktura, vzdělání). - ISBN: 92-79-05704-5 
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E-8991 
Ministerstvo financí - Centrum pro zahraniční 
pomoc 
Zahraniční pomoc v ČR 
Praha: Ministerstvo financí ČR, [2007], 21 s. : 
fot., tab. 
Konkrétní výstupy programů Phare, Transition 
Facility, Finanční mechanismy EHP a Norska, 
jejich výsledky a přínosy, kterých bylo              
v různých oblastech podpory dosaženo. 
Bilaterální programy. Důležité kontakty. -      
[6. vyd.] 
 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
E-8957 
Jiří Podpiera, Marie Raková 
Degree of competition and export-
production relative prices when the 
exchange rate changes : evidence from a 
panel of Czech exporting companies 
Stupeň konkurence a exportní relativní ceny 
v době změn směnného kurzu : poznatky 
skupiny českých exportérů 
Praha: Czech National Bank, 2006, 19 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Na základě údajů konkrétních českých 
exportérů studie empiricky dokládá změny       
v exportních relativních cenách v případě 
změny nominálních směnných kurzů. Vztah 
mezi stupněm konkurence a odezvou               
v relativních cenách napříč trhem ke změnám 
směnných kurzů. Analýza dat téměř stovky 
firem za léta 1993-2003 (tržby, výrobní 
náklady, náklady na zaměstnance). Potvrzení 
silné vazby mezi stupněm konkurence a 
stanovování cen dle trhu (pricing-to-market). - 
Příl. 
 
E-8935I 
World Bank 
Global development finance 2007 : the 
globalization of corporate finance in 
developing countries. I, Review, analysis, 
and outlook 
Globální rozvojové finance 2007 : 
globalizace podnikových financí                    
v rozvojových zemích. I, Přehled, analýza a 
výhled 
Washington: World Bank, 2007, xv, 144 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Výhled pro rozvojové ekonomiky; Finanční 
toky do rozvojových zemí: současné trendy a 

vyhlídky; Globalizace podnikových financí      
v rozvojových zemích; Regionální výhledy. - 
Příl. - ISBN: 0-8213-6977-6 - ISBN: 978-0-
8213-6977-7 
 
E-8988 
Krešimir Žigić 
Government´s (in)ability to precommit, and 
strategic trade policy: the "third market" 
versus the "home market" setup 
Vládní (ne)schopnost zavázat se a 
strategická obchodní politika: model 
"t řetího trhu" versus model "domácího 
trhu"  
Praha: CERGE-EI, March 2007, 48 s. : grafy, 
vzorce 
Posun strategické obchodní politiky od modelu 
"třetího trhu" k "domácímu trhu" ve snaze 
zvážit důsledky (ne)schopnosti vlády zavázat 
se ke své politice a porovnání zjištění s těmi 
analogickými z modelu "třetího trhu". 
Aplikace standardního dynamického 
Cournotova duopolu, kde jsou investice do 
redukce nákladů strategickou proměnnou 
firmy, zatímco politické nástroje jsou dovozní 
tarify a dotace na výzkum a rozvoj. - ISBN: 
978-80-7343-116-7 
 
 

Podnik a podnikání 
 
23346 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Annual report on the OECD guidelines for 
multinational enterprises : conducting 
business in weak governance zones 
Výroční zpráva ke Směrnicím OECD pro 
nadnárodní podniky : obchodování               
v oblastech se slabým vládním režimem 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2006, 207 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Směrnice OECD pro nadnárodní podniky jsou 
doporučeními, jak mezinárodně působit           
v otázkách pracovních sil, ochrany 
spotřebitele, boje proti korupci, ochrany 
životního prostředí. Tato výroční zpráva se 
zabývá výsledky, které dosáhlo 39 zapojených 
vlád mezi červnem 2005 a červnem 2006,        
s cílem zlepšit fungování globální ekonomiky. 
Investiční výbor OECD vydal zprávu, která má 
sloužit jako pomocný nástroj při uvědomování 
si rizik hrozících společnostem obchodujícím   
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v oblastech se slabou vládou, tj. tam, kde 
místní vláda nechce nebo nemůže převzít svoji 
zodpovědnost (zejména dodržování zákonů a 
mezinárodních smluv, korupce, násilí). 
Odhaduje se, že 15 % celosvětové populace 
žije v takovýchto oblastech. - 2006 ed. - Příl. - 
ISBN: 92-64-02900-1 
 
23387 
Vlastimil K. Vyskočil, Ondřej Štrup, Marek 
Pavlík 
Facility management a Public Private 
Partnership 
Praha: Professional Publishing, 2007, 262 s. : 
obr., tab. 
Teoretické základy managementu. Řízení a 
provozování podpůrných procesů, které hrají 
významnou roli při manažerském rozhodování 
a efektivním řízení společnosti či organizace. 
Výklad metody řízení podpůrných procesů 
Facility management (FM). Podpora 
financování veřejného sektoru soukromými 
subjekty Public Private Partnership (PPP). -     
1. vyd. - Slov. pojmů. - ISBN: 978-80-86946-
34-4 
 
E-8986 
Jan Bena, Štěpán Jurajda 
Financial development and growth in direct 
firm-level comparisons 
Finanční rozvoj a růst v přímém srovnání 
na podnikové úrovni 
Praha: CERGE-EI, March 2007, 40 s. : tab., 
vzorce 
Vznik společného trhu zemí EU-15 vedl          
k synchronizaci prorůstových šoků pro 
jednotlivá výrobní odvětví, ale zároveň 
nedošlo ke sjednocení stupně rozvoje 
národních finančních trhů. Studie srovnává 
odchylky firemního růstu od celoevropských 
odvětvových průměrů pro podobné firmy 
působící v zemích s různě rozvinutými 
finančními systémy co do objemu finančních 
aktivit a kvality institucí (měřeno v roce 1993 - 
při vzniku společného trhu). Hypotetický 
přesun dané firmy z nejméně do nejvíce 
rozvinutého finančního trhu by vedl k navýšení 
růstu dané firmy až o tři procentní body. 
Důkazy o tom, že růstový rozdíl způsobený 
odlišností finančních trhů v roce 1993 se 
podařilo do roku 2003 zcela zrušit. - ISBN: 
978-80-7343-114-3 
 
 
 

23355 
edited by Christine A. Mallin 
Handbook on international corporate 
governance : country analyses 
Příručka ke správě a řízení společností : 
analýzy zemí 
Cheltenham: Elgar, 2006, xiv, 258 s. : tab., 
grafy 
Příručka analyzuje vývoj řízení a správy 
podniků v mnoha zemích s rozdílným 
kulturními, ekonomickými a právními 
systémy: Německu, Itálii, Polsku, Španělsku, 
Rusku, Velké Británii, Turecku, Japonsku, 
Indii, Austrálii a Jižní Africe. - ISBN:             
1-84542-034-9 
 
23429 
Anna Libnarová, Helena Čornejová, Helena 
Peterová 
Jak správně vytvářet a využívat FKSP. Jak 
postupovat při poskytování příspěvku na 
stravování 
Praha: Sondy, 2007, 175 s. 
Úplné znění vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu 
kulturních a sociálních potřeb. Text vyhlášky 
je doplněn o změny provedené vyhláškami     
č. 510/2002 Sb., a č. 100/2006 Sb. Ve výkladu 
jsou promítnuty změny, které souvisí s novým 
zákoníkem práce a dalšími novelami právních 
předpisů. Úplné znění vyhlášky MF ČR          
č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní 
stravování a jejich úhradě v organizačních 
složkách státu a státních příspěvkových 
organizacích ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky MF ČR č. 84/2005 Sb., o nákladech 
na závodní stravování a jejich úhradě               
v příspěvkových organizacích zřízených 
územními samosprávnými celky. Komentáře    
k jednotlivým ustanovením. - 4. rozšíř. 
aktualiz. vyd. - ISBN: 80-86846-20-2 
 
23432 
Václav Pelikán 
Likvidace podniku 
Praha: Grada, 2007, 107 s. 
Text publikace vychází z analýz průběhu 
likvidace v řadě soukromých společností           
i státních podniků a shrnuje v praxi osvědčené 
postupy pro úspěšné provedení likvidace. 
Právní vymezení procesu likvidace. Zahájení, 
předání podniku likvidátorovi, úvodní rozvaha 
a projekt likvidace, personální a sociální 
otázky, ekologické závazky, archivace 
písemností, formy likvidace majetku, 
organizace průběhu likvidace a její ukončení. - 
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6. aktualiz. a rozšíř. vyd. - Příl.: vzory podání a 
rozhodnutí. - ISBN: 978-80-247-2243-6 
 
23485 
Miloslav Synek a kol. 
Podniková ekonomika 
Praha: C.H. Beck (Praha), 2006, xxv, 475 s. : 
obr., tab., grafy 
Podnik, jeho cíle a funkce: podstata podniku a 
podnikání, okolí podniku, vývoj podnikové 
ekonomiky, efektivnost a její základní 
kategorie, cíle podniku a jeho funkce, 
typologie podniků, založení a zánik. 
Majetková a kapitálová výstavba podniku. 
Organizace podniku. Činnosti podniku a jejich 
řízení: výrobní činnost, nákup, odbyt, 
personální činnosti, financování podniku, 
investiční činnost, podnikové účetnictví. 
Specifika výrobních podniků. Bankovní 
podniky. Podniky infrastruktury. Obchodní 
podniky a podniky cestovního ruchu. Drobné 
podniky a živnosti. Podniky s mezinárodní 
účastí. Ekonomika, management a podnikání 
ve zdravotnictví. Ekonomika sportu. 
Ekonomika neziskových organizací. Aplikace 
PC v práci ekonoma podniku. Každá kapitola 
učebnice začíná teoretickým výkladem 
doplněným příklady, následuje shrnutí, otázky 
s příklady k řešení a klíčová slova. - 4. přeprac. 
a dopl. vyd. - Stručný výklad. slov. - ISBN: 
80-7179-892-4 
 
