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Vážení čtenáři, 
   
 

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

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

pro ekonomy, Mystérium kapitálu : proč kapitalismus triumfuje na Západě a selhává všude jinde na 
světě, Papírové peníze 1759-1918: od Marie Terezie po Karla I., Makroekonomická fakta české 
transformace, Společné politiky EU: historie a současnost se zaměřením na Českou republiku, 
Ekonomie evropské integrace, Evropské a mezinárodní insolvenční právo: komentář, Dobývání renty 
prostřednictvím reforem veřejných financí.  

 
Ze zahraničí jsme  nakoupili či získali např.: Accounting best practices, Growth and cohesion in the 
European Union, Black finance: the economics of money laundering, Taxing reforms: the politics of 
the consumption tax in Japan, the United States, Canada and Australia, International monetary policy 
after the euro, Global corporate tax handbook 2007, Global individual tax handbook 2007, Précis de 
fiscalité 2008, Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2007, nové publikace OECD (např. Taxing 
wages 2006-2007, Czech Republic: OECD economic surveys 2008) a dalších mezinárodních 
organizací. 

  
Z  produkce  Ministerstva  financí  upozorňujeme na pravidelný materiál Makroekonomická 

predikce České republiky: duben 2008,   v anglické  verzi  pak   Macroeconomic    forecast – Czech 
Republic.  Elektronická prezentace je na adrese  http://wwwfr/webdir/index.php?opened=623;4.  

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

    Mgr. A. Sahánková 
     VO 303 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bulletin Informace Odborné knihovny MF vydává odd. Finanční a ekonomické informace 
Redakce:  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 
 
 
Odborná knihovna připravila pro vnit řní potřebu pracovníků ministerstva brožuru Z historie 
budov Ministerstva financí v další jazykové verzi, a to v ruském jazyce. 
K dispozici je v elektronické formě na adrese: http://knihovna.mfcr.cz/historiemf.php   
Na internetových stránkách pak na adrese: 
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/kniha_dokumenty.html  
V Odborné knihovně MF je možno ji získat ve formě brožury.   
 
 
„Památník Ministerstva financí za prvních 10 let republiky Československé“ 
 
Na intranetových stránkách Odborné knihovny MF je v části Historie MF  
http://knihovna.mfcr.cz/historiemf.php    zpřístupněna další publikace: 
 
Vzpomínky z prvních dob Ministerstva financí. Díl II.  Přílohy. 1928. 
http://knihovna.mfcr.cz/Docs/vzpominky_dil2.pdf 
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Daně 
 
23727 
ANAG 
Daně 2008 a předpisy související s přehledy 
změn 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 959 s. 
Úplná znění všech daňových zákonů, vybrané 
prováděcí vyhlášky a metodické pokyny či 
sdělení MF. Kromě daňových zákonů jsou        
v knize uvedeny smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění, tzv. "ekologické daně", zákon            
o mezinárodní pomoci při správě daní, zákon   
o účetnictví, o pojistném na sociální 
zabezpečení a o pojistném na všeobecné 
zdravotní pojištění. - Příl. k jednotlivým 
zákonům. - ISBN: 978-80-7263-430-9 
 
23731 
Jiří Dušek 
Daně z příjmů 2008 : přehledy, daňové a 
účetní tabulky 
Praha: Grada, 2008, 199 s. : tab. 
V první části stručné a komplexní přehledy 
toho nejdůležitějšího k danému tématu, včetně 
odkazů na předpisy. V druhé části jsou 
zařazeny praktické a přehledné daňové a účetní 
tabulky nutné pro podnikání. Nejdůležitější 
údaje, sazby apod. Právní stav k 1. 1. 2008. -  
3. vyd. - 5 příl. - ISBN: 978-80-247-2501-7 
 
23744 
Tomáš Jaroš 
Daň z příjmů právnických osob v účetnictví 
2007/2008 : praktický průvodce 
Praha: Grada, 2008, 182 s. : příklady 
Základní principy zdaňování a placení daní      
z příjmů právnických osob. Dlouhodobý 
majetek. Leasing. Operace s podnikem jako 
celkem. Zásoby. Finanční majetek. Pohledávky 
a závazky. Osobní náklady. Rekapitulace 
zásadních změn v oblasti DPPO od 1. 1. 2008. 
Příklad na vyplnění přiznání k dani z příjmů 
právnických osob za rok 2007. - 4. vyd. - 
Přehl. práv. předpisů. - ISBN: 978-80-247-
2523-9 
 
23558III 
Jana Dlabačová a kolektiv 
Daňová a účetní řešení 
Praha: Svaz účetních, 2008, 64 s. 
V první části přehled hlavních změn v daních  
z příjmů právnických osob v roce 2008. Druhá 
část přináší stanoviska k dotazům vyvolaným 

těmito změnami, ale také novým insolvenčním 
zákonem a úpravami v účetnictví. Některé 
dotazy se vztahují k účetní závěrce za rok 
2007. 
 
23742 
Jaroslav Sedláček 
Daňová evidence podnikatelů 2008 
Praha: Grada, 2008, 125 s. : obr., karty 
Vedení daňové evidence, její výhody a 
nevýhody ve srovnání s účetnictvím a její 
uplatnění při sestavování přiznání k dani          
z příjmů. Daňové příjmy a výdaje. Obchodní 
majetek, evidence dluhů podnikatele. Zjištění 
základu daně. Komplexní příklad vedení 
evidence. Vyplněné daňové přiznání 2007 
včetně společného zdanění manželů. - 5. vyd. - 
Příl. - ISBN: 978-80-247-2537-6 
 
23697 
Eva Sedláková 
Daňové a nedaňové výdaje od A do Z v roce 
2008 
Český Těšín: PORADCE, 2008, 256 s. 
Abecedně seřazená hesla přinášejí přehled 
nejdůležitějších daňových a nedaňových 
výdajů, včetně toho, jakým způsobem je 
možno tyto údaje z hlediska daně z příjmů 
uplatnit tj. včetně omezujících podmínek. 
Přehled obsahuje i heslo týkající se daňové 
ztráty a další potřebné údaje související             
s daňovými výdaji. Doplněno příklady. -         
4. přeprac. vyd. - ISBN: 978-80-7365-305-7 
 
23740 
Ivan Fučík a kol. 
Daňové aspekty podnikání v koncernu 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 235 s. : 
schémata, tab. 
Obecné právní předpoklady pro podnikatelská 
uskupení, koncerny, mateřské a dceřiné 
společnosti v koncernovém právu. Směrnice 
EU a jejich implementace do českého 
daňového práva. Možnosti a způsoby 
financování investice v rámci skupiny podniků 
z daňového pohledu. Problematika stanovení a 
doložení tzv. ceny obvyklé, stanovené na 
základě tržního odstupu. Test nízké 
kapitalizace. Náklady mateřské společnosti 
související s držbou podílu v dceřiné 
společnosti podle zákona o daních z příjmů.    
V knize jsou popsány a vysvětleny                    
i nejdůležitější změny, tak jak je upravují 
novely daňových zákonů, které jsou účinné od 
1.1.2008. - 1. vyd .- ISBN: 978-80-7357-323-2 
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23750 
Lenka Láchová 
Daňové systémy v globálním světě 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 271 s. : grafy, 
tab. 
Přehled o daňových systémech a daňové 
politice zemí OECD, EU i rozvojových zemí 
(příklad Etiopie) v prostředí celosvětové 
integrace trhů. Vliv měnících se podmínek na 
cíle daňových reforem a formy jejich realizace. 
Pravidla mezinárodní koordinace a 
harmonizace a dopad konkurence na změny 
těchto pravidel. Komparace daňových soustav 
a výše daňového zatížení v jednotlivých 
zemích EU. Vzájemná interakce jednotlivých 
daňových systémů uvnitř různých forem 
uskupení. Vývoj a charakteristika daňových 
systémů zemí EU, USA, Ruska a Švýcarska. - 
1. vyd. - 13 příl. - ISBN: 978-80-7357-320-1 
 
23721 
Svatopluk Galočík, Oto Paikert 
DPH 2008 : výklad s příklady 
Praha: Grada, 2008, 240 s. 
Znění zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění 
pozdějších zákonů. Komentář k zákonu se 
zvýrazněním novel, ke kterým došlo v roce 
2007. Konkrétní názorné příklady z praxe. 
Komentované přílohy (sazby zboží, služeb). 
Právní stav k 1. 1. 2008. - 4. vyd. - 4 příl. - 
ISBN: 978-80-247-2398-3 
 
23732 
Jiří Dušek 
DPH 2008 : zákon s přehledy 
Praha: Grada, 2008, 211 s. : tab. 
Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve 
znění pozdějších zákonů, se zvýrazněním 
novel. Přehledné zobrazení nejběžnějších 
paragrafů zákona ve schématech pro snadnou 
orientaci. V příloze: seznam zemí EU a jejich 
daňová identifikační čísla, přehled zdanění 
dopravy, INTRASTAT (přijetí a odeslání), 
přiznání k DPH, souhrn hlášení k DPH. Právní 
stav k 1. 1. 2008. - 5. vyd. - 7 příl. - ISBN: 
978-80-247-2491-1 
 
23741 
Svatopluk Galočík, František Louša 
DPH a účtování : přeprava, dovoz, vývoz, 
služby 
Praha: Grada, 2008, 158 s. 
Právní úprava přepravy mezi členskými státy. 
Účtování DPH. Činnost a uplatnění DPH         
u spedičních firem. Daňové doklady. Varianty 

přepravy zboží mezi členskými státy. Přeprava 
s třetími zeměmi. Vývoz a dovoz zboží. 
Opravy prostředků pro dopravu mezi osobami 
z jiných členských států a třetími zeměmi. 
Pronájem. Dodání a pořízení nových 
dopravních prostředků uvnitř EU. Zvláštní 
režim při obchodu s "ojetými" dopravními 
prostředky mezi členskými státy. Příklady       
z praxe. - 2. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-
247-2384-6¨ 
 
23794 
OECD 
Fundamental reform of corporate income 
tax 
Zásadní reforma daně z příjmů korporací 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007, 170 s. : tab., grafy, 
vzorce, rámečky 
Studie přináší analýzu zásadních reforem 
systému daně z příjmu korporací ve státech 
OECD a hodnotí přínos těchto reforem. 
Zaměřuje se na daňové deformace vyvolané 
systémem korporačního zdanění z domácího     
i zahraničního pohledu, dále zvažuje daňové 
příjmy a složitost systému. Zdanění peněžních 
toků korporací (corporate cash flow tax), jeho 
různé typy a efektivita. - ISBN: 978-92-64-
03811-0 
 