23455 
Jiří Dvořáček a kol. 
Společné a nadnárodní podniky 
Praha: Oeconomica, 2006, 199 s. + tab., obr. 
Základní formy, které mohou volit podniky 
(zejména průmyslové) při pronikání do 
mezinárodního podnikatelského prostředí. 
Názvy kapitol: Internacionalizace podnikových 
činností; Investování v zahraničí; Společné 
podnikání a jeho formy; Šance, rizika a důvody 
neúspěchu strategických aliancí - joint venture; 
Nadnárodní společnosti. - 1. vyd. - ISBN: 80-
245-1029-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-8980 
Peter Tóth and Zdeněk Zemčík 
What makes firms in emerging markets 
attractive to foreign investors? : micro-
evidence from the Czech Republic 
Co přitahuje zahraniční investory na 
společnostech z rozvíjejících se trhů? : 
podniková data z České republiky 
Praha: CERGE-EI, March 2006, 43 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Studie používá data z panelu českých firem, 
závislou proměnnou je zde zahraniční 
vlastnictví. V odhadu je zohledněna endogenita 
a nepozorované vlivy použitím standardních 
metod i testu heterogenní Grangerovy 
kauzality. Zahraniční vlastnictví je 
modelováno jako odezvová proměnná              
v hazardním modelu, kde se zahraniční 
vlastníci namísto domácích třídí do určitých 
firem. Výsledky ukazují, že cizinci se zaměřují 
na firmy s větší koncentrací vlastnictví,           
v odvětvích s vyšším rizikem a v zemích          
s nižšími mzdovými náklady a s nižšími 
daněmi z příjmů korporací. - Příl. - ISBN: 80-
7343-089-4 
 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
E-8970 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Česká správa sociálního zabezpečení : 
výroční zpráva 2006 
Praha: Česká správa sociálního zabezpečení, 
2007, 57 s. : diagr., tab., fot. + 1 CD 
Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí a 
ústředního ředitele ČSSZ. Profil organizace, 
organizační uspořádání, vedení ČSSZ. 
Struktura zaměstnanců. Hlavní činnosti: výběr 
pojistného, pohledávky, výplata dávek 
nemocenského pojištění, lékařská posudková 
služba, kontroly. Hospodaření: příjmy, výdaje, 
majetek. Zahraniční vztahy. Nový zákon a 
informační a komunikační technologie. Vztahy 
s veřejností. Kontakty. 
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23458 
edited by Camila Arza and Martin Kohli 
Pension reform in Europe : politics, policies 
and outcomes 
Penzijní reforma v Evropě : politika, 
postupy a výsledky 
London: Routledge, 2008, xvi, 221 s. : tab., 
grafy 
Penzijní reforma je prioritou současné politiky 
evropských vlád. Mnoho zemí podstatně 
pozměnilo svá penzijní opatření a další zvažují 
nové změny do dalších let. Sborník příspěvků 
poskytuje srovnávací analýzu politiky, postupů 
a výsledků současné penzijní reformy               
v Evropě. - ISBN: 0-415-40722-2 - ISBN: 978-
0-415-40722-9 
 
E-8987 
Libor Dušek 
Political risk of social security: the case of 
the indexation of benefits in the Czech 
Republic 
Politické riziko sociálního zabezpečení: 
případ valorizace důchodů v České 
republice 
Praha: CERGE-EI, March 2007, 29 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Studie o politických rizicích průběžně 
financovaného penzijního systému. 
Kvantifikace rizika vyplývajícího z valorizace 
důchodů v ČR na konci 20. a počátku 21. 
století. Na základě analýzy dat o skutečném 
vývoji důchodů lidí, kteří odešli do důchodu       
v letech 1988 až 1995, zjišťuje, že důchodci 
jsou vystaveni značné volatilitě reálné hodnoty 
svých důchodů. Tato volatilita snižuje 
očekávaný užitek důchodců o 0,8 až 1,3 
procent ekvivalentní spotřeby. - Pozn. - ISBN: 
978-80-7343-115-0 
 
23364 
Jarmila Králová, Eva Rážová 
Sociální služby a příspěvek na péči 2007 
Olomouc: Andragogos agency, 2007, 350 s. 
Komentář k podmínkám poskytování 
sociálních služeb a příspěvku na péči, ke 
druhům sociálních služeb, k podmínkám jejich 
poskytování a úhradám za sociální služby. 
Problematika registrace poskytovatelů 
sociálních služeb, inspekce poskytování 
sociálních služeb, předpoklady pro výkon 
činnosti v sociálních službách a financování 
sociálních služeb. Komentář reaguje na 
nejčastější dotazy vyplývající z aplikace 
zákona o sociálních službách (č. zák. 108/2006 

Sb.), které se vyskytly v průběhu prvních 
měsíců účinnosti zákona. Publikace vychází      
z právního stavu ke dni 1. 5. 2007. - 1. vyd. - 
Přehl. práv. předpisů uprav. sociální služby a 
příspěvek na péči. - ISBN: 978-80-7263-405-7 
 
E-8969 
[Česká správa sociálního zabezpečení] 
Statistická ročenka z oblasti důchodového 
pojištění 2006 
Praha: Česká správa sociálního zabezpečení, 
2007, 125 s. : tab., diagr. 
Tabulky doplněné vysvětlujícími texty a 
vybranými grafy obsahují informace                
o vyplácených důchodech, o přiznaných 
důchodech, o počtu zaniklých důchodů, 
informace o přiznaných invalidních důchodech 
atd. k 31. 12. 2006. Základní informace 
demografického charakteru a údaje ilustrující 
některé fáze zpracování důchodové agendy. - 
1. vyd. - Příl. - ISBN: 978-80-87039-06-9 
 
23372 
Naděžda Břeská, Eva Burdová, Lucie Vránová 
Státní sociální podpora : s komentářem a 
příklady k 1. 5. 2007 
Olomouc: Andragogos agency, 2007, 207 s. 
Komentované znění zákona č. 117/1995 Sb.,    
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 
zákonů (přídavky na dítě, sociální příplatek, 
příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, 
dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné 
atd.). Doplněno příklady. - 11. aktualiz. a dopl. 
vyd. - ISBN: 978-80-7263-402-6 
 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové 
hospodářství 
 
23478 
Josef Fiala, Markéta Selucká 
Nebytové prostory : vlastnictví, nájem a 
podnájem 
Brno: Computer Press, 2007, v, 182 s. + 1 CD 
Vznik a zánik vlastnictví, práva a povinnosti 
vlastníka nebytového prostoru. Vznik a zánik 
nájmu, práva a povinnosti smluvních stran. 
Podnájem nebytových prostor. - 1. vyd. - 
Judikatura -- sezn. vzorů -- na CD příl. aktuální 
a úplná znění souvisejících zák. a vzory smluv. 
- ISBN: 978-80-251-1610-4 
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23374 
Martin Janků 
Nemovitosti : koupě, prodej a další právní 
vztahy 
Brno: Computer Press, 2007, vi, 280 s. :        
84 vzorů + 1 CD 
Právní úkony související s nemovitostmi. 
Smlouvy s podrobnými poznámkami k obsahu. 
Vlastnictví a nájem bytů a nebytových prostor. 
Zápisy a úkony vůči katastru nemovitostí. 
Stavby a stavební úřady. Nemovitosti a daně. 
Vzory návrhů, žádostí a jiných podání na 
katastrální, finanční a stavební úřady. Vybrané 
citace ze soudních rozhodnutí týkající se 
právních vztahů k nemovitostem. - 2. aktualiz. 
vyd. - CD příl.: aktuální znění legislativy a 
vzory písemností připravené k tisku. - ISBN: 
978-80-251-1499-5 
 
23437 
Albert Bradáč, Josef Fiala, Vítězslava 
Hlavinková 
Nemovitosti : oceňování a právní vztahy 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 740 s. : tab. 
Základní právní pojmy. Vlastnictví bytů a 
nebytových prostorů. Katastr nemovitostí. 
Cena a hodnota. Oceňování staveb 
nákladovým způsobem (časová cena). 
Výnosové oceňování nemovitostí. Ocenění 
cenovým porovnáním. Oceňování pozemků. 
Oceňování nemovitostí podle cenového 
předpisu. Obvyklá (obecná, tržní) cena 
nemovitosti. Výpočet ekonomického 
nájemného z nemovitosti. Majetková újma 
způsobená poškozením nemovitosti. Věcná 
břemena. Restituce a mimosoudní rehabilitace. 
Oceňování nemovitostí při hodnocení podniků. 
Oceňování ložisek nerostných surovin. 
Zvláštní případy oceňování. Řízení o dědictví a 
oceňování nemovitostí. Vypořádání 
spoluvlastnictví. Vyvlastnění nemovitostí. 
Předkupní právo. Zástavní právo. Daň              
z nemovitostí. Činnost znalců a odhadců 
majetku a jejich odměny. - 4. přeprac. a dopl. 
vyd. - Znění zákonů, vyhlášek a souvisejících 
předpisů. - ISBN: 978-80-7201-679-2 
 
 
 
 
 
 
 

23480 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Česká společnost pro 
stavební právo 
Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy : 
poznámky a vysvětlivky  
Praha: ARCH, 2007, 558 s. 
Úplné znění zákona č. 183/2006 Sb.,                
o územním plánování a stavebním řádu. Znění 
prováděcích předpisů. Stručné vysvětlivky a 
poznámky s odkazy. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
86905-35-8 
 
 

Práce. Zaměstnanci. 
Zaměstnavatelé 
 
23368 
Josef Vodák, Alžběta Kucharčíková 
Efektivní vzdělávání zaměstnanců 
Praha: Grada, 2007, 205 s. : tab., obr. 
Efektivní rozhodování o investicích do 
lidského kapitálu a navrhování rozvojových 
vzdělávacích projektů. Charakteristika 
jednotlivých procesů podnikového vzdělávání 
od identifikace a analýzy vzdělávacích potřeb 
až po jeho realizaci a vyhodnocování. Využití 
metodiky Balanced Scorecard. - 1. vyd. -        
17 příl. -- odkazy na web. 
 
23488 
Inge Wolffová 
Etiketa v zaměstnání : udělejte dobrý 
dojem! 
Praha: Grada, 2007, 127 s. 
Společenské chování v zaměstnání včetně 
otázek stylu a etikety. - 1. vyd. - Řešení 
minikvízů. - Knigge im job (Orig.). - ISBN: 
978-80-247-2081-4 
 
23383 
Vlaďka Fischerová-Katzerová, Dana Češková-
Lukášová 
Grafologie pro personalisty a manažery 
Praha: Grada, 2007, 152 s. 
Kniha srovnává základní styly manažerského 
vedení s jednotlivými styly písma a vše 
dokládá názornými příklady z praxe. Zabývá 
se vlastnostmi, které jsou žádané a popisuje, 
jakým způsobem se projevují v písmu.            
Z obsahu: základní grafologické znaky, 
typologie v písmu, manažerský rukopis, 
rukopis personalistů, stabilita, labilita, stres a 



Nové knihy v odborné knihovně  Informace odborné knihovny MF                                                                             
___________________________________________________________________________ 
 

 22 

strach v písmu. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-
1552-0 
 
23442 
Michael Armstrong 
Řízení lidských zdrojů 
Praha: Grada, 2007, 789 s. : obr., tab. 
Komplexně zpracovaná problematika pro 
personalisty, manažery a vedoucí pracovníky. 
Úloha personálního útvaru. Procesní řízení 
lidských zdrojů. Práce a zaměstnávání lidí. 
Chování v organizaci, její vytváření a rozvoj. 
Zabezpečování lidských zdrojů pro organizaci. 
Řízení pracovního výkonu. Rozvoj lidských 
zdrojů. Odměňování pracovníků. 
Zaměstnanecké vztahy. Ochrana zdraví, 
bezpečnost při práci a péče o pracovníky. 
Postupy a procedury v zaměstnávání lidí a 
informace v řízení lidských zdrojů. - 10. vyd. - 
Příl. - A handbook of human resource 
management practice (Orig.). - ISBN: 978-80-
247-1407-3 
 
23380 
Brian Tracy 
Snězte tu žábu! : 21 rad, jak v co nejkratším 
čase udělat co nejvíce 
Olomouc: Andragogos agency, 2007, 128 s. 
Efektivní využití času. Jak se vypořádat           
s nejnáročnějšími úkoly. Organizace 
pracovního dne. Využití moderních 
informačních technologií. Eat that frog! 
(Orig.). - ISBN: 978-80-7263-403-3 
 
23443 
Luděk Vajner 
Výběr pracovníků do týmu 
Praha: Grada, 2007, 112 s. 
Příprava na výběrový proces. Indikace 
dovedností a způsobilostí u kandidáta. Příprava 
a průběh výběrového pohovoru. Problematické 
typy uchazečů. Integrace a adaptace nového 
zaměstnance. Důvody odchodů ze zaměstnání, 
řešení některých situací. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-247-1739-5 
 
23431 
Jaroslav Jakubka 
Vzory a metodické návody pro uzavírání 
smluv podle zákoníku práce 
Olomouc: Andragogos agency, 2007, 231 s. + 
1 CD 
Metodický návod pro tvorbu různých smluv, 
dohod a jiných právních úkonů a řídících aktů 
pracovněprávních vztahů. Aktuální stav 

legislativy - technická novela zákoníku práce 
2007 a směry dalšího vývoje. Jednotlivé vzory 
a metodické návody pro právní úkony               
v pracovněprávních vztazích - stručné uvedení 
do právní situace, vzory a příklady s odkazy na 
příslušné ustanovení právního předpisu. -       
1. vyd. - Příl. vzory na CD. - ISBN: 978-80-
7263-411-8 
 
23334     Pouze prezenčně 
Josef Hochman ... [et al.] 
Zákoník práce : komentář a předpisy a 
judikatura souvisící 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 959 s. 
Znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 
ve znění zákona č. 585/2006 Sb. Komentář, 
judikatura, související předpisy. - ISBN: 978-
80-7201-671-6 
 

Právo 
 
23331 
translation by Trade Links 
Civil code : "Občanský zákoník" 
Občanský zákoník 
Prague: Trade Links, c2007, 299 s. 
Plné znění občanského zákoníku č. 40/1964 
Sb. se všemi doplňky (od r. 1969 až do             
r. 2006) v angličtině. - 2007 ed. 
 
23435 
Jiří Mikeš, Ladislav Muzikář 
Dědické právo : praktická příručka 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 351 s. 
Příručka komplexně pojednává o dědění           
z hlediska hmotně i procesněprávního. 
Hmotněprávní část je věnována obecným 
předpokladům dědění, dědické způsobilosti, 
odmítnutí dědictví, odpovědnosti dědiců za 
dluhy zůstavitele, dědění ze zákona i ze závěti 
a správě dědictví. Procesní část vymezuje 
úkoly dědického řízení (úloha notáře a soudu, 
průběh dědického řízení, dědické řízení              
s mezinárodním prvkem, opravné prostředky, 
odměna notáře a daň z dědictví). 
Aktualizované vydání zachycuje legislativní 
změny (především registrované partnerství), 
příklady z praxe a aktuální judikaturu. -          
3. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7201-674-7 
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23433 
Michal Tomášek 
Evropské měnové právo 
Praha: C.H. Beck, 2007, xv, 180 s. 
Výklad o měnovém právu je rozdělen do 
kapitol: Pojem a předmět evropského 
měnového práva; Vývoj evropské měnové 
integrace; Právní úprava hospodářské politiky; 
Právní úprava měnové politiky; Institucionální 
ustanovení - Evropská centrální banka. 
Aktualizované vydání odráží poslední změny 
evropské právní úpravy k červnu 2007 a 
hodnotí dopady příslušných ustanovení 
evropského práva na národní právní řády. -      
2. aktualiz. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7179-
940-5 
 
23438 
Pavel Holländer 
Filosofie práva 
Plzeň: Čeněk, 2006, 303 s. 
Autor ve třech částech své práce formuluje a 
analyzuje celou šíři základních otázek právně 
filozofického myšlení. Pojem a struktura práva 
(pozitivismus versus iusnaturalismus, účel 
práva a účel v právu, právní normy, právní 
principy). Noetická východiska právního 
myšlení (kategorie pravdy v normativním 
myšlení, právní jazyk a právní hermeneutika, 
logicismus). Problém spravedlnosti. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-86898-96-2 
 
23456 
Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland : Stand: August 2006 
Ústava Spolkové republiky Německo : stav: 
srpen 2006 
Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 
2006, 96 s. : tab. 
Znění německé ústavy (stav k srpnu 2006). 
Formuluje základní (ústavní) práva občana 
SRN, postavení spolku a zemí a jejich 
vzájemné vztahy, zastupitelské orgány a 
orgány státní moci a správy, zákonodárné, 
finanční a obranné principy. Obsahuje též 
přehled novel od r. 1951, výňatek z ústavy        
z 11. 8. 1919 (Výmarská ústava) a stručnou 
historii německé národní hymny. - Textausg. 
 
 
 
 
 
 
 

23381 
Jan Hurdík 
Institucionální pilí ře soukromého práva      
v dynamice vývoje společnosti 
Praha: C.H. Beck, 2007, viii, 119 s. 
Syntetický pohled na vlivy, určující podobu a 
roli základních institutů soukromého práva. 
Vlastnictví. Smlouva (smluvní závazky). 
Odpovědnost. Komplexní a základní podoba 
podstaty, povahy a funkce soukromého práva a 
jeho základní institucionální struktury              
v dynamice současnosti a nastávající 
budoucnosti. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7179-
379-3 
 
23386 
Jan Ondřej 
Mezinárodní právo : veřejné, soukromé, 
obchodní 
Plzeň: Čeněk, 2007, 503 s. 
Učebnice zahrnuje tři rozsáhlé oblasti práva. 
Jednak mezinárodní právo veřejné jako 
samostatný systém práva, dále mezinárodní 
právo soukromé, které je odvětvím práva 
vnitrostátního, a právo mezinárodního 
obchodu. Z obsahu: státní orgány pro 
mezinárodní styky, mezinárodní bezpečnost, 
kolizní a přímé normy, mezinárodní právo 
procesní, úloha mezinárodních organizací při 
regulaci mezinárodního obchodu, zásahy státu 
do mezinárodních obchodních styků, 
soukromoprávní aspekty práva mezinárodního 
obchodu, řešení sporů v mezinárodním 
obchodním styku. - 2. rozš. vyd. - ISBN: 978-
80-7380-032-1 
 