23626 
IBFD 
Global corporate tax handbook 2007 
Světová příručka korporační daně 2007 
Amsterdam: International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2007, 876 s. : tab. 
První vydání Světové příručky korporační 
daně. Spolu se Světovou příručkou osobní 
daně (sign. 23627) tvoří komplet, který 
poskytuje přehled daňových systémů 87 zemí 
světa. Zahrnuje také kapitolu o Evropské unii a 
popis sedmi nejdůležitějších švýcarských 
kantonů. - www.ibfd.org. - ISBN: 978-90-
8722-009-9 
 
23627 
IBFD 
Global individual tax handbook 2007 
Světová příručka osobní daně 2007 
Amsterdam: International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2007, 652 s. : tab. 
První vydání Světové příručky osobní daně. 
Spolu se Světovou příručkou korporační daně 
(sign. 23626) tvoří komplet, který poskytuje 
přehled daňových systémů 87 zemí světa. 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                 
__________________________________________________________________________________________ 

7 

Zahrnuje také popis sedmi nejdůležitějších 
švýcarských kantonů. - Příl. - www.ibfd.org. - 
ISBN: 978-90-8722-010-5 
 
23775 
Pavel Prudký, Milan Lošťák 
Hmotný a nehmotný majetek v praxi [2008] 
: změny po reformě, komentář, příklady 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 271 s. 
Schválený zákon o stabilizaci veřejných 
rozpočtů zasáhl i do oblasti hmotného majetku, 
na což reaguje aktualizovaný obsah této 
publikace, která chronologicky provází všemi 
fázemi existence firemního majetku. Řeší jeho 
pořízení včetně stanovení vstupní ceny, 
technické zhodnocování majetku, zásady a 
formy odpisování majetku i způsoby likvidace 
majetku. Upozorňuje na změny platné od roku 
2008 a uvádí vyřešené příklady nejrůznějších 
situací, které mohou nastat. - 10. aktualiz. vyd. 
- ISBN: 978-80-7263-445-3 
 
23771 
Vladimír Pelc 
Místní poplatky : úplné znění zákona           
o místních poplatcích s vysvětlivkami  
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 303 s. 
Obsah zákona a znění zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů (poslední zapracovaný zákon je        
č. 270/2007 Sb.), s vysvětlivkami. Přehled 
návrhů novelizací a novelizací tohoto zákona. - 
3. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7201-691-4 
 
23558IV 
Lubomír Janoušek a kolektiv autorů 
Názory v účetnictví a daních 
Praha: Svaz účetních, 2008, 64 s. 
Daňové souvislosti při uplatňování cestovních 
náhrad v roce 2007 a 2008 u podnikatelských 
subjektů (L. Janoušek). Řešení praktických 
dotazů jako např.: DPH v případě autorských 
honorářů, DPH u darů, DPH při přepravě mezi 
členskými státy EU, odpisování majetku, 
leasing, účtování o dotaci, úroky a mnoho 
dalších. 
 
 
 
 
 
 
 

23789 
Petr Valouch 
Optimální zdanění fyzických osob 2008 : 
neplaťte víc, než musíte 
Praha: Grada, 2008, 143 s. : 2 tab. 
Základní pojmy, aktuální právní úprava, 
modelové situace, konkrétní příklady. Příjmy 
fyzických osob a povinné odvody z těchto 
příjmů. Optimalizace pojistných a daňových 
odvodů u příjmů ze závislé činnosti, u příjmů  
z podnikání a z jiné samostatné výdělečné 
činnosti, z příjmů z pronájmu, z ostatních 
příjmů. Zálohy na daň z příjmů. Společné 
zdanění manželů. Příklad na minimalizaci 
celkových odvodů domácnosti. Publikace 
komentuje techniky optimalizace uplatnitelné  
v roce 2007 a vysvětluje změny, které vstupují 
v účinnost pro rok 2008 se všemi jejich 
dopady. - 2. vyd. - 2 příl.: daňová přiznání. - 
ISBN: 978-80-247-2540-6 
 
E-9055I 
[Ministere du budget, des comptes publics et 
de la fonction publique] 
Précis de fiscalité 2008. Tome 1 
Přehled fiskální soustavy 2008. Svazek 1 
[Paris]: Ministere du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique, 2008, Více 
druhů str. : tab. 
Vyčerpávající přehled daňové soustavy a 
daňového zatížení ve Francii. Úplné znění 
všech předpisů. Aktualizované vydání.            
V prvním svazku přímé zdanění osob, přímé 
daně podniků a daň z obratu. - ISBN: 978-2-
11-097674-1 
 
E-9055II 
Précis de fiscalité 2008. Tome 2 
Přehled fiskální soustavy 2008. Svazek 2 
[Paris]: Ministere du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique, 2008, Více 
druhů str. : tab. 
Aktualizované vydání přehledu francouzské 
daňové legislativy. Ve druhém svazku zdanění 
nemovitostí a nadhodnoty, místní přímé daně, 
poplatky, kolkovné, daň u společné 
odpovědnosti za jmění, kontrola, sankce, 
sporné věci, katastrální záležitosti, pozemková 
daň, majetková daň, vybírání daní. - ISBN: 
978-2-11-097674-1 
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23844 
Pavel Vlach, Zuzana Rylová 
Reforma daní z příjmů od roku 2008 
Ostrava: Sagit, 2007, 256 s. 
Komentář k novele zákona o daních z příjmů. 
Novela je součástí zákona č. 261/2007 Sb.,      
o stabilizaci veřejných rozpočtů. Srovnávací 
znění 2007/2008. Komentář k novele zákona    
o rezervách. Srovnávací znění 2007/2008. -       
1. vyd. - ISBN: 978-80-7208-648-1 
 
23825 
[Ivan Brychta] 
Tabulky a informace pro daně a podnikání : 
2008 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 519 s. : tab. 
Přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, čísel, 
postupů a údajů z daňových zákonů a ze 
zákonů s nimi souvisejících: sazby a číselné 
údaje potřebné ke stanovení výše daňové 
povinnosti, odpisové skupiny a minimální 
doby odpisování, termíny, cestovní náhrady, 
účetní předpisy a účtová osnova, přehled 
platových a mzdových tarifů, údaje z oblasti 
sociálního a zdravotního pojištění, přehled 
důchodů, dávky státní sociální podpory, 
jednotné kurzy zahraničních měn, přehled 
živností a povinností vyplývajících ze 
živnostenského zákona, smluvní vztahy podle 
občanského a obchodního zákoníku, daňová 
politika v EU. - 4. vyd. - Sezn. souvisejících 
práv. předpisů -- vyd. ve spolupráci s nakl. 
DATEV.cz. - ISBN: 978-80-7357-342-3 
 
23686 
ANAG 
Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti a funkčních požitků 2008 
Olomouc: Andragogos agency, 2007, 95 s. : 
tab. 
Přehled nezdanitelných částí základu daně, 
přehled slev na dani, daňové zvýhodnění na 
dítě, vybraná ustanovení zák. č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů. Tabulky pro výpočet 
měsíčních záloh, srážkové daně a stanovení 
hrubého příjmu z čistého příjmu u dohod         
o provedení práce, tabulka pro výpočet 
celoroční daňové povinnosti. - ISBN: 978-80-
7263-424-8 
 
 
 
 
 
 

23795 
OECD 
Tax effects on foreign direct investment : 
recent evidence and policy analysis 
Účinky daní na zahraniční přímé investice : 
současné důkazy a rozbor přístupů 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, c2007, 187 s. : grafy, 
vzorce, tab., rámečky 
Zpráva publikuje výsledky projektu zkoumání 
různých aspektů zdanění a přímých 
zahraničních investic (PZI). Zaměřuje se 
zejména na oblast empirických studií a modelů 
pro zjišťování daňové elasticity a možných 
vlivů daní na rozhodování o PZI, pravidla pro 
zdanění přeshraničních (příchozích a 
odchozích) investic, tlak na mezinárodní 
konkurenceschopnost daňového systému, 
možné účinky reformy korporačních daní na 
tok PZI a plánovací strategie pro korporační 
daně ve snaze snížit daňové břemeno 
nadnárodních společností. - Příl. - ISBN: 978-
92-64-03837-0 
 
23625 
Richard Eccleston 
Taxing reforms : the politics of the 
consumption tax in Japan, the United 
States, Canada and Australia 
Daňové reformy : politika spotřební daně    
v Japonsku, Spojených státech, Kanadě a 
Austrálii  
Cheltenham: Elgar, c2007, vii, 202 s. : tab., 
grafy 
Návrh zavést široce založené spotřební daně 
podnítil v minulých desetiletích značné 
politické spory. Kniha zkoumá politiku 
reformy spotřebních daní ve čtyřech zemích, 
kde byl politický odpor k takovým postupům 
nejsilnější: Japonsku, Spojených státech, 
Kanadě a Austrálii. - ISBN: 978-1-84542-   
120-5 
 
23790 
Organisation for economic co-operation and 
development 
Taxing wages 2006-2007 : special feature: 
tax reforms and tax burdens 
Daně z mezd 2006-2007 : zvláštní část: 
daňové reformy a daňová břemena 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2008, 482 s. : tab., grafy 
Roční publikace nabízí podrobnosti o daních 
placených z mezd ve všech třiceti členských 
zemích OECD. Informace obsažená ve zprávě 
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pokrývá daň z příjmu fyzických osob, 
příspěvky na sociální pojištění placené 
zaměstnanci i jejich zaměstnavateli a peněžité 
dávky, které dostávají rodiny s dětmi. 
Výsledky zahrnují daňové břemeno pro rodinu 
s jednou a dvěma výdělečně činnými osobami 
a mzdové náklady zaměstnavatelů. Srovnávání 
zemí navzájem, historický vývoj, metodologie, 
údaje za jednotlivé země. Speciálním tématem 
vydání jsou daňové reformy a daňová 
břemena. - 2007 ed. - Příl. - ISBN: 978-92-64-
04210-0 
 
23720 
Ivana Pilařová 
Účetní a daňové problémy právnických osob 
v praxi 2008 
Praha: Grada, 2008, 171 s. 
Výklad problematických oblastí zákona            
o daních z příjmů právnických osob                 
v návaznosti na účetní předpisy. Aplikace 
zákona na praktické problémy. Řešení ne zcela 
standardních účetních a daňových situací. 
Chyby při sestavování základu daně a výpočtu 
daně z příjmů právnických osob. Zdaňování 
dividend a podílů na zisku, ukončení účasti 
společníka ve společnosti. Nakládání                 
s pohledávkami. Stručný přehled 
nejdůležitějších novinek, které přinesl zák.     
č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 
rozpočtů, v dani z příjmů a Interpretace 
Národní účetní rady schválené v roce 2006 a 
2007. - 4. vyd. - ISBN: 978-80-247-2539-0 
 