23384 
Josef Kavalec, Radek Musílek 
Obchodní zákoník s judikaturou a 
souvisejícími předpisy 
Praha: C.H. Beck, 2007, xix, 698 s. 
Znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku, jak vyplývá ze změn provedených 
pozdějšími zákony, včetně novel z roku 2006. 
Znění souvisejících předpisů. Klíčová 
judikatura. - 1. vyd. - Příl. - ISBN: 978-80-
7179-570-4 
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23447 
Pavel Mates ... [et al.] 
Policejní právo : právní předpisy                    
s komentářem 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 399 s. 
Znění zák. č. 238/1991 Sb., o Policii České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů a zák. 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů, s komentářem. Prováděcí 
předpisy k těmto zákonům. Vybraná 
ustanovení souvisejících předpisů týkající se 
zvláštních oblastí činnosti Policie ČR a obecní 
policie. - 4. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-
7201-672-3 
 
23444 
Milan Damohorský a kolektiv 
Právo životního prostředí 
Praha: C.H. Beck, 2007, XLII, 599 s. 
Učebnice obsahuje jednak obecnou část práva 
životního prostředí dotýkající se zejména 
základních principů, východisek, koncepcí a 
pramenů, tak i část zvláštní, pojednávající        
o právních úpravách nástrojů a prostředků 
ochrany životního prostředí, jednotlivých 
složek a ekosystémů, ale i zdrojů ohrožení 
tohoto prostředí. Součástí učebnice jsou rovněž 
rozsáhlé partie zabývající se vztahem českého 
práva životního prostředí k právu 
mezinárodnímu, a zejména k právu EU na 
tomto úseku. - 2. vyd. - Souhrn v německém 
jaz. - ISBN: 978-80-7179-498-1 
 
23481 
Martin Ebel 
Dějiny českého stavebního práva 
Praha: ARCH, 2007, 255 s. : obr. 
Historické stavební právo v Čechách a na 
Moravě a jeho vliv na soudobou stavební 
produkci. Z obsahu: přehled vývoje stavebního 
práva od středověku do konce 19. stol., 
instituce formulující stavební předpisy, 
stavební materiály, komunikace, veřejná 
prostranství, obytné a hospodářské objekty, 
veřejné budovy. Stavební právo ve Vídni - 
přehled nejvýznamnějších předpisů do konce 
19. stol. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-86905-21-1 
 
 
 
 
 
 

15392XXXIX 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 39, ročník 
2005 - IV. díl 
Praha: C.H. Beck, 2007, xix, 540 s. 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí 
všechny přijaté nálezy a usnesení Ústavního 
soudu. Každý nález je opatřen výstižným 
názvem a právní větou umožňující rychlou a 
věcnou orientaci. V tomto díle nálezy č. 188 - 
232, usnesení č. 24 - 25 a stanoviska z pléna 
Ústavního soudu č. 20 - 22 z roku 2005. -        
1. vyd. - ISBN: 978-80-7179-726-5 
 
23483 
Jan Dvořák, Jiří Spáčil 
Společné jmění manželů v teorii a                  
v judikatu ře 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 252 s. 
Právní podstata, znaky a fungování 
majetkového společenství manželů. Soudní 
praxe. Možná budoucí právní úprava.               
Z obsahu: vznik, předmět společného jmění 
manželů, výlučný majetek, nástroje směřující   
k zachování a obnovení vyváženosti mezi 
majetkovým společenstvím manželů a 
výlučnými majetky manželů, správa 
společného jmění manželů, podnikání, 
modifikace společného jmění, předmanželská 
(rodinná) smlouva a zánik společného jmění 
manželů. Srovnatelné právní úpravy                 
v některých jiných evropských státech. -         
2. rozšíř. vyd. - Judikatura. - ISBN: 978-80-
7357-262-4 
 
23489 
Aleš Gerloch, Jan Kysela (eds.) 
Tvorba práva v České republice po vstupu 
do Evropské unie 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 387 s. 
Sborník je kolektivním dílem 34 autorů, mezi 
nimiž jsou přední akademici, politici i praktičtí 
legislativci. Díky širokému spektru autorů       
z odlišných profesních prostředí se podařilo 
zachytit nejrůznější pohledy na stav tvorby 
práva v ČR, včetně návrhů dílčích zlepšení. 
Předřazeny jsou nejobecnější texty o povaze 
práva a právní regulace. Další stati pojednávají 
jak o parlamentním zákonodárném procesu, tak 
o tzv. evropské agendě v parlamentních 
komorách. Další texty se věnují soudní moci a 
výkonné moci. Zvláště jsou vyděleny 
příspěvky praktických legislativců, v této 
skupině jsou představitelé resortů 
připravujících návrhy zákonů, reprezentanti 
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legislativních odborů obou komor Parlamentu 
a Kanceláře prezidenta republiky. Sborník je 
uzavřen shrnující statí "Souhrn problémů 
tvorby práva v České republice z pohledu 
teorie a praxe" a to i v anglické verzi a 
výběrem z dokumentů. - 1. vyd. - 3 příl. - 
ISBN: 978-80-7357-287-7 
 
23446 
Viktor Vaške 
Uznání a výkon cizích rozhodnutí v České 
republice 
Praha: C.H. Beck, 2007, xiv, 477 s. 
Uznání a výkon rozhodnutí vydaných              
v členských státech EU. Uznání a výkon cizích 
rozhodnutí podle mezinárodních smluv a podle 
zákona o mezinárodním právu soukromém a 
procesním. Výklad evropského exekučního 
titulu vyloženého především z pohledu 
českého procesního práva. Výklad                   
k evropskému platebnímu rozkazu. - 1. vyd. -   
2 příl. - ISBN: 978-80-7179-614-5 
 
23327 
sestavili Věra Jirásková, Radovan Suchánek 
Ústavní právo v judikatuře Ústavního soudu 
: výběr z nálezů a usnesení 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 521 s. 
K vybraným institutům ústavního práva 
(ústavní pořádek, státní občanství, dekrety 
prezidenta republiky, orgány moci 
zákonodárné, výkonné a soudní, ČNB, územní 
samospráva, Listina základních práv a svobod, 
svoboda vyznání, volby a volební právo a 
další), podle nichž je sborník rozčleněn, je 
uveden zpravidla jeden charakteristický nález 
uvozený stručným nástinem posuzované 
situace a celým odůvodněním Ústavního 
soudu, popřípadě jeho relevantní částí. Na 
závěr jsou pro informaci uvedena rozhodnutí 
dvou typů soudních orgánů garantujících 
ochranu základních práv (Ústavní soud, 
Evropský soud pro lidská práva). - ISBN: 978-
80-7201-663-1 
 
23328 
Vladimír Týč 
Úvod do mezinárodního a evropského práva 
Brno: Masarykova univerzita, 2007, 100 s. :    
5 schémat 
Vnitrostátní, mezinárodní a evropský rozměr 
práva. Mezinárodní právo (veřejné) - pojem, 
specifika, subjekty. Pojmy mezinárodní 

smlouvy a smluvní právo mezinárodní a 
vnitrostátní. Proces vzniku mezinárodní 
smlouvy. Bezprostřední závaznost mezinárodní 
smlouvy v českém vnitrostátním právu pro 
vnitrostátní subjekty. Právo EU. Evropská 
integrace a vznik ES a EU - současný stav. 
Organizační struktura ES a EU. Právní systém, 
prameny a vynucování komunitárního práva. - 
1. vyd. - 3 příl. - ISBN: 978-80-21-4253-7 
 
23445     Pouze prezenčně 
Milan Holub ... [et al.] 
Vzory smluv a podání : ve věcech: práva 
občanského, autorského, pracovního, 
obchodního, rodinného, stavebního, 
finančního a evropského a v řízení: 
občanském soudním, trestním, soudním 
správním, notářském, správním (včetně 
katastru) a dále podání adresovaná 
Evropskému soudnímu dvoru a Soudu 
prvního stupně, novinka: vzory podle 
nového zákoníku práce 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 1247 s. +       
1 CD-ROM 
Vzory smluv a podání s vysvětlujícími 
poznámkami. - 11. aktualiz. a dopl. vyd. - 
Samostat. příl.: elektronická verze na CD, 
texty jsou uloženy ve formátu PDF a DOC, 
vyžadující minimální konfiguraci PC + 
Windows 95 nebo vyšší. - ISBN: 978-80-7201-
673-0 
 
23441 
Milan Holub, Hana Nová, Jana Sladká 
Hyklová 
Zákon o rodině : komentář a předpisy 
souvisící 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 751 s. 
Zákon o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, poslední aktualizace         
v tomto vydání ve znění zákona č. 342/2006 
Sb. Doplněno komentářem, judikaturou, 
literaturou. Následují předpisy souvisící (např. 
sociálně-právní ochrana dětí, sociální služby, 
státní sociální podpora, nabývání a pozbývání 
státního občanství, předpisy o matrikách, 
Úmluva o právech dítěte aj.). - 8. aktualiz. a 
dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7201-668-6 
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Statistika. Demografie. Sociologie 
 
23457 
Statistisches Bundesamt 
Deutschland in der EU 2006 
Německo v EU 2006 
Wiesbaden: Statistisches Bundesamt, 2006,      
92 s. : tab., grafy, rámečky, obr. 
Publikace Spolkového statistického úřadu         
o Německu ve srovnání s jeho evropskými 
sousedy ze statistického pohledu. Obsahuje 
fakta o obyvatelstvu, životních poměrech, 
vzdělání a výzkumu, hospodářství, trhu práce, 
energii a trvale udržitelném hospodářství         
v členských státech EU-25 v letech 2003-2006. 
- ISBN: 978-3-8246-0787-7 
 
23356 
a joint publication of OECD and Eurostat 
OECD statistics on international trade in 
services : detailed tables by service category 
1996-2005. Volume 1 
Statistika OECD k mezinárodnímu obchodu 
se službami : podrobné tabulky podle 
kategorií služeb za léta 1996-2005. Svazek 1 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007, 418 s. : tab., grafy 
Společná publikace OECD a Eurostatu s údaji 
o statistice obchodu se službami. Jejím cílem je 
shromáždit a uspořádat údaje z platební bilance 
na nejpodrobnější úrovni o transakcích ve 
službách mezi rezidenty dané země a 
nerezidenty. Údaje za 30 členských zemí 
OECD a EU.- Příl. - ISBN: 978-92-64-03436-5 
 
23221 
Angus Maddison 
The world economy. Volume 1, A millennial 
perspective 
Světová ekonomika. Svazek 1, Hledisko 
tisíciletí 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2006, 653 s. : tab., grafy 
Publikace spojuje dohromady dvě dříve 
vydané autorovy příručky The world economy 
: a millennial perspective, 2001 a The world 
economy : historical statistics, 2003 (sign. 
23056). První část poskytuje pohled na růst a 
úrovně světové populace od roku 1000, kdy 
dnešní bohaté země byly chudší než Asie a 
Afrika. Jde o průkopnickou snahu vyčíslit 
ekonomický výkon národů během velmi 
dlouhé doby, pochopit síly, které objasní 
úspěch bohatých zemí a přezkoumat překážky, 

které brání pokroku v méně rozvinutých 
regionech. Ve druhé části pohled na historii a 
politický vliv národních účtů a národního 
účetnictví. Autor ukazuje na základě 
revidovaných a aktualizovaných odhadů 
populace v letech 1950-2003 a odhadů HDP a 
HDP na jednoho obyvatele v letech 1820-
2003, že taková statistická data mohou objasnit 
analýzu ekonomických jevů jako je růst, 
utváření trhu a rozdělení příjmu. Tento přístup 
je zajímavý obzvláště pro rozvojové země, 
kterým často chybí odbornost či data                
k vytvoření dobrých národních účtů. Slouží 
také jako připomínka pro země OECD, že 
efektivní politika závisí na prokazatelných 
ekonomických údajích. Nové vydání obsahuje 
internetové odkazy, které umožňují stahovat 
jednotlivé tabulky ve formátu Excel. - ISBN: 
92-64-02261-9 
 
 

Účetnictví 
 
22991IX 
kolektiv autorů 
Daňové a účetní souvislosti 
Praha: Svaz účetních, 2007, 64 s. 
Odpovědi na dotazy z účetní a daňové 
problematiky. Z obsahu: správné účtování        
o výrobě, dovoz/vývoz a třetí země, úroky       
z prodlení, elektronická fakturace, naturální 
plnění, rezervní fond, ocenění při koupi 
podniku, srážky ze mzdy, DPH, slovenští 
zaměstnanci a jejich pojištění, předčasné 
ukončení finančního leasingu, drobný prodej 
akcií aj. 
 
22991VIII 
kolektiv autorů Svazu účetních 
Dotazy z účetnictví a daní 
Praha: Svaz účetních, 2007, 64 s. 
Toto číslo bylo připraveno z letních dotazů 
čtenářů. Kvalifikované odpovědi k tématům: 
povinnost o účtování o odložené dani, DPH při 
prodeji pozemku, příspěvek ze státního 
rozpočtu a rozpočtu EU, náležitosti účetních 
dokladů, ověřování účetní závěrky v průběhu 
konkurzu, pohledávka krytá směnkou, 
ukončení činnosti OSVČ, DPH u příspěvkové 
organizace, dědictví ze zahraničí, odpisování 
majetku, kupní cena po ukončení leasingu, 
FKSP, doložení příjmů aj. 
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23219 
International Accounting Standards Board 
A guide through International Financial 
Reporting Standards (IFRSs) 2007 : 
including the full text of the Standards and 
Interpretations and accompanying 
documents issued by the International 
Accounting Standards Board as at                
1 January 2007 
Příručka Mezinárodních standardů 
účetního výkaznictví (IFRS) 2007 : včetně 
plného textu standardů, interpretací a 
doprovodných dokumentů vydaných IASB 
a platných k 1. lednu 2007 
London: International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], c2007, vii, 
2583 s. : tab., rámečky, vzorce 
Úplné znění všech Mezinárodních standardů 
účetního výkaznictví (IFRS 1-8) a 
Mezinárodních účetních standardů (IAS 1-41). 
Interpretace IFRIC a SIC. Doprovodné 
dokumenty vydané IASB, které obsahují 
názorné příklady, rady, názory a podklady. 
Významový slovník vybraných termínů 
účetního výkaznictví. - ISBN: 978-1-905590-
25-4 
 
22795II 
International Accounting Standards Board 
Mezinárodní standardy účetního 
výkaznictví (IFRS) 2006 včetně 
Mezinárodních účetních standardů (IAS) a 
Interpretací k 1. lednu 2006 : [dodatek         
k IFRS 2005 - změny roku 2006] 
Praha: Svaz účetních, [2007], 215 s. 
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 
(IFRS), Mezinárodní účetní standardy (IAS), 
Interpretace IFRIC a SIC doplňkové 
dokumenty vydávané IASB - aplikační 
příručky, ilustrativní příklady, implementační 
příručky a zdůvodnění závěrů včetně 
nesouhlasných názorů - vše schválené              
k 1. lednu 2006. - ISBN: 80-239-7171-9 
 
23440 
Jana Fibírová, Libuše Šoljaková, Jaroslav 
Wagner 
Nákladové a manažerské účetnictví 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 430 s. : 
schémata, tab. 
Vztah finančního, nákladového a 
manažerského účetnictví. Základní přístupy 
členění vnitropodnikové struktury - vymezení 
a členění výkonů a útvarů. Pojetí a členění 
nákladů v nákladovém účetnictví. Informační 

nástroje pro řízení po linii výkonu, obecné 
otázky kalkulace, problematika přiřazování 
nákladů a výklad kalkulačního systému a jeho 
využití v řízení nákladů a zisků. Informační 
nástroje pro řízení po linii odpovědnosti, 
postavení rozpočtu nákladů v systému plánů a 
rozpočtů podniku. Metoda standardních 
nákladů a výnosů a analýza odchylek. 
Učebnice obsahuje řadu příkladů, každá 
kapitola je zakončena závěry, shrnutím, 
kontrolními otázkami a uvedením klíčových 
pojmů. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7357-299-0 
 
23369 
Jana Janoušková 
Odložená daň z příjmů : dle českých             
i mezinárodních účetních standardů 
Praha: Grada, 2007, 86 s. : tab., schéma, 
příklady 
Hlavní zásady, nejčastější problémy a 
praktické postupy spojené s odloženou daní 
včetně jejího výpočtu. Z obsahu: podstata a 
význam odložené daně, harmonizační proces 
finančního účetnictví, odložená daň a 
mezinárodní účetní standardy, odložená daň     
v současné účetní úpravě, vybrané tituly 
vedoucí ke vzniku odložené daně. Kontrolní 
praktické příklady. - 1. vyd. - Vybrané práv. 
předpisy. - ISBN: 978-80-247-1852-1 
 
23373 
Jaroslava Svobodová 
Vnit řní směrnice pro územní samosprávné 
celky, příspěvkové organizace, státní fondy 
a organizační složky státu 
Olomouc: Andragogos agency, 2007, 333 s. + 
1 CD ROM 
Zásady a pravidla tvorby vnitřních předpisů. 
Uskutečňování práva (zákon, vyhláška, řídící 
akty). Aplikace soustavy řídících aktů. 
Metodika jejich tvorby. Zákon o účetnictví a 
vnitřní předpisy. Vzorové vnitřní směrnice 
(např. oběh účetních dokladů, účtový rozvrh, 
systém zpracování účetnictví, řídící kontrola, 
směrnice pro hospodaření s majetkem, 
nakládání s pohledávkami aj.). - 2. aktualiz. a 
rozšíř. vyd. - Příl.: znění zák. o účetnictví -- 
CD ROM obsahuje souhrn dokumentů pro 
tvorbu vnitřních směrnic uvedených                 
v publikaci. - ISBN: 978-80-7263-406-4 
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Veřejná správa 
 
23396 
Bohumír Štědroň 
Úvod do eGovernmentu v České republice : 
právní a technický průvodce 
Praha: Úřad vlády České republiky, 2007,    
172 s. : obr., diagramy, tab. 
Základní struktura a postupy elektronizace 
veřejné správy a možnosti, které tento proces 
může poskytnout. eGovernment v České 
republice v letech 1999-2006 (vývoj, 
koncepce, překážky rozvoje). Definice a 
typologie komunikačních kanálů ISVS. 
Analýza komunikačních kanálů veřejné 
správy. Bezpečná komunikace v rámci ISVS 
(certifikáty a e-podpisy). Nejvyužívanější 
komunikační kanály ve veřejné správě. Příklad 
elektronických aplikací a rozhraní veřejné 
správy. Elektronická spisová služba a 
připomínkování dokumentů. Otevřené formáty 
a Open Source software ve veřejné správě. 
Příklady komerčních aplikací využívaných ve 
veřejné správě. - 1. vyd. - Příl.: sezn. 
stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů, 
návrh metodického pokynu pro formáty dat ve 
veřejné správě, přehl. evropské legislativy pro 
eGovernment -- internet. zdroje -- terminolog. 
slov. -- přehl. české legislativy. - ISBN: 978-
80-87041-25-3 
 