23835 
Zdena Jirásková, Alena Šneberková 
Výkon správy místních poplatků ve vzorech 
rozhodnutí 
Praha: POLYGON, 2008, 118 s. 
Vybrané druhy rozhodnutí a některých dalších 
úkonů správců poplatků. Publikace je 
rozdělena na části, jež odpovídají rozdělení 
zákona o správě daní a poplatků (zákon          
č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších zákonů): 
obecná ustanovení, přípravné řízení, 
vyměřovací řízení, řádné opravné prostředky, 
mimořádné opravné prostředky, placení 
poplatků. Komentář k jednotlivým tiskopisům 
poskytuje metodický návod pro jejich písemné 
vyhotovení v praxi. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
7273-147-3 
 
 
 
 

23774 
Petr Pelech 
Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze 
závislé činnosti v roce 2008 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 439 s. : 
tab. 
Metodická příručka pro správné daňové 
posouzení příjmů ze závislé činnosti reaguje na 
novely zákona o daních z příjmů přijaté           
v průběhu roku 2007 pro zdanění v roce 2008, 
tj. zejména na zásadní změnu způsobu zdanění 
v rámci zákona o stabilizaci veřejných 
rozpočtů. Obsahuje též upravené daňové 
tiskopisy, výklad ke zdaňování některých 
plnění z FKSP a sociálních fondů, zdaňování 
zahraničních zaměstnanců a zamezení dvojího 
zdanění příjmů z pohledu zaměstnance. 
Součástí publikace jsou příklady výpočtu 
měsíčních daňových záloh v roce 2008, dotazy 
a odpovědi, dále úplné znění zákona o daních   
z příjmů, předpisy související a tabulky daně   
z příjmů pro výpočet měsíčních záloh a 
výpočet roční daně ve zkráceném vydání. -   
16. dopl. a aktualiz. vyd. - Tab. pro výpočet 
záloh a daně. - ISBN: 978-80-7263-433-0 
 
23779 
Helena Stuchlíková, Sofia Komrsková 
Zdaňování neziskových organizací                
s příklady z praxe : zejména příspěvkových 
organizací, krajů, obcí, občanských 
sdružení, nadací, veřejných vysokých škol, 
veřejných výzkumných institucí a obecně 
prospěšných společností 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 343 s. 
Úvodní popis platné legislativy. Reforma 
veřejných financí (změny s účinností od         
1. 1. 2008). Předmět daně. Výsledky 
hospodaření a základ daně. Položky odčitatelné 
od základu daně. Slevy na dani. Komentář       
k vybraným problémům: majetek, zásoby, 
pohledávky, rezervy, některé položky daňově 
uznatelných nákladů, daňová kontrola, veřejné 
výzkumné instituce, obecně prospěšné 
společnosti. Zdaňování neziskových 
organizací, které vedou jednoduché účetnictví. 
Příklady. - 6. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-
7263-434-7 
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23829 
Václav Vybíhal 
Zdaňování příjmů fyzických osob 2008 : 
praktický pr ůvodce 
Praha: Grada, 2008, 216 s. : obr., tab., příklady 
Podrobný výklad problematiky daní z příjmů 
fyzických osob: vymezení základních pojmů, 
příjmy osvobozené od daně, základ daně, 
daňové přiznání a placení daně, zdaňování 
příjmů fyzických osob, vybrané problémy 
daňových vztahů k zahraničí, daňové 
odpisování majetku, daňové režimy odpisu 
pohledávek, rezervy jako daňové výdaje. 
Výklad je doplněn velkým množstvím 
příkladů. - 4. vyd. - ISBN: 978-80-247-2536-9 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
23739 
Pavel Tuleja 
Analýza pro ekonomy : [učebnice pro 
ekonomické a obchodně podnikatelské 
fakulty]  
Brno: Computer Press, 2007, vi, 336 s. : tab., 
obr., schéma 
Učebnice je rozdělena do deseti samostatných 
kapitol, jež jsou seskupeny do dvou oddílů 
věnovaných základním souvislostem 
makroekonomické analýzy a analýze vnitřní a 
vnější ekonomické rovnováhy. Názvy kapitol: 
Ekonomický systém, ekonomický model a 
makroekonomická analýza; Národní 
účetnictví; Komparativní ekonomie jako 
nadstavba makroekonomické analýzy; Výroba, 
HDP a ekonomický růst; Agregátní poptávka a 
agregátní nabídka; Cenová stabilita; Trh práce 
a zaměstnanost; Vnější ekonomická 
rovnováha; Fiskální politika a veřejný dluh; 
Monetární politika a měnový vývoj. Každá 
kapitola obsahuje v úvodu rychlý náhled na 
řešený problém a v závěru shrnutí probírané 
látky a klíčová slova. - 1. vyd. - Slov. pojmů. - 
ISBN: 978-80-251-1801-6 
 
23769 
Hernando de Soto 
Mystérium kapitálu : pro č kapitalismus 
triumfuje na Západě a selhává všude jinde 
na světě 
Praha: Rybka Publishers, 2007, 253 s. 
Peruánský liberální ekonom zkoumá příčiny 
neúspěchu globálního kapitalismu a nastiňuje 
východisko ze stávající neuspokojivé situace. 

Konfrontuje úspěch kapitalismu na Západě      
s jeho hospodářským nezdarem v rozvojových 
nebo postsovětských zemích. Důvody 
neúspěchu v zemích, které odstranily 
autoritativní politické režimy a liberalizovaly 
ekonomiku, shledává v nedostatečné právní 
ukotvenosti statutu soukromého vlastnictví a 
ve špatné právní struktuře, neumožňující          
s tímto majetkem disponovat a vytvářet tak 
další hodnoty. Podle autorova názoru 
ztělesňuje kapitalismus jediný systém, který je 
schopen poskytnout prostředky nezbytné         
k tvorbě masivní nadhodnoty. Tržně 
orientovaný kapitalistický systém by měl 
respektovat zájmy obyčejných lidí. - 1. vyd. - 
Pozn. -- 2 příl. - The Mystery of Capital 
(Orig.). - ISBN: 978-80-87067-20-7 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový 
systém 
 
E-9064 
Jiří Podpiera, Laurent Weill 
Bad luck or bad management? : emerging 
banking market experience 
Smůla nebo špatný management? : 
zkušenost rozvíjejícího se bankovního trhu 
Praha: Czech National Bank, December 2007, 
14 s. : tab., vzorce 
Studie modelovým způsobem zkoumá 
příčinnou souvislost mezi špatnými úvěry 
(non-performing loans) a zhoršující se 
nákladovou účinností bank a zda některá          
z těchto skutečností je rozhodujícím činitelem 
při krachu bank. Používá údaje z českého 
bankovního sektoru z let 1994 - 2005. Dochází 
ke zjištění, že kvalita řídící práce 
managementu bank klíčovým způsobem 
ovlivňuje riziko krachu banky. 
 
23623 
Donato Masciandaro, Elöd Takáts, Brigitte 
Unger 
Black finance : the economics of money 
laundering 
Černé finance : ekonomie praní peněz 
Cheltenham: Elgar, 2007, xx, 257 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Současná dramatická vlna teroristických útoků 
ještě více zaostřila celosvětovou pozornost na 
fenomén praní peněz. Cílem knihy je 
nabídnout systematickou analýzu ekonomie 
praní peněz a jeho spojitosti s financováním 
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terorismu. Autoři rozebírají obecné principy 
praní peněz, objasňují institucionální a 
empirický rámec prospěšný při hodnocení 
příčin a následků tohoto fenoménu, analyzují 
návrh národních a mezinárodních opatření 
zaměřených na boj s praním peněz. - ISBN: 
978-1-84720-215-4 
 
23722 
Larry Williams 
Dlouhodobá tajemství krátkodobých 
obchodů 
Praha: Centrum finančního vzdělávání, 2007, 
xi, 272 s. : obr., tab. 
Zkušenosti úspěšného obchodníka. Důkladná 
analýza nejefektivnějších krátkodobých 
strategií, detailní popis implementace 
správného money-managementu, řada 
zajímavých nástrojů technické analýzy, přesná 
a konkrétní pravidla vstupů a výstupů obchodů 
a řada dalších rad, tipů a zkušeností. Názvy 
kapitol: Jak udělat pořádek v krátkodobém 
chaosu; Je to otázka času a peněz aneb vše, co 
kdy budete potřebovat a vědět o cyklech; 
Skutečné tajemství krátkodobého tradingu; 
Průlom volatility - síla momentu; Teorie 
krátkodobého obchodování; Blíže k pravdě; 
Patterny vedoucí ke zisku; Oddělování 
kupujících a prodávajících; Krátkodobé 
obchodování podle obrazovky; Zvláštní 
krátkodobé situace; Kdy z vašich obchodů 
vystoupit; Úvahy o businessu jménem 
spekulace; Money management - klíč ke 
království; Úvahy z minulosti; Co vlastně 
způsobuje růst akciového trhu? - Long-Term 
Secrets to Short-Term Trading (Orig.). - ISBN: 
978-80-903874-1-6 
 
23826 
Ivana Pečinková (ed.) 
Euro versus koruna : rizika a přínosy 
jednotné evropské měny pro ČR 
Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2008, 215 s. : tab., grafy 
Pohled na společnou evropskou měnu s jejími 
přínosy i zápory. Z textů tohoto druhého 
vydání sborníku je znát, jak debata o vstupu 
ČR do měnové unie pokročila od prvního 
vydání v roce 2007. Názvy jednotlivých 
příspěvků: Proč a jak vznikla Maastrichtská 
smlouva (H. Fajmon); Klausova kritéria pro 
přijetí (či nepřijetí) společné evropské měny 
(V. Klaus); Společná měna jako politický 
projekt (O. Krutílek); Dvojí měna - možná 
cesta pro ČR? Právní aspekt (M. Tomášek); 