23439 
Jiří Grospič, Tomáš Louda, Lenka Vostrá (ed.) 
Územní samospráva v České republice a 
Evropě : sborník příspěvků z mezinárodní 
konference "Územní samospráva v České 
republice a Evropě. Její problémy a 
perspektivy v XXI. století."  
Plzeň: Čeněk, 2007, 423 s. 
Příspěvky ve sborníku jsou členěny do čtyř 
bloků. První pojednává o obecných                   
i konkrétních otázkách územní samosprávy      
v zahraničních právních úpravách. Ve druhé 
části jsou texty vyjadřující se k základním 
otázkám územní samosprávy a jejího vývoje    
v České republice. Třetí oddíl se soustředí na 
problémy právní a sociologické a poslední část 
sborníku na otázky financování územní 
samosprávy. - 1. vyd. - ISBN: 80-7380-028-4 
 
 
 
 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
23428 
Ministerstvo financí České republiky 
Dokumentace k návrhu zákona o státním 
rozpočtu České republiky na rok 2008 : pro 
jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky 
Praha: Ministerstvo financí ČR, 2007 (září),   
12 částí : tab., diagr. 
Materiál se skládá z dvanácti částí. Návrh 
střednědobých výdajových rámců na léta 2009 
a 2010. Střednědobý výhled státního rozpočtu 
ČR na léta 2009 a 2010. Vládní návrh zák.       
o státním rozpočtu ČR na rok 2008. Část A: 
Makroekonomický rámec na rok 2008. Část B: 
Zpráva k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR 
na rok 2008. Část C: Tabulková část. Část D: 
Struktura příjmů a výdajů kapitol státního 
rozpočtu podle druhů a odvětví. Část E: 
Struktura výdajů kapitol státního rozpočtu 
účelově určených na financování programů - 
část 1. a část 2. Část F: Zpráva o očekávaném 
vývoji státních finančních aktiv a pasiv. Část 
G: Rozpočty územních samosprávných celků. 
Část H: Hospodaření veřejných rozpočtů. - Čj.: 
11/79420/2007-111. 
 
E-8962 
Aleš Krejdl 
Fiscal sustainability - definitions, indicators 
and assessment of Czech public finance 
sustainability 
Fiskální udržitelnost - definice, indikátory a 
zhodnocení udržitelnosti českých veřejných 
financí 
Praha: Czech National Bank, 2006, 29 s. : tab., 
grafy, vzorce, rámečky 
Definice a různé indikátory fiskální 
udržitelnosti aplikované při hodnocení fiskální 
politiky. Výpočet indikátorů dlouhodobé 
udržitelnosti pro Českou republiku 
zohledňující mimo jiné i stárnutí populace, 
snižování výdajů a daňové změny. 
 
E-8961 
Kamil Dybczak 
Generational accounts in the Czech 
Republic 
Generační účty v České republice 
Praha: Czech National Bank, 2006, 29 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Hodnocení udržitelnosti současné fiskální 
politiky v případě České republiky za použití 
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metodiky generačního účetnictví. Specifikace 
proměnných a parametrů potřebných                
k výpočtům generačních účtů současné 
generace. Popis dvou hlavních přístupů pro 
hodnocení fiskální udržitelnosti (residual and 
sustainability approaches). - Příl. 
 
E-8976 
The IFS green budget : January 2006 
Zelený rozpočet Ústavu pro fiskální studia : 
leden 2006 
London: Institute for Fiscal Studies, 2006,       
v, 190 s. : tab., grafy, rámečky 
Publikace Ústavu pro fiskální studia rozebírá 
problémy, které má před sebou ministr financí 
Gordon Brown při sestavování prvního 
státního rozpočtu Velké Británie po vítězství 
Labouristické strany ve volbách v roce 2005. 
Analyzuje systém fiskální politiky a fiskální 
pravidla, tlaky v oblasti veřejných výdajů, 
řízení dluhu, problematiku daňových úniků. 
Hodnotí, jak jsou rozpočtové vyhlídky 
ovlivněny snahou o zvýšení produktivity, 
daňovými dobropisy a tlaky na změnu             
v systému korporačních daní. Součástí je          
i prognózování v oblasti veřejných financí a 
ekonomický výhled v krátko- i střednědobém 
horizontu. - Příl. - ISBN: 1-903274-44-3 
 
E-8934 
Bureau of the Budget 
Thailand's budget in brief : fiscal year 2007 
Rozpočet Thajska ve stručnosti : fiskální 
rok 2007 
[Bangkok]: Bureau of the Budget, [2007],    
111 s. : tab., grafy 
Stručný přehled o thajském rozpočtu ve 
fiskálním roce 2007. Nejdůležitější údaje, 
příjmy, výdaje, vládní finance. 
 
 

Životní prostředí 
 
23335 
Lenka Čamrová (ed.) 
Ekonomie a životní prostředí : nepřátelé, či 
spojenci? 
Praha: Alfa Publishing, 2007, 399 s. : tab., 
obr., graf. 
Sborník obsahuje 14 ekonomických statí 
zahraničních i českých autorů, které se 
zaměřují na oblast ochrany životního prostředí 
z pohledu protržně orientovaných 
ekonomických teorií. Autoři pomocí různých 

argumentů vyvracejí dnes všeobecně 
akceptovaný názor, že mezi ekonomií a 
ochranou životního prostředí existuje vnitřní 
rozpor, který je možné překlenout pouze vládní 
ekologickou politikou. Názvy a autoři 
příspěvků: Ekonomie společnosti usilující       
o ochranu přírodních zdrojů (J. F. Chant,       
D. G. McFetridge, D. A. Smith); Alokace 
přírodních zdrojů a mezigenerační 
spravedlnost (T. E. Borcherding); Princip 
"Znečišťovatel platí": správné vodítko          
(R. E. Cordato); Konec přijde každým dnem: 
ekologická ekonomie ve službách udržitelnosti 
(J. R. Kasun); Tržní proces a kvalita životního 
prostředí (T. L. Anderson); Přírodní vědy, 
vládní politika a globální oteplování:       
reflexe liberálně tržního přístupu                   
(E. G. Dolan); Po Kjótu: globální honba za 
ziskem    (R. L. Stroup); Osm mýtů o recyklaci           
(D. K. Benjamin); Právo, vlastnická práva a 
znečištění ovzduší   (M. N. Rothbard); 
Environmentální problémy a jejich řešení 
pomocí vlastnických práv       (W. E. Block); 
Fenomén hodnoty v ekonomii přírodních 
zdrojů (T. Šímová); Bludný kruh evropské 
regulace obalových odpadů (L. Čamrová,           
J. Slavík); Význam vlastnických práv pro 
ochranu životního prostředí v subsaharské 
Africe (J. Mládek). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
86851-69-3 
 
23326 
Václav Klaus 
Modrá, nikoli zelená planeta : co je 
ohroženo: klima, nebo svoboda? 
Praha: Dokořán, 2007, 164 s. : grafy 
V. Klaus v této knize veřejnosti předkládá své 
komplexní stanovisko k debatě o životním 
prostředí a zejména o tzv. globálním 
oteplování. Toto téma se stává zásadním 
ideovým a politickým střetem naší současnosti. 
Do jaké míry ovlivňuje klimatické změny 
člověk? Nakolik je možné jim zabránit 
nejrůznějšími omezeními a politickými 
zásahy? V. Klaus tvrdí, že nejlepším 
prostředím pro člověka je prostředí svobody, a 
právě tím je třeba poměřovat všechny 
představy a kategorické požadavky 
environmentalistů. Dochází k jednoznačnému 
závěru: ochrana přírody ano, 
environmentalismus ne. - 1. vyd. - 3 příl. - 
ISBN: 978-80-7363-152-9 
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Ostatní 
 
23448 
Anglická slovíčka ve větách 
Praha: Grada, 2007, 206 s. 
Více než 1 700 abecedně řazených slov 
základní slovní zásoby včetně správné 
výslovnosti. Vzorové věty a obraty. Gramatika 
a užitečné přehledy (tvoření slov, názvy 
kontinentů a zemí, číslovky, nepravidelná 
slovesa aj.). – 1. vyd. – Englisch Wortschatz  – 
ganz leicht (Orig.).                                            
– ISBN: 978-80-247-2261-0 
 
23421 
Christoph Rojahn, Susan Bollinger 
Anglické idiomy 
Brno: Computer Press, 2007, 195 s. 
Abecedně řazené idiomy obsahují cca 8000 
nejfrekventovanějších frází a ustálených 
spojení. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-251-1682-1 
 
21555VII     Pouze prezenčně 
Historický ústav AV ČR 
Biografický slovník českých zemí. [VII. 
sešit], Bra-Brum 
Praha: Libri, 2007, XVII s. S. 110 - 224 
Biografický slovník obsahuje data o již 
nežijících osobnostech. Každé heslo je 
opatřeno standardizovaným záhlavím, 
životopisem dané osoby a je doplněno             
o příslušné bibliografické údaje. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7277-214-7 
 
23436 
Derek Henderson, Veronika Streitwieser 
Business English : 50 praktických cvičení 
Praha: Grada, 2006, 120 s. 
Krátká cvičení zahrnují nejdůležitější fráze pro 
úspěšnou obchodní komunikaci (první kontakt, 
schůzky, jednání a prezentace, mimopracovní 
konverzace). Poslední lekce připomíná, jak 
správně uvádět údaje o místu, datu a čase, jaké 
volit zdvořilostní fráze a jak se vyhnout 
nejčastějším chybám. - 1. vyd. - ISBN: 80-247-
1728-X 
 
23377 
Catherine Mann-Grabowski, Tristan Coignard 
Cvičebnice francouzštiny : gramatika, 
konverzace, slovní zásoba 
Brno: Computer Press, 2007, 284 s. 
Cvičebnice přehledně a stručně vysvětluje 
základy gramatiky, některé jevy slovní zásoby 

a nabízí 200 pětiminutových cvičení. Kapesní 
formát. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-251-1567-1 
 