Pět otázek a odpovědí k problematice zavedení 
eura v ČR (M. Singer); Měnová a kurzová 
politika v ČR (Československu) po roce 1989 
(I. Zeman); Euro a jeho budoucnost (P. Mach); 
Nominální kritéria konvergence ČR až na 
jednu výjimku plní, reálná nikoliv (M. Ševčík); 
Společná evropská měna: historie, souvislosti, 
budoucnost (P. Kohout); Zkušenosti s eurem a 
poučení pro nové členy EU (J. Jonáš); 
"Europreteky" a "europasce" (nielen) na 
Slovensku (P. Gonda); Euro - jeho přínosy a 
ztráty pro českou ekonomiku (M. Tuček); 
Možnosti opuštění eurozóny a grónský odchod 
z ES (P. Sokol); Může ČR odmítnout euro?  
(O. Krutílek); Máme se připravit na růst cen a 
úrokových sazeb? (P. Kohout); Čtyři důvody 
proti euru (S. Janáčková); O dvou euromýtech 
(M. Hampl); Nespěchejme, není důvod         
(P. Páral); Bez nadšení, ale co nejdříve        
(M. Boehm). - 2. rozšíř. vyd. - Informace         
o autorech. - ISBN: 978-80-7325-138-3 
 
23622 
by Thomas Rudolf Maria Pius Keijser 
Financial collateral arrangements 
Dohody o finančním zajištění 
Deventer: Kluwer, 2006, xxiii, 430 s. 
Tématem autorovy doktorské disertace je 
směrnice Evropského parlamentu a Rady        
č. 2002/47/ES o dohodách o finančním 
zajištění, důležitá pro finanční trhy. Tato 
směrnice poskytuje rámec pro dohody              
o zajištění v Evropské unii a vypořádává se      
s řadou otázek majetkového a insolvenčního 
práva. Autor zkoumá její teoretické a praktické 
dopady. Studie objasňuje rostoucí vliv 
evropského práva na národní systémy 
soukromého práva a z toho vyplývající 
neshody. - Příl. - ISBN: 90-13-03661-9 
 
23680 
Lenka Vichnarová, Jolana Nováková 
Financování bydlení 
Brno: ERA, 2007, 90 s. : tab. 
Možnosti financování bydlení. Hypotéka, úvěr 
ze stavebního spoření nebo spotřebitelský úvěr 
- jejich výhody a nevýhody. Jak vyřídit 
hypotéku a úvěr ze stavebního spoření 
(doklady, záruky, správný výběr finančního 
ústavu). Přehled všech bank a stavebních 
spořitelen, nabídka jejich produktů a kontaktní 
údaje. Konkrétní modelové příklady. Zvláštní 
kapitoly jsou věnovány úspoře na dani a 
podmínkám výhodných úvěrů od státu. 
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Praktické rady a tipy. - 1. vyd. - Slovníček -- 
přílohy. - ISBN: 978-80-7366-079-6 
 
23746 
Jarmila Radová a kolektiv 
Finanční matematika pro každého : 
příklady 
Praha: Grada, 2008, 227 s. : tab., vzorce +       
1 CD-ROM 
Praktické řešené i neřešené příklady                 
s výsledky. Postupy a metody, které jsou 
využívané v bankovní a finanční praxi: 
jednoduché a složené úročení, investiční 
rozhodování, spoření, důchody, umořování 
dluhu, úrokové sazby, akcie, měření 
výkonnosti portfolia, měnové kurzy. Publikace 
je vhodným doplňkem stejnojmenné učebnice 
(signatura 23547). - 1. vyd. - Příl. na CD-ROM 
obsahuje vzorce v Excelu a řešení vybraných 
příkl. - ISBN: 978-80-247-2364-8 
 
23641 
edited by William Mitchell, Joan 
Muysken,Tom van Veen 
Growth and cohesion in the European 
Union : the impact of macroeconomic policy 
Růst a soudržnost v Evropské unii : vliv 
makroekonomické politiky 
Cheltenham: Elgar, c2006, xx, 250 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Kritické posouzení současné fiskální a 
monetární politiky v Evropě. Sborník 
příspěvků prezentuje výsledky empirického 
výzkumu a diskusi o teoretickém rámci 
politiky Evropské centrální banky a Paktu 
stability a růstu. První část: Monetární politika, 
fiskální politika a Pakt stability a růstu. Druhá 
část: Trhy práce a politika pracovního trhu. - 
ISBN: 1-84542-611-8 
 
23734 
Zlatuše Komárková, Luboš Komárek 
Integrace finančního trhu vybraných 
nových členských zemí EU s eurozónou 
Praha: Národohospodářský ústav Josefa 
Hlávky, 2008, 174 s. : obr., tab. 
Studie se zabývá teoretickými, modelovými a 
empirickými stránkami finanční integrace 
české ekonomiky a vybraných nových 
členských zemí EU (Polsko, Maďarsko, 
Slovensko) s vyspělejšími zeměmi EU a 
eurozóny. Jejím cílem je analýza existence a 
dynamiky integrace na jednotlivých dílčích 
finančních trzích, tj. devizovém, peněžním, 
úvěrovém, dluhopisovém a akciovém. Jedna    

z kapitol se zabývá rolí monetární a fiskální 
politiky s ohledem na vývoj cen aktiv. - 6 příl. 
- ISBN: 80-86729-36-2 
 
23642 
edited by Jörg Decressin, Hamid Faruqee, and 
Wim Fonteyne 
Integrating Europe´s financial markets 
Integrace evropských finančních trhů 
Washington: International Monetary Fund, 
2007, xviii, 261 s. : tab., grafy, vzorce, 
rámečky 
Publikace se zaměřuje na oblast finanční 
integrace a na otázky stability evropských 
finančních trhů. Definuje jednotný finanční trh, 
jeho výhody i rizika a srovnává současný stav 
v EU a USA. Speciální pozornost je věnována 
trhu s kmenovými akciemi. Dále analyzuje 
současné trendy v bankovním sektoru              
z hlediska stability, provádí sdružovací 
analýzu. Společný program MMF a Světové 
banky k vyhodnocování stavu a rozvoje 
finančního sektoru (FSAP), srovnávací údaje   
o kvalitě kontrolních systémů, budování 
systému finanční stability v rámci EU. -  
ISBN: 978-1-58906-623-6 
 
23761 
Benjamin Graham s dodatky Jasona Zweiga 
Inteligentní investor 
Praha: Grada, 2008, 503 s. : tab., obr. 
V knize významného amerického investičního 
poradce B. Grahama se čtenáři dozvědí, jak se 
jako investor, makléř nebo investiční poradce 
vyhnout závažným chybám a jaké dlouhodobé 
strategie při investování uplatnit. Nadčasově 
platné přístupy Grahamovy filozofie jsou 
podány formou vhodnou pro laiky a jsou 
doplněny o komentář uznávaného finančního 
analytika J. Zweiga, který aplikuje Grahamovy 
rady, analytické přístupy a příklady na dnešní 
tržní podmínky. - 1. vyd. (druhý dotisk) -         
7 příl. - The Intelligent Investor (Orig.). - 
ISBN: 978-80-247-1792-0 
 
23648 
edited by Robert A. Mundell, Paul J. Zak, 
Derek M. Schaeffer 
International monetary policy after the euro 
Mezinárodní měnová politika po zavedení 
eura 
Cheltenham: Elgar, c2005, viii, 163 s. 
Příspěvky předních ekonomů o vlivu zavedení 
eura na mezinárodní měnový systém. Autoři 
rozebírají vliv eura na životní úroveň               
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v rozvinutých a rozvojových zemích, růst 
eurozóny, roli Mezinárodního měnového fondu 
a funkci zlata v mezinárodním měnovém 
systému. Dále je diskutován návrh nové 
mezinárodní finanční architektury a její dopad 
na bohatství národů. - ISBN: 1-84542-121-3 
 
23723 
Larry Williams 
Jak jsem vydělal milion dolar ů za rok 
obchodováním komodit 
Praha: Centrum finančního vzdělávání, 2007, 
136 s. : grafy 
Autorem publikace je úspěšný burzovní 
obchodník. V 11 kapitolách podrobně popisuje 
své postupy a metody. Z obsahu: klíčový 
element pro úspěch na trzích, rady 
začátečníkům, fundamentální strategie za 
milion dolarů, jak vytipovat obchody                
s šancemi deset ku jedné, čtení grafů, 
transakční analýza, obchodní tipy. - How          
I Made One million Dollars ...Last Year 
...Trading Commodities (Orig.). - ISBN: 978-
80-903874-0-9 
 
23691 
[Vladimír Filip] 
Papírové peníze 1759-1918 : od Marie 
Terezie po Karla I. 
Brno: Josef Filip, 2005, 320 s. 
Reprezentativní publikace přibližuje 
problematiku vzniku papírových peněz             
v historických a hospodářských souvislostech 
na území Rakouska od roku 1759, později 
Rakouska - Uherska až do rozpadu soustátí     
v roce 1918. Obsahuje vyobrazení veškerých 
státních papírových platidel i ukázky 
papírových platidel nouzových, vojenských, 
platidel zajateckých táborů, platidel 
padělaných a ukázky cenných papírů. 
Doprovodné texty poskytují informace            
o okolnostech vzniku těchto platidel, 
informace o kupní síle dobové měny, 
výdělcích apod. se zvláštním zřetelem              
k zajímavým údajům, týkajícím se známých 
historických osobností. - 1. vyd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23646 
OECD 
Purchasing power parities and real 
expenditures : 2005 benchmark year 
Parity kupní síly a reálné výdaje : vztaženo 
k roku 2005 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007, 161 s. : tab., grafy 
Zpráva představuje parity kupní síly a návazné 
odhady reálných výdajů z HDP za 46 zemí, 
které se podílely na Programu parity kupní síly 
Eurostat - OECD v roce 2005. Program byl 
nastolen začátkem 80. let a má poskytovat 
mezinárodně srovnatelné cenové a objemové 
měření HDP a jeho výdajové složky za členské 
země EU a OECD. Dále je zahrnuto 10 zemí, 
které se účastnily Srovnávacího programu 
zemí ze Společenství nezávislých států pro rok 
2005. Údaje i za 6 zemí západního Balkánu a 
Izrael. Pozadí a organizace srovnávání, 
shromažďování a zveřejňování údajů, 
kalkulace a agregace parit kupní síly. - Příl. - 
ISBN: 978-92-64-02676-6 
 
22516II 
Radim Chalupa 
Zákon směnečný a šekový : komentář.        
2. část, Šeky 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 335 s. 
Obsáhlý komentář k zákonu č. 191/1950 Sb., 
zákonu směnečnému a šekovému, článek II. 
šek. - 2. vyd. - Příl.: znění zákona. - ISBN: 
978-80-7201-692-1 
 
E-9074 
Česká národní banka 
Zpráva o inflaci /I 2008 
Praha: Česká národní banka, [2008], 94 s. : 
tab., grafy, boxy 
Vývoj inflace ve čtvrtém čtvrtletí 2007. 
Současný ekonomický vývoj: vnější prostředí, 
měnové podmínky, poptávka a nabídka, trh 
práce, platební bilance, měnový vývoj, dovozní 
ceny a ceny výrobců, inflace. 
Makroekonomická prognóza a její 
předpoklady. Záznamy z jednání bankovní 
rady ČNB. V příloze vyhodnocení plnění 
maastrichtských konvergenčních kritérií a 
stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. 
Zpráva obsahuje informace dostupné k 25. 
lednu 2008. - 22 tab. příl. -- též v anglické 
verzi sign. E-9075. 
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Hospodářská situace a politika. 
Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
23842 
Alexander J. Bělohlávek, Renáta Hótová 
Cenová regulace : z pohledu tuzemské, 
komunitární a mezinárodní úpravy a 
ochrany investic 
Ostrava: Sagit, 2008, 356 s. 
Právní a ekonomický rozbor problematiky 
cenové regulace je pojednán z pohledu 
veřejnoprávního, soukromoprávního,               
z pohledu mezinárodního a komunitárního 
práva, ochrany investic a dále i z pohledu 
makroekonomického včetně popisu právní 
úpravy a praxe některých evropských zemí 
(Belgie, Itálie, Polsko, Rakousko, Velká 
Británie a Německo). Z obsahu kapitol: cenová 
regulace podle předpisů Evropských 
společenství a pravidel Světové obchodní 
organizace, z pohledu zákona o cenách a 
navazujících předpisů ČR (obzvláště předpisů 
správních), z pohledu zásad ústavního pořádku 
ČR, cenová regulace a zásahy státu do 
ekonomiky z pohledu ekonomické teorie. -     
1. vyd. - Přehl. předpisů -- elektron. adresář. - 
ISBN: 978-80-7208-676-4 
 
23638 
China : questions and answers 
Čína : otázky a odpovědi 
Beijing: Foreign Languages Press, 2007, 181 s. 
: fot. 
Otázky a odpovědi prezentující probíhající 
čínskou reformu a všestrannou modernizaci. 
Kapitoly: Politická demokracie a politické 
strany; Reforma a společnost; Náboženství, 
lidská práva, Tibet a Tchaj-wan; Diplomacie a 
národní obrana; Hospodářský rozvoj a 
podniky; Otevřená politika a přímé zahraniční 
investice; Finance, devizy a pojištění; 
Vzdělání, věda, zdraví a životní prostředí; 
Život lidí; Zemědělství, venkov a zemědělci. - 
ISBN: 978-7-119-05038-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23796 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Czech Republic : OECD economic surveys 
2008 
Česká republika : hospodářské přehledy 
OECD 2008 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, April 2008, 110 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Hospodářská situace ČR. Hodnocení a 
doporučení. Současný vývoj a problémy 
politiky. Zajištění fiskální udržitelnosti: 
posouzení současných reforem daní a 
veřejných výdajů. Vyrovnávání se s nedostatky 
pracovního trhu a dovedností. Globalizace a 
česká ekonomika. - Příl. - ISBN: 978-92-64-
04295-7 
 
23643 
Center for Economic Research and Graduate 
Education of Charles University, Economics 
Institute of the Academy of Sciences of the 
Czech Republic 
Czech Republic 2007 : the beginning of 
fiscal reform 
Česká republika 2007 : počátek fiskální 
reformy 
Prague: CERGE-EI, December 2007, 65 s. : 
tab., grafy, obr. 
Hospodářská situace ČR, politický a 
institucionální vývoj, makroekonomie, 
pracovní trh, veřejný sektor, odvětvový vývoj, 
srovnávací statistiky se zeměmi CEFTA. - 
ISBN: 978-80-7343-146-4 
 
23617 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
The EU economy : 2007 review 
Ekonomika EU : přehled 2007 
Brussels: European Commission, 2007, xii, 
149 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
Trendy produktivity v Evropě; Posouzení 
produktivity na průmyslové úrovni; Existuje 
kompromis mezi produktivitou a 
zaměstnaností?; Politika pro zvýšení 
produktivity. - ISBN: 978-92-79-04953-8 
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23647 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Iceland : OECD economic surveys 2008 
Island : hospodářské přehledy OECD 2008 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2008, 95 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Hospodářská situace Islandu - hodnocení a 
doporučení. Problémy islandské ekonomiky. 
Zefektivnění monetární politiky. Posílení 
fiskálního rámce. Zlepšení efektivnosti 
nákladů ve zdravotnickém sektoru. - ISBN: 
978-92-64-04298-8 
 
23793 
Development centre of the Organisation for 
Economic Co-operation and Development 
Latin American economic outlook 2008 
Hospodářský výhled Latinské Ameriky 2008 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007, 188 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Analýza dosaženého hospodářského rozvoje a 
růstu zemí Latinské Ameriky a jejich další 
vyhlídky a šance v prostředí globalizace. 
Hlavními zpracovávanými tématy jsou fiskální 
politika a výsledky fiskálních reforem z 80. a 
90. let; penzijní fondy a účinek penzijních 
reforem na úspory a kapitálový trh; rozvoj 
telekomunikačního sektoru a zahraniční 
investice do něj plynoucí; obchodní vztahy       
s Čínou a Indií. - Příl. - ISBN: 978-92-64-
03826-4 
 
23748 
Václav Klaus & Vladimír Tomšík 
Makroekonomická fakta české 
transformace 
Brno: NC Publishing, 2007, 139 s. : 15 tab.,  
11 obr. 
Text propojuje úvahy ekonoma V. Klause, 
který spoluvytvářel proces české transformace, 
s názory zástupce mladší generace českých 
ekonomů V. Tomšíka. Názvy kapitol: 
Odlišnost transformační recese od recese 
standardní; Teorie transformačního procesu; 
Mzdy, produktivita a reálné veličiny                
v transformačním procesu; Stabilita poptávky 
po penězích v dlouhém období; 
Mezipodniková zadluženost z pohledu měnové 
teorie; Režim měnové politiky a fluktuace 
poptávky po penězích v krátkém období; 
Měnová politika v režimu stahování likvidity; 
Kurzový režim transformačních zemí; Inflace 

po případném vstupu do měnové unie; 
Cílování inflace. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
903858-1-8 
 
23840 
Ministerstvo financí České republiky, odbor 
Finanční politika 
Makroekonomická predikce České 
republiky : duben 2008 
[Praha]: Ministerstvo financí ČR, 2008, 54 s. : 
tab., grafy 
Makroekonomická predikce zahrnuje predikci 
na běžný a následující rok a u některých 
ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 
2010). V úvodu komentáře k východiskům 
predikce, ekonomickému cyklu, k predikci 
vývoje makroekonomických indikátorů a         
k monitoringu predikcí ostatních institucí. 
Tabulky a grafy zachycují tyto ukazatele: 
ekonomický výkon, ceny zboží a služeb, trh 
práce a domácnosti, vztahy k zahraničí, úspory 
a investice, demografie, úrokové sazby, vládní 
sektor, světová ekonomika a mezinárodní 
srovnání. Uzávěrka datových zdrojů byla k 28. 
3. 2008. - Též v angl. znění sign. 23841. 
 
23683 
[Anna Kadeřábková a kol.] 
Ročenka konkurenceschopnosti České 
republiky 2006-2007 
Praha: LINDE nakladatelství s.r.o., 2007,     
557 s. : tab., diagr. 
Ročenka se při hodnocení 
konkurenceschopnosti české ekonomiky 
soustřeďuje na čtyři klíčové aspekty - růstovou 
výkonnost a stabilitu, institucionální kvalitu, 
inovační výkonnost a kvalitu lidských zdrojů. 
Specifický důraz je kladen na globální kontext 
konkurenceschopnosti a dále na její 
strukturální charakteristiky sledované na 
odvětvové a regionální úrovni. Ročenka 
obsahuje část analytickou i statistickou. - 
ISBN: 978-80-86131-77-1 
 
E-9071 
Rada vlády pro udržitelný rozvoj, Ministerstvo 
životního prostředí 
Situační zpráva ke Strategii udržitelného 
rozvoje ČR 
Praha: Ministerstvo životního prostředí České 
republiky, 2007, 164 s. : tab., grafy 
Situační zpráva mapuje plnění cílů uvedených 
ve Strategii udržitelného rozvoje ČR (vládní 
usnesení č. 1242 z roku 2004). Je založena na 
souboru indikátorů, vycházející ze tří pilířů 
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(ekonomický, environmentální a sociální) a je 
doplněna dalšími oblastmi uvedenými ve 
Strategii (výzkum a vývoj, vzdělávání, 
evropský a mezinárodní kontext, správa věcí 
veřejných). Každý oddíl je uveden celkovou 
charakteristikou v dané oblasti a dále obsahuje 
jednotlivé indikátory, sestavované na základě 
oficiálních dat a ověřených metodik. - Přehl. 
indikátorů s gestory. - ISBN: 978-80-7212-
462-6 
 
23820 
Lenka Fojtíková, Marian Lebiedzik 
Společné politiky EU : historie a současnost 
se zaměřením na Českou republiku 
Praha: C.H. Beck, 2008, xv, 179 s. : obr., tab. 
Podstata a vývoj čtyř nejstarších společných 
politik EU, které začaly být utvářeny               
v počátcích evropské integrace: zemědělská 
politika, rybolov, obchodní a dopravní politika. 
Základní fakta a konkrétní příklady z praxe. 
Změny, k nimž dochází v těchto oblastech       
v posledních letech zejména pod vlivem 
takových událostí, jako jsou proces rozšíření 
EU, mnohostranná obchodní jednání na půdě 
WTO nebo zvýšené nároky na budování 
infrastruktury v důsledku sílících 
globalizačních procesů. Aplikace těchto 
společných politik v podmínkách ČR. - 1. vyd. 
- ISBN: 978-80-7179-939-9 
 
23764 
Karel Bašus, Pavel Maďar 
Úhrada za dodávku tepla : podle stavu         
k 1.1.2008 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 367 s. 
Cenová problematika v oblasti cen tepla. 
Jednotlivé položky kalkulace ceny tepla. 
Smluvní vztahy při dodávce a odběru tepla. 
Měření tepla a vody. Výklad zákona                
č. 406/2000 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. 
Související vyhlášky. - 5. přeprac. a dopl. vyd. 
- Přehl. nejdůležitějších práv. předpisů. - 
ISBN: 978-80-7201-700-3 
 