23363 
Kartografie Praha 
Česká republika. Evropa : autoatlas              
1 : 200 000 / 1 : 4 000 000 
Praha: Kartografie Praha, 2007, 24 s. : mapy 
Autoatlas ČR 1 : 200 000 s rejstříkem. 
Autoatlas Evropy 1 : 4 000 000 s rejstříkem. 
Průjezdní plány a plány center měst v ČR. 
Mapa elektronického mýtného systému ČR. 
Hraniční přechody. Mapa a tabulka 
vzdáleností. Placené úseky silnic. - 2. vyd. - 
ISBN: 978-80-7011-931-0 
 
23405 
Jaromír Vochala 
Čínsko-český, česko-čínský slovník 
Voznice: LEDA, 2003, (růz. stránkování) 
Slovník obsahuje asi 14 000 hesel v části 
čínsko-české a přibližně stejný počet hesel       
v části česko-čínské. Slovní zásoba, 
výslovnost, rejstřík čínských znaků, výslovnost 
zachycená pomocí čínské přepisové abecedy 
pinyin, skloňování čínských osobních jmen      
v češtině. - 1. vyd. - ISBN: 80-7335-011-4 
 
23330     Pouze prezenčně 
freytag & berndt 
Evropa : velký autoatlas 
Wien: freytag & berndt, [2006], 159 s. : mapy 
Přehledná automapa, turistické informace, 
rejstřík míst, plány měst, vzdálenosti. - ISBN: 
3-7079-0565-9 
 
23479 
Renate Geissler, Aleth Sanchez 
Francouzská gramatika : [základní přehled] 
Brno: Computer Press, 2007, vi, 136 s. 
Základní přehled gramatiky včetně příkladů. 
Cvičení. Přehled časování nepravidelných 
sloves. Abecední seznam probraných 
gramatických jevů. - 1. vyd. - Klíč ke cvič. - 
Französich Grammatik - leicht gemacht! 
(Orig.). - ISBN: 978-80-251-1699-9 
 
23401I 
Marie Pravdová, Miroslav Pravda 
Francouzština pro samouky 
Praha: LEDA, 2007, 568 s. + 2 CD ROM 
Základy francouzštiny nejen pro samouky. 
Nácvik výslovnosti. Komunikace v běžných 
situacích. Současná hovorová francouzština. 
Mluvnická látka v 35 lekcích, které obsahují 
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úvodní texty, slovní zásobu, výslovnost a 
pravopis, nácvik reakcí a postojů v běžných 
situacích, mluvnici a cvičení. - 1. vyd. - Příl.    
2 CD s audionahrávkami -- přehl. slovesných 
tvarů. - ISBN: 978-80-7335-083-3 
 
23401II 
Marie Pravdová, Miroslav Pravda 
Francouzština pro samouky, [Klíč, slovník] 
Praha: LEDA, 2007, 96 s. 
Klíč k cvičením (s překlady textů prvních 
deseti lekcí). Francouzsko-český slovník. -     
1. vyd. - ISBN: 978-80-7335-083-3 
 
23426 
Amy Krois-Lindner and TransLegal 
International legal English : a course for 
classroom or self-study use 
Mezinárodní právnická angličtina : kurz 
pro výuku ve třídách nebo samostudium 
Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 
320 s. + 3 CD 
Učebnice pro ty, kteří potřebují pracovat         
v mezinárodní právní společnosti. Je vhodná 
pro výuku ve třídách i pro samostudium. Kniha 
studenty učí jak využívat angličtinu v oblasti 
komerčního práva, zaměřuje se na různorodost 
právních témat včetně smluv, formování 
společností, vztahu dlužníka a věřitele a na 
duševní vlastnictví. K procvičování právní 
slovní zásoby je využíváno autentických textů. 
Knihu je také možné využít k přípravě na 
mezinárodní zkoušku ILEC, obsahuje 
příkladové testy k těmto zkouškám. - 1st publ. 
- ISBN: 978-0-521-67517-8 
 
23434 
Ivan Kupka 
Jak úspěšně studovat cizí jazyky 
Praha: Grada, 2007, 154 s. 
Efektivní studium cizích jazyků. Model NLP 
(neurolingvistické programování) umožňuje 
získávat zdroje ke studiu jazyků netradičním 
způsobem. Jak si lépe zapamatovat fráze a 
slovíčka. Využití počítače. Jazykové zdroje na 
internetu. Praktická cvičení a příklady v textu. 
- 1. vyd., - 3 dod. - ISBN: 978-80-247-2000-5 
 
23370 
Václav Šťastný 
Korespondence a její úprava podle nových 
norem 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 137 s. 
Výklad úpravy psaní dopisů, e-mailů, faxů, 
vnitřních sdělení a další korespondence, 

především podnikové a úřední. Příklady 
dopisů. Sestaveno podle nových norem, včetně 
nejnovější, vydané v dubnu 2007. - 1. vyd. - 
Příl. - ISBN: 978-80-7357-270-9 
 
23427 
Geert Hofstede a Gert Jan Hofstede 
Kultury a organizace : software lidské mysli 
Praha: LINDE nakladatelství s.r.o., 2007,     
335 s. : tab., obr. 
Rozdíly mezi kulturami a pochopení jejich 
odlišností vede k účinnější vzájemné 
komunikaci mezi nimi. Autoři se zaměřují 
především na oblast průmyslu, obchodu a 
organizací. Popisují i jiné aspekty rozdílů mezi 
národy, např. projevy ve škole a ve vzdělání,    
v rodině, v myšlení lidí nebo politice. Názvy 
jednotlivých částí: Pravidla sociální interakce; 
Dimenze národních kultur; Kultury                  
v organizacích; Důsledky (setkávání kultur, 
mnohonárodnostní svět). - 1. vyd. - Slov. často 
užívaných pojmů. - Culture's consequenses: 
software of the mind (Orig.). - ISBN: 80-
86131-70-X 
 
23366 
Miloš Klang 
Malá encyklopedie latiny v právu : slova, 
slovní obraty a úsloví z latiny pro právníky 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2006, 181 s. 
Abecední slovník latinských a z latiny 
převzatých termínů, slovních obratů a 
právnických úsloví s českým překladem a 
uvedenou výslovností. - 5. dopl. vyd. - ISBN: 
80-7201-634-2 
 
23365 
Kerstin Kraska-Lüdecke 
Nejlepší techniky proti stresu 
Praha: Grada, 2007, 114 s. 
Život ve společnosti orientované na výkon 
(každodenní stres, význam odpočinku). Co je 
stres, jeho důsledky na pracovišti i v soukromí 
a jak se mu bránit. Metody relaxace a 
odpočinku. - 1. vyd. - Entspannt mehr leisten 
die besten Techniken gegen Stress (Orig.). - 
ISBN: 978-80-247-1833-0 
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23371 
Růžena Růžičková 
Neziskové organizace : vznik, účetnictví, 
daně 
Olomouc: Andragogos agency, 2007, 238 s. : 
tab. 
Analýza současného stavu a právní úprava. 
Majetek, vlastnické vztahy k němu, způsob 
nabývání vlastnictví. Účetnictví a daně 
neziskových organizací. Řešení problematiky 
daně z příjmů. - 9. aktualiz. vyd. - Přehl. 
použit. práv. předpisů. - ISBN: 978-80-7263-
404-0 
 
23450 
Lioba Werth, Christopher Thum 
Obchodní obědy a večeře : jak úspěšně 
využít jejich potenciál 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 107 s. 
Etiketa při obchodní schůzce naplánované       
v restauraci. Jednotná souhra metodiky a 
psychologie přispívá podstatným způsobem     
k úspěchu pracovního setkání (vystupování, 
organizace stolování, suverénní chování, 
ukončení schůzky, víno a jeho výběr). - 1. vyd. 
- Glosář. - Geschäftsessen - souverän gestalten 
(Orig.). - ISBN: 978-80-7357-282-2 
 
23477 
Ljuba Mrověcová 
Obchodní ruština : vše, co potřebujete pro 
rozvoj písemného a ústního projevu 
Brno: Computer Press, 2007, vii, 463 s. +        
4 CD 
Každá kapitola obsahuje výklad problematiky, 
modelové dopisy a jiné dokumenty, 
frazeologii, cvičení. Témata jsou seřazena 
podle logického průběhu projednávání 
obchodního případu (jak strukturovat žádosti, 
objednávky, kupní smlouvy, problematika 
platby, pojištění, zákonitosti obchodního 
jednání). Na konci učebnice je zařazen přehled 
nejpoužívanějších zkratek, česko-ruský a 
rusko-český odborný slovník a klíč ke 
cvičením. - 1. vyd. - Příl., na audio CD ukázky 
obchodních dialogů, odborné frazeologie a 
kontrolní cvičení. - ISBN: 978-80-251-1598-5 
 
 
 
 
 
 
 
 

23397 
Bohuslav Pernica 
Profesionalizace ozbrojených sil : trendy, 
teorie a zkušenosti 
Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 
2007, 247 s. : rámečky, 44 obr., 33 tab. 
Výklad socioekonomických aspektů instalace 
branné povinnosti v ekonomice nebo 
ustanovení profesionálních ozbrojených sil. 
Problematika ekonomiky lidských zdrojů 
ozbrojených sil a odvětví obrany. Aspekty 
existence ozbrojených sil a prezentace 
komplexní systematizace ozbrojených sil a 
odvětví obrany. Některé socioekonomické 
aspekty existence branné povinnosti a 
profesionálních ozbrojených sil. Nejvýraznější 
ekonomické jevy spojované s profesionalizací 
ozbrojených sil. Rozbor odlišností a 
podrobností veřejných projektů ozbrojených 
sil. - 1. vyd. - Přehl. legislativy. - ISBN: 978-
80-7278-381-6 
 