23788 
Tomáš Ježek 
Zrození ze zkumavky : svědectví o české 
privatizaci 1990-1997 
Praha: Prostor, 2007, 224 s. 
Autor podrobně mapuje celý proces 
privatizace. Srozumitelně vykládá jednotlivé 
kroky tohoto procesu od vyjasňování si 

ideových východisek a bojů o smysl, základní 
cíle a metody privatizace přes její konkrétní 
průběh až k úloze jednotlivých institucí a osob. 
Zvláštní pozornost přitom věnuje důsledkům 
falešného liberalismu. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-7260-183-7 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy 
a integrace 
 
23688 
Richard Baldwin, Charles Wyplosz 
Ekonomie evropské integrace 
Praha: Grada, 2008, 478 s. : obr., tab. 
Učebnice analyzuje vývoj a současný stav 
integrace uvnitř EU. Poznatky o novodobé 
evropské historii, o evropských institucích, 
právu a politice s vysvětlením ekonomických 
zákonitostí stojících za evropskou integrací. 
Výklad je rozčleněn do pěti částí: Úvod do 
problematiky studia (historie, fakta, instituce); 
Mikroekonomie evropské integrace; 
Hospodářské politiky EU; Měnová integrace: 
historie a základní myšlenky; Měnová a 
fiskální politika v EU. Každá kapitola obsahuje 
kontrolní otázky a internetové odkazy. - 1. vyd. 
- Kontrolní otázky -- užitečné webové stránky. 
- The Economics of European Integration 
(Orig.). - ISBN: 978-80-247-1807-1 
 
23836 
Lubor Lacina, Antonín Rusek a kolektiv 
Evropská unie : trendy, příležitosti, rizika 
Plzeň: Čeněk, 2007, 260 s. : 41 tab., 32 obr. 
Jednotlivé kapitoly této publikace analyzují 
vybrané aspekty vztahující se k procesu 
evropské ekonomické, měnové a politické 
integrace. Pokrývají široké spektrum 
problémů, které stojí před EU a jednotlivými 
členskými zeměmi. Důraz zůstává na 
dynamice měnové unie a jejího dopadu na 
hospodářský růst. Názvy kapitol: Měnová 
integrace: historie a současnost; Přežije 
eurozóna (a EU) rok 2010? (úvaha                    
o "zakázaném" tématu); Proces evropské 
integrace a jeho vliv na ekonomický růst         
v eurozóně; K nákladům a rizikům přijetí 
jednotné evropské měny v nových členských 
zemích EU; Ekonomický růst a platební 
bilance ekonomiky; Stabilita devizového kurzu 
- komparace eura a amerického dolaru; 
Znalostní ekonomika a "druhá transformace" 
(Lisabonská strategie a nové členské země EU 
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ve střední a východní Evropě); Vybrané 
aspekty ekonomické výkonnosti z pohledu 
nové institucionální ekonomie: případ 
transformujících se ekonomik. - ISBN: 978-80-
7380-077-2 
 
E-9070 
Evropská komise 
Rostoucí regiony, rostoucí Evropa : čtvrtá 
zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti 
Lucembursko: Úřad pro úřední tisky 
Evropských společenství, 2007, xxii, 200 s. : 
mapky, grafy, tabulky 
První zpráva o soudržnosti po rozšíření v roce 
2004 a 2007. Zpráva hodnotí míru sbližování   
v 27členné Evropské unii (hospodářské, 
sociální a územní rozdíly). Předběžně 
vyhodnocuje dopady programů soudržnosti      
z období 2000 - 2006 a zabývá se prvními 
výsledky programování na období 2007 - 
2013. Analyzuje úkoly pro nadcházející 
období: investice do strategie růstu a 
zaměstnanosti, veřejné výdaje a politika 
soudržnosti, zajištění hospodářské stability, 
výzkum, vývoj, inovace, zemědělská politika a 
rozvoj venkova, rozpočet EU. - ISBN: 92-79-
05700-7 
 
23845 
Vít Dočkal 
Strukturální fondy EU - projektový cyklus a 
projektové řízení : příručka projektového 
manažera 
Brno: Mezinárodní politologický ústav 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity, 
2007, 137 s. : schémata 
Osm etap projektového cyklu: existence 
problému, zajištění konsenzu žadatele ohledně 
dotačních podmínek, vyhledání vhodného 
dotačního titulu a posouzení přijatelnosti 
projektu, zpracování žádosti, předrealizace 
přípravy, vlastní realizace, ukončení a udržení 
projektu. Projektové řízení a jeho finanční 
aspekty na úseku strukturálních fondů. 
Strukturální pomoc EU v ČR v období 2007 - 
2013. Základní rámec dotačních příležitostí      
v období 2007 - 2013. - 1. vyd. - 6 příl. -- 
internet. zdroje. - ISBN: 978-80-210-4390-9 
 
 
 
 
 
 
 

23783 
Ivan Langer ... [et al.] 
Vstup do Schengenu : výhody a nevýhody 
Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2008, 79 s. 
Texty ze stejnojmenného semináře, který se 
konal 11. 12. 2007: Vstup do Schengenu má 
rub i líc (I. Langer); Schengen z pohledu 
právníka (M. Tomášek); Schengen jako nástroj 
bruselské centralizace (L. Petřík). Doplňkové 
texty: Evropa konečně bez bariér                   
(M. Topolánek); Do Schengenu není důvod 
spěchat (B. Kuras); Vstup do Schengenu - 
přínosy a náklady (P. Mach); Odvrácená tvář 
Schengenu (T. Břicháček); Žijeme v zemi bez 
hranic? (M. Petřík). Doplňkový text Johna 
O'Sullivana "Evropa - trh, nebo kartel?" -        
1. vyd. - ISBN: 978-80-86547-96-1 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
E-9062 
International Monetary Fund 
Annual report on exchange arrangements 
and exchange restrictions 2007 
Výroční zpráva o devizových úpravách a 
devizových restrikcích 2007 
Washington: International Monetary Fund, 
2007, liv, 1372 s. : tab. 
Detailní popis devizových režimů členských 
zemí MMF. Devizové a obchodní systémy       
v jednotlivých státech v roce 2006, u některých 
zemí jsou údaje z první poloviny roku 2007. 
Situace a vývoj směnných kurzů a kurzové 
politiky. - Příl. - ISBN: 978-1-58906-678-6 
 
23624I 
International Monetary Fund 
Balance of payments statistics yearbook 
2007. Part 1, Country tables 
Statistická ročenka platební bilance 2007. 
Část 1, Tabulky za jednotlivé země 
Washington: International Monetary Fund, 
2007, xxviii, f-xxv, s-xxiv, 1087 s. : tab., 
rámečky 
Podrobné údaje o platební bilanci jednotlivých 
zemí. Údaje jsou u většiny zemí uvedeny ve 
třech tabulkách. Tabulka 1 je analytickým 
shrnutím podrobnějších údajů uvedených         
v tabulce 2. V analytické prezentaci jsou 
komponenty platební bilance klasifikovány do 
pěti hlavních kategorií (skupina A až E = 
běžný účet, kapitálový účet, finanční účet, 
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chyby a omyly, rezervy a příbuzné položky), 
které MMF považuje za užitečné pro 
analyzování vývoje platební bilance. 
Standardní prezentace uvádí podrobnou 
klasifikaci zboží a služeb, podrobné údaje        
o kapitálových transferech, o přímých 
investicích, o portfoliu investic, finančních 
derivátech a dalších investicích, jako jsou 
úvěry, půjčky, vklady atd. Poslední položkou 
jsou rezervní aktiva (měnové zlato, ZPČ, 
devizy aj.). Třetí tabulka uvádí stav 
mezinárodních investic (aktiva, pasiva, čistá 
mezinárodní investiční pozice). Je použito 
kódovacího systému MMF, OECD a Eurostatu 
pro platební bilance. - Vol. 58. - ISBN: 978-1-
589-06-656-4 
 
23624II 
International Monetary Fund 
Balance of payments statistics yearbook 
2007. Part 2, World and regional tables 
Statistická ročenka platební bilance 2007. 
Část 2, Světové a regionální tabulky 
Washington: International Monetary Fund, 
2007, iii, 539 s. : tab. 
V druhé části Statistické ročenky o platební 
bilanci je shrnutí mezinárodních transakcí, 
bilance běžného účtu, bilance kapitálového 
účtu, bilance finančního účtu podle zemí a 
regionů od r. 2000. Následují údaje o běžném 
účtu za země a regiony, údaje o zboží, 
službách, dopravě (podle druhů), vládních 
službách aj., statistiky příjmů (náhrady 
zaměstnancům, příjem z investic včetně 
reinvestovaných výnosů aj.), údaje                   
z finančního účtu a rezervní aktiva. Posledními 
údaji jsou čísla o vývozu a dovozu zboží a 
služeb - vyjádřeno v procentech z HDP. Třetí 
část publikace objasňuje použitou metodologii 
pro výpočet údajů v části A a B u každé 
jednotlivé země. - ISBN: 978-1-58906-656-4 
 
23631 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
Egypt : OECD investment policy reviews 
Egypt : přehledy investiční politiky zemí 
OECD 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007, 71 s. : tab., grafy, 
rámečky 
V červenci 2007 se stal Egypt další zemí, jež 
přistoupila k Deklaraci OECD                           
o mezinárodních investicích a nadnárodních 
společnostech. Tato zpráva posuzuje dosažené 

výsledky Egypta v oblasti investiční a 
obchodní politiky a FDI. - Příl. - ISBN: 978-
92-64-03461-7 
 
E-9059 
Independent evaluation office of the 
International Monetary Fund 
IMF exchange rate policy advice : 
evaluation report 
Doporučení MMF ke kurzové politice : 
hodnotící zpráva 
Washington: International Monetary Fund, 
2007, xi, 133 s. : tab., grafy, rámečky, vzorce 
Zpráva Nezávislého hodnotícího oddělení        
o tom, jak Mezinárodní měnový fond plní 
jedno ze svých klíčových pověření, tj. dohled 
nad mezinárodním měnovým systémem a 
kurzovou politikou jednotlivých členských 
států. Podkladem byla detailní analýza            
30 ekonomik v období let 1999 až 2005. 
Konstatována nutnost zvýšení efektivity           
v oblasti doporučení i kvality analýz 
prováděných MMF a v dialogu s členskými 
státy. Snaha o stabilizaci směnného systému 
jak na národní, tak mezinárodní úrovni. 
Doporučení ke zkvalitnění kontroly nad 
kurzovou politikou. Obsáhlá příloha. - Příl. - 
ISBN: 978-1-58906-649-6 
 