E-8989 
Katarína Svítková 
Prompted to be good: the impact of 
certification on the quality of charities 
Pobídka ke zlepšení: dopad certifikace na 
kvalitu charity  
Praha: CERGE-EI, March 2007, 19 s. : grafy, 
vzorce 
Studie o dopadu certifikace na manažerovo 
rozhodování o kvalitě neziskové organizace, 
kterou řídí. Analyzuje modelovou situaci         
s jednou reprezentativní neziskovou organizací 
(charitou), která je vedena manažerem              
s jistými danými preferencemi k poskytování 
charitativního produktu, jedním dárcem a 
certifikační agenturou. Přítomnost certifikační 
agentury pozitivně ovlivňuje situaci na trhu 
tak, že zvyšuje manažerovu motivaci zajistit 
vyšší kvalitu neziskové organizace a tím 
celkový podíl dobrých organizací na trhu. - 
ISBN: 978-80-7343-117-4 
 
23486 
Marie Haisová, tým Agentury GAIA 
Quo vadis, femina? : vize žen o trvale 
udržitelném životě 
[S.l.]: Petr Novák - Gimli, 2007, 277 s. :        
22 grafů 
Závěrečný výstup projektu "Quo vadis, 
femina?", který si klade za cíl zpracovat 
současnou vizi žen, jejich představu o tom, co 
chtějí a potřebují, čím prospívají vedle svých 
rodin i nejširší veřejnosti. Za účasti různých 
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věkových kategorií žen a různých profesí a za 
spolupráce vybraných neziskových organizací, 
které se věnují problematice gender 
mainstreamingu, zpracovává vizi žen               
o budoucnosti a dopadu ženského principu na 
společnost. Vedle návrhu vize předložené        
k široké veřejné diskusi obsahuje publikace      
i záznamy výstupů ze setkání u kulatých stolů, 
výzkum, případové studie, deník projektu 
agentury GAIA a východiska řízení změn. 
Projekt je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. -   
1. vyd. - Obraz. příl. -- též v anglické verzi 
sign. 23460. - ISBN: 978-80-903966-0-9 
 
23336 
Věra Nováková 
Rakouská němčina : [jazykový průvodce při 
cestách do Rakouska] 
Olomouc: Rubico, 2006, 102 s. 
Konverzační příručka obsahuje základní slova 
a věty pro turisty (pozdravy, oslovení, tázací 
věty, cestování, ubytování v hotelu, návštěva 
restaurace a lékaře, rakouské znění státních a 
památných dní aj.). Některé výrazy mají 
platnost pouze pro Rakousko. Přehled 
frekventovaných sloves v němčině, nejčastější 
anglicismy v němčině, několik přísloví. -        
1. vyd. - ISBN: 80-7346-046-7 
 
23385 
Birgit Preuss-Scheuerleová 
Rozhodni se! : konec vašich "možná" a 
"snad"  
Praha: Grada, [2007], 159 s. 
Volba správné alternativy svého rozhodnutí. 
Rozhodovací techniky, zkušenosti druhých a 
praktická cvičení. Jak se vyrovnávat                 
s     překážkami   a   prosadit   svá   rozhodnutí.  
Rozhodovací typy.                                               
– ISBN: 978-80-247-2084-5 
 
23482III 
Ústav pro informace ve vzdělávání 
Statistická ročenka školství 2006 : soubor 
ekonomických ukazatelů 
Praha: TAURIS, 2007, 105 s. : tab. 
Komplexní pohled na financování školství       
z různých hledisek: podle druhů škol, zdrojů 
financování, podle druhů výdajů a příjmů. 
Odměňování zaměstnanců v celém 
vzdělávacím systému ČR. Přehled normativů 
pro rok 2006. Financování veřejných vysokých 
škol. Data z účetního zpracování výsledků 

hospodaření. - 1. vyd. - Příl.: popis rozpočtové 
skladby. - ISBN: 978-80-211-0526-3 
 
23482II 
Ústav pro informace ve vzdělávání 
Statistická ročenka školství 2006 : 
zaměstnanci a mzdové prostředky 
Praha: TAURIS, 2007, 377 s. : tab. 
Publikace obsahuje statistické informace         
o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 
školy a školská zařízení zřizované státem, obcí, 
krajem, soukromníkem a církví, za veřejné 
vysoké školy, státní správu a servisní 
organizace. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-211-
0527-0 
 
23482I 
Ústav pro informace ve vzdělávání 
Statistická ročenka školství 2006/2007 : 
výkonové ukazatele 
Praha: TAURIS, 2007, různé str. 
Uplatnění různých pohledů na vzdělávací 
soustavu a statistické informace o ní v těchto 
oddílech: celkový přehled o vzdělávání v ČR, 
předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, 
střední vzdělávání a vzdělávání                        
v konzervatořích, vyšší odborné školy, vysoké 
školství, zařízení pro výkon ústavní-ochranné 
výchovy, zařízení poradenské činnosti, školská 
stravovací a ubytovací zařízení, ostatní školy a 
školská zařízení, vysokoškolské a školní 
knihovny, terciární vzdělávání. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-211-0525-6 
 
23382 
Martin Potůček a kolektiv 
Strategické vládnutí a Česká republika 
Praha: Grada, 2007, 360 s. : tab. 
Práce vymezuje teoretická východiska 
strategického vládnutí a jeho indikátory. Role 
nadnárodních a mezinárodních organizací a 
srovnání role národních institucí ve 
strategickém vládnutí v jednotlivých zemích 
EU. Vývoj strategického vládnutí v naší zemi 
po roce 1989 (východiska, vývoj na regionální 
a lokální úrovni). Další kapitoly se orientují na 
analýzu role elit, veřejnosti, politických stran, 
médií a veřejných rozpočtů ve strategickém 
vládnutí. V závěru je několik případových 
studií o strategických dokumentech na národní, 
krajské i lokální úrovni. - 1. vyd. - Příl.: 
Závěry Mezinárodního fóra o národních vizích 
a strategiích, Soul, Korejská republika, květen 
2002. - ISBN: 978-80-247-2126-2 
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23454 
María Marta Alice Loessin, Elena Sánchez 
López 
Španělská gramatika : [základní přehled] 
Brno: Computer Press, 2007, v, 138 s. 
Základní přehled španělské gramatiky. 
Výstižné příklady a cvičení. Zvláštnosti ve 
výslovnosti a pravopise. Nepravidelná slovesa. 
Klíč ke cvičením. - 1. vyd. - Abecední sezn. 
gramatických jevů. - Spanisch Grammatik - 
leicht gemacht! (Orig.). - ISBN: 978-80-251-
1700-2 
 
23378 
kolektiv autorů angličtina.com 
Velká kniha anglické gramatiky 
Brno: Computer Press, 2006, 235 s. + 1 CD 
ROM 
Srozumitelný výklad s příklady použití, které 
jsou běžné v každodenní angličtině. Znalosti 
lze ověřit ve cvičeních přímo v knize nebo na 
CD-ROMu. Učebnice je určena začátečníkům i 
mírně pokročilým. - 1. vyd. - Příl. 1 CD ROM 
s interaktivními cvičeními. - ISBN: 978-80-
251-1455-1 
 
23425 
Ladislav Špaček 
Velká kniha etikety 
Praha: Mladá fronta, 2005, 164 s. : fot., il. 
Pravidla chování ve společnosti a při různých 
příležitostech. Správně volený oděv, zásady 
stolování, oslovení apod. - 1. vyd. - Pozn. - 
ISBN: 80-204-1333-2 
 
23362 
[Jan Malinovský, Jan Sucháček] 
Velký anglicko-český slovník vysvětlující 
pojmy regionálního rozvoje a regionální 
politiky Evropské unie 
Ostrava: Vysoká škola báňská, 2006, 956 s. : 
obr., tab. 
Výkladový a překladový slovník obsahuje přes 
10 000 českých ekvivalentů anglických pojmů, 
souvisejících především s regionální ekonomií, 
regionálním rozvojem, regionální politikou EU 
a regionální politikou ČR. - 1. vyd. - ISBN: 80-
248-1117-0 
 
 

23389 
Karel Špindler 
Výkladový slovník z oblasti průmyslového a 
duševního vlastnictví 
Praha: LexisNexis CZ, 2007, 94 s. 
Výklad pojmů z oblasti průmyslového a 
duševního vlastnictví i pojmů z oblasti 
ekonomie, hospodářského, trestního a 
občanského práva, které mají na průmyslové 
právo přímou návaznost. Přehled platných 
zákonů a vyhlášek, které jsou u některých 
pojmů uvedeny. Výběr ze směrnic a nařízení 
Rady ES k problematice průmyslového 
vlastnictví.-1. vyd. - ISBN: 978-80-86920-19-1 
 
23452 
Ústav pro informace ve vzdělávání 
Vývojová ročenka školství v České 
republice 2001/02-2006/07 
Praha: TAURIS, 2007, 254 s. : tab., 58 obr. 
Základní přehled o školství za sledované 
období - údaje z oblasti výkonové, ekonomické 
a z oblasti zaměstnanců a mzdových 
prostředků. Základní charakteristiky vývoje 
českého vzdělávacího systému od roku 
2001/02. Vývoj českého školství jako celku, 
regionální školství, jednotlivé stupně 
vzdělávání, data věnující se vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a kapitoly 
o školských zařízeních a výuce jazyků. 
Komentáře k tabulkám. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-211-0529-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