23630 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
International investment perspectives : 
freedom of investment in a changing world 
Mezinárodní investiční vyhlídky : svoboda 
investování v měnícím se světě 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007, 231 s. : tab., grafy, 
rámečky 
Publikace vychází každoročně                                
s aktualizovanými údaji o posledních trendech 
a vyhlídkách v oblasti přímých zahraničních 
investic. V tomto čísle je po uvedení hlavních 
trendů a rozvoje PZI pozornost zaměřena na 
ochranu svobody investování ve strategických 
odvětvích, diskriminační praktiky vůči 
investorům motivované bezpečnostními 
důvody, vlivy převzetí firem zahraničními 
korporacemi na ekonomiku zemí OECD 
doplněné případovými studiemi. Novým 
prostředím pro PZI se jeví malé a střední 
podnikání a oblast vědy a výzkumu. - 2007 ed. 
- Příl. - ISBN: 978-92-64-03748-9 
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23743 
Petr Valouch 
Leasing v praxi : praktický pr ůvodce 
Praha: Grada, 2008, 117 s. : 38 příkl., tab. 
Druhy leasingu, cena a právní úprava. Koupě 
za hotové, úvěr, leasing. Daňové a účetní 
aspekty. Leasing a DPH. Přehled 
nejdůležitějších právních norem. Výklad 
typických problémových situací jak pro 
pronajímatele, tak i pro nájemce. Publikace 
vychází z aktuální právní úpravy k 1. 1. 2008. - 
3. aktualiz. vyd. - Příl.: vzory smluv. - ISBN: 
978-80-247-2557-4 
 
23725 
Martin Říman ... [et al.] 
Zahraniční investice - cíl hospodářské 
politiky? : sborník textů 
Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2008, 99 s. : tab., obr., grafy 
Texty ze stejnojmenného semináře, který se 
konal v říjnu 2007. Názvy příspěvků: 
Zahraniční investice ano, pobídky ne            
(M. Říman); Zajistí přímé zahraniční investice 
prosperitu ČR? (V. Tomšík); Kam povede 
příliv přímých zahraničních investic?            
(E. Zamrazilová); Přímé zahraniční investice a 
euro (S. Janáčková). V druhé části sborníku 
doplňkové texty k problematice: Investiční 
pobídky jako nevhodný nástroj daňové 
konkurence (P. Mach); Význam zahraničních 
investic pro českou ekonomiku (M. Jahn); 
Investiční pobídky se přežily (V. Drábek); 
Pobídky jako investiční korporativismus        
(T. Munzi). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-86547-
90-9 
 

Podnik a podnikání 
 
23695 
Miloš Mařík, Pavla Maříková 
Diskontní míra pro výnosové oceňování 
podniku 
Praha: Oeconomica, 2007, 242 s. : tab., obr., 
vzorce 
Systematický výklad jednotlivých složek 
diskontní míry s tím, že je uváděno jak 
základní řešení dané problematiky, tak 
případné modifikace, alternativní postupy, či 
nedořešené otázky. Názvy kapitol: Vymezení 
základních pojmů: diskontní míra, riziko a účel 
ocenění; Faktor času a rizika - základní 
stavební kameny kalkulace diskontní míry; 

Náklady kapitálu; Kapitálová struktura pro 
diskontní míru; Náklady na cizí kapitál; 
Náklady na vlastní kapitál - přehled přístupů; 
Bezriziková úroková míra; Model oceňování 
kapitálových aktiv; Další postupy pro odhad 
tržních nákladů vlastního kapitálu založených 
na rizikové přirážce; Odhad nákladů vlastního 
kapitálu ex-ante; Stavebnicová metoda odhadu 
nákladů vlastního kapitálu; Ostatní přístupy     
k odhadu nákladů vlastního kapitálu; Metoda 
jistotních ekvivalentů; Symetrie v diskontní 
míře. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-245-1242-6 
 
23752 
Eva Černohlávková, Alexej Sato, Josef Taušer 
a kol. 
Finanční strategie v mezinárodním 
podnikání 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 317 s. : tab., 
obr. 
Základní strategie, metody a postupy 
finančního řízení podnikatelských subjektů       
v mezinárodním prostředí se zaměřením na 
subjekty nefinančního typu, orientované na 
výrobu, obchod a marketing hmotného zboží a 
nefinančních služeb. Názvy kapitol: Rizika 
mezinárodního podnikání; Řízení kurzového 
rizika; Finanční a komoditní deriváty               
v mezinárodním podnikání; Vybraná opatření 
hospodářské politiky států a jejich vliv na 
finanční strategie podniků; Financování 
vývozu a přímých zahraničních investic se 
státní podporou v ČR; Financování 
mezinárodního obchodu; Přímé zahraniční 
investice a jejich financování; Malé a střední 
podniky a možnosti financování jejich 
přeshraničních aktivit; Rizikový kapitál a 
možnosti jeho využití; Řízení aktiv a pasiv      
v mezinárodním prostředí; Správa pohledávek 
v mezinárodním podnikání; Strategie podniků 
ve financování přeshraničních ekonomických 
aktivit. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7357-321-8 
 
23851 
Bohumil Král & kol. 
Manažerské účetnictví 
Praha: Management Press, 2008, 622 s. : obr., 
tab., schémata 
Cíl, obsah a struktura manažerského účetnictví 
a jeho vztah ke controllingu. Otázky využití 
hodnotových informací pro řízení podniku a 
procesů probíhajících uvnitř podnikové 
struktury po linii výrobků, prací a služeb. 
Otázky tvorby a využití kalkulačního systému. 
Problematika stanovení podnikových cílů a 
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metody, které jejich dosažení podporují. 
Otázky transformace podnikových cílů na 
úkoly stanovené vnitropodnikovým útvarem a 
další aspekty spojené s tzv. odpovědnostním 
řízením podnikových procesů. Využití 
informací manažerského účetnictví ke 
zhodnocení a výběru variant budoucího vývoje 
ekonomického subjektu a v dlouhodobém 
horizontu strategického řízení. Každá kapitola 
učebnice je uvedena stručným vymezením cílů, 
výkladem s příkladovými aplikacemi, 
závěrečným shrnutím a přehledem otázek. -     
2. rozšíř. vyd. - Příl. -- glosář. - ISBN: 978-80-
7261-141-6 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
23698 
Jan Přib 
Kdy do důchodu a za kolik 
Praha: Grada, 2008, 121 s. : tab. 
Základní informace o otázkách souvisejících   
s odchodem do důchodu. Obecné otázky 
důchodového pojištění. Základní prvky pro 
výpočet důchodů. Důchodový věk. Starobní 
důchod. Volba vhodného data odchodu do 
starobního důchodu. Souběh nároků na 
důchody. Zvyšování důchodů. Žádost              
o důchod a řízení o přiznání důchodu. 
Povinnosti důchodců a zaměstnavatelů. 
Penzijní připojištění. - 9. aktualiz. vyd. - Tab. 
pro výpočet důchodů -- přehl. předpisů            
k 1.11.2007. - ISBN: 978-80-247-2399-0 
 
23773 
Marta Ženíšková 
Nemocenské pojištění : s komentářem a 
příklady od 1.1.2008 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 159 s. 
Komentář k zákonu č. 54/1956 Sb.,                  
o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve 
znění pozdějších zákonů. Změny účinné od 
ledna 2008. Prodloužení mateřské dovolené, 
dávky v mateřství a přídavky na děti                
z nemocenského pojištění. Úprava obsažená ve 
vyhláškách vztahující se ke zvláštním 
případům. Provádění nemocenského pojištění. 
Změny u poživatelů starobního a plného 
invalidního důchodu. Přechodná ustanovení     
v zák. č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 
rozpočtů. Časté dotazy k této problematice. -  
7. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-436-1 
 

23687 
Ludmila Trnková, Marta Ženíšková 
Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění zaměstnanců a osob samostatně 
výdělečně činných : podle právního stavu    
k 1.1.2008 
Olomouc: Andragogos agency, 2007, 183 s. 
Výklad předpisů, které souvisejí s odvodem 
pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění podle právního stavu k 1. 1. 2008. 
Účast na pojištění. Účel pojistného. Plátci a 
poplatníci pojistného. Vyměřovací základ pro 
odvod pojistného. Odlišnosti při stanovení 
vyměřovacího základu pro pojistné na 
zdravotní a na sociální pojištění. Odvod 
pojistného. Oznamovací povinnost. Dlužné 
pojistné, penále, pokuty a přeplatky. Kontrola 
platby. Povinnosti pojištěnce. Příklady výpočtu 
a nejčastější případy. Zdravotní pojištění. - 
ISBN: 978-80-7263-426-2 
 
23558II 
Marta Ženíšková a kolektiv autorů 
Pojištění a odborná stanoviska 
Praha: Svaz účetních, 2008, 64 s. 
Změny v nemocenském pojištění. Shrnutí 
změn v pojistném na sociální a zdravotní 
pojištění. Některé změny v důchodovém 
pojištění. Přehled změn v daních a pojištění 
pro rok 2008. Stanoviska k aktuálním dotazům 
např.: opravné položky v případě konkurzu 
(včetně vyjádření MF), autorské honoráře od 
roku 2008, účetní odpisy, účtování o dotaci ve 
společenství vlastníků jednotek, problematika 
DPH aj. 
 
23632 
OECD 
Protecting pensions : policy analysis and 
examples from OECD countries 
Ochrana penzí : analýza přístupů a příklady 
ze zemí OECD 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007, 315 s. : tab., graf. 
Sborník studií s tematikou ochrany penzijních 
dávek je příspěvkem OECD Working Party on 
Private Pensions (WPPP) k problematice ztrát 
penzí, zejména v důsledku nesprávného 
hospodaření penzijních fondů, která se 
projevila v posledních letech v několika 
zemích OECD. Studie analyzují různé metody 
ochrany důchodů, jejich výhody i nevýhody a 
přinášejí praktická doporučení. Srovnávají 
míru regulace a řízení rizik penzijních fondů    
v rámci penzijních systémů jednotlivých zemí 
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OECD, insolvenční garanční systémy, 
věřitelské postavení v případě úpadku. Jsou 
doplněny detailními rozbory situací ve 
vybraných zemích. - Příl. - ISBN: 978-92-64-
02810-4 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové 
hospodářství 
 
23766 
Josef Holejšovský, Marta Neplechová, Květa 
Olivová 
Společenství vlastníků jednotek z pohledu 
právního, daňového, účetního a katastru 
nemovitostí 
Plzeň: Čeněk, 2008, 473 s. 
Publikace komplexně pojednává o otázkách 
vztahujících se ke společenství vlastníků 
jednotek i jednotkám jako takovým. Řeší 
vymezení bytové a nebytové jednotky v domě, 
vznik vlastnictví jednotek a spoluvlastnictví 
domu, převod vlastnictví jednotky a zřízení 
jiného věcného práva k jednotce a k pozemku, 
změny ve vnitřním uspořádání domu, zrušení 
vlastnictví jednotek. V druhé části je podrobně 
rozebráno společenství vlastníků jednotek: 
pojem, znaky, vznik a zánik společenství, 
činnost společenství, orgány, rejstřík 
společenství vlastníků jednotek, stanovy, práva 
a povinnosti, účetnictví, daňová povinnost, 
právnická osoba ke správě domu, zánik 
bytového družstva - vlastníka bytového domu. 
Součástí publikace jsou i vzory pro katastrální 
úřad, vzory vnitřních dokumentů, vzory podání 
a návrhů vůči soudu a vzory pro účetnictví.  
 

Práce. Zaměstnanci. 
Zaměstnavatelé 
 
23812 
B. Šubrt ... [et al.] 
Abeceda mzdové účetní 2008 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 534 s. : 
tab. 
Publikace s přehledem důležitých údajů 
platných od 1. 1. 2008. Informace o osobní a 
mzdové agendě. Pracovněprávní a mzdové 
minimum. Průměrný výdělek. Srážky ze mzdy. 
Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a 
vzájemné vztahy. Daň z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti a funkčních požitků. 

Zdravotní pojištění. Dávky nemocenského 
pojištění. Pojistné na sociální zabezpečení. 
Důchodové pojištění. Náhrada škody a 
bezdůvodné obohacení. Odškodňování 
pracovních úrazů a nemocí z povolání. 
Publikace je doplněna příklady. - 18. vyd. - 
ISBN: 978-80-7263-438-5 
 
23729 
Jaroslav Sedláček 
Cestovní náhrady 2008 
Praha: Grada, 2008, 130 s. 
Základní postupy při poskytování a 
uplatňování cestovních náhrad ze strany 
zaměstnanců a zaměstnavatelů obou kategorií 
(státních i soukromých). Cestovní náhrady při 
tuzemských a zahraničních cestách. Používání 
služebních i soukromých silničních 
motorových vozidel. Praktické příklady           
s výpočty včetně zaúčtování. Vybraná 
ustanovení právních předpisů. Podle právního 
stavu k 1. 1. 2008. - 2. vyd. - 9 příl. - ISBN: 
978-80-247-2522-2 
 
23772 
Eva Hofmannová 
Cestovní náhrady podle zákoníku práce :     
s komentářem a příklady od 1.1.2008 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 167 s. 
Výklad sedmé části zákoníku práce                  
č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších zákonů - 
náhrady výdajů poskytovaných zaměstnanci     
v souvislosti s výkonem práce. Příklady. 
Prováděcí předpisy včetně orientační ceny 
ubytování, sazby základní náhrady za použití 
motorových vozidel, sazby stravného a 
průměrné ceny pohonných hmot. Vybraná 
související ustanovení. - 2. aktualiz. vyd. - 
ISBN: 978-80-7263-435-4 
 
23762 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Labour market and wage developments in 
2006, with special focus on relative unit 
labour cost developments in the euro area 
Trh práce a vývoj mezd v roce 2006 se 
zvláštním zaměřením na vývoj relativních 
jednotkových mzdových nákladů v eurozóně 
Brussels: European Commission, 2007, vii, 
205 s. : tab., grafy, vzorce, rámečky 
Celkový vývoj zaměstnanosti v roce 2006. 
Vývoj zaměstnanosti a hospodářský růst. 
Vývoj mzdových nákladů. Speciální téma: 
Vývoj relativních jednotkových mzdových 
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nákladů v eurozóně. Rozsáhlá statistická 
příloha. - Příl. - ISBN: 978-92-79-04949-1 
 
23828 
Václav Vybíhal a kolektiv 
Mzdové účetnictví 2008 : praktický 
průvodce 
Praha: Grada, 2008, 412 s. : tab. 
Výklad širokého okruhu informací, které jsou 
orientovány na otázky spojené s pracovním 
právem a zaměstnaností, se mzdovou 
problematikou včetně zdravotního, 
důchodového a nemocenského pojištění            
i zdanění příjmů ze závislé činnosti, s otázkami 
cestovních výdajů a státní sociální podpory a 
pomoci v hmotné nouzi i účtování o mzdách. - 
11. vyd. - 17 příl.: vzory formulářů. - ISBN: 
978-80-247-2538-3 
 
E-9103 
Ivana Spoustová, Ana Králíková-Lužaić, Eva 
Fialová 
Nenechte se diskriminovat a nedovolte to 
jiným  
Praha: Gender Studies, 2008, 98 s. : fot. 
Stručný průvodce základními pojmy a příklady 
diskriminace. Diskriminace v přístupu             
k zaměstnání, v odměňování, při výkonu 
rodičovských práv, sladění rodinného a 
profesního života, sexuální obtěžování. Soudní 
řízení v případech diskriminace, inspektoráty a 
úřady práce. Zdroje informací a bezplatné 
právní pomoci, vzory některých podání. - 
ISBN: 978-80-86520-09-4 
 
23810 
Alena Chládková, Petr Bukovjan 
Novely zákoníku práce a zákona                   
o zaměstnanosti od 1.1.2008 : úplné znění 
změněných ustanovení s podrobným 
komentářem pro praxi 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 147 s. 
Legislativní změny v zákoníku práce po 
novelách s účinností od 1. 1. 2008 provedené 
zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů (zák. 
č. 261/2007 Sb.), zákonem v souvislosti se 
změnami v insolvenčním zákoně (zák.               
č. 296/2007 Sb.), a novelou zákoníku práce 
(zák. č. 362/2007 Sb). Změny v zákoně             
o zaměstnanosti. Komentář k jednotlivým 
změnám uvádí zdůvodnění, rozbor 
nejčastějších problémů s upozorněním a 
odkazem na související právní předpisy. - 
ISBN: 978-80-7357-325-6 
 

E-9073 
[Eva Ferrarová] 
Příručka pro implementaci rovných 
příležitostí žen a mužů a principů gender 
mainstreamingu ve veřejné správě v České 
republice 
Praha: Gender Studies, 2007, 26 s. 
Objasnění základních pravidel pro 
implementaci zásad a politik rovného 
zacházení a pro systematické prosazování 
priorit a potřeb žen i mužů do politiky orgánů 
veřejné správy a do konkrétní práce úřadů.      
Z obsahu: genderové rozpočtování, 
diskriminace, institucionální zabezpečení, 
příklady z praxe na úrovni krajských strategií 
rozvoje v ČR. - Vychází v rámci projektu EU 
Equal "Půl na půl - rovné příležitosti žen a 
mužů" -- slov. pojmů -- doporuč. www 
stránky. - ISBN: 976-80-86520-03-2 
 
23847 
Thomas Daigeler 
Vedení lidí v kostce : techniky vedoucí         
k úspěchu 
Praha: Grada, 2008, 105 s. 
Kompetence, dovednosti a schopnosti 
manažera. Základní techniky řízení. Techniky 
vedení zaměřené na úkoly a na pracovníky. 
Týmově orientované techniky vedení. - 1. vyd. 
- Führungstechniken (Orig.). - ISBN: 978-80-
247-2158-3 
 
23763 
Vladimír Pelc 
Zaměstnanecké benefity v roce 2008 : jak 
zaměstnancům poskytovat více s menšími 
náklady pro zaměstnavatele i zaměstnance 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 141 s. 
Podmínky poskytování zaměstnaneckých 
benefitů a jejich správné daňové a pojistné 
řešení. Daňová a odvodová váha 
zaměstnaneckých benefitů. Charakteristika 
jednotlivých typů benefitů, jejich daňový a 
pojistný režim, příp. odkazy na judikaturu, 
příklady forem plnění, odpovědi na dotazy. 
Souhrnný přehled daňových a odvodových 
režimů benefitů, nepeněžních a peněžních darů 
v roce 2008. - Příl. - ISBN: 978-80-7201-701-0 
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E-9072 
[editorka Kateřina Machovcová] 
Ženy na trhu práce : realita a perspektivy 
Praha: Gender Studies, 2007, 60 s. 
Sborník textů mezinárodního kolektivu autorek 
k problematice rovného zacházení na trhu 
práce. Z obsahu: ženy na trhu práce - příklad 
Polska, ČR a SR, flexibilita prostřednictvím 
zabezpečení, analýza dopadů přerušení účasti 
na trhu práce z důvodu péče o děti, analýza 
médií ve vztahu k problematice rovného 
zacházení, diskriminace žen na pracovištích. 
Cílem je kritické zhodnocení pozice žen na 
trhu práce, poukázání na přetrvávající 
nerovnosti a zamyšlení nad budoucností. - 
ISBN: 978-80-86520-23-0 
 

Právo 
 
23786 
Alexander J. Bělohlávek 
Evropské a mezinárodní insolvenční právo : 
komentář 
Praha: C.H. Beck, 2007, xxxvii, 1545 s. 
Podrobný komentář k nařízení Rady (ES)       
č. 1346/2000 o insolvenčním řízení. Výklad je 
začleněn do širšího rámce problematiky 
insolvenčního řízení s mezinárodním prvkem, 
tedy nejen v rámci EU. Dokumenty z oblasti 
mezinárodního insolvenčního práva (směrnice 
o úpadku úvěrových institucí, úpadku 
pojišťoven, ochraně zaměstnanců v případě 
platební neschopnosti a insolvence 
zaměstnavatele, UNCITRAL Model Law, 
Istanbulská smlouva). Citace významných 
částí národních insolvenčních předpisů,           
z rozhodovací praxe ESD a soudů některých 
vybraných členských zemí EU a další 
informační zdroje ve vztahu k insolvenčnímu 
řízení. Mezinárodní insolvenční řízení              
z pohledu právní úpravy v USA. - 1. vyd. - 
Příl. a doprovod. dokumenty -- elektron. 
odkazy. - ISBN: 978-80-7179-591-9 
 
23816 
Aleš Rozehnal 
Mediální zákony : komentář 
Praha: ASPI Publishing, 2007, ix, 272 s. 
Znění zákona č. 46/2000 Sb., o právech a 
povinnostech při vydávání periodického tisku a 
o změně některých dalších zákonů (tiskový 
zákon). Zákon č. 37/1995 Sb.,                           
o neperiodických publikacích. Zákon              

č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a o změně dalších zákonů. 
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a      
o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,     
o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání, ve znění pozdějších předpisů. 
Doplněno komentářem, odkazy na související 
předpisy a judikaturou. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-7357-304-1 
 
23823 
Čestmír Čepelka, Pavel Šturma 
Mezinárodní právo veřejné 
Praha: C.H. Beck, 2008, xli, 840 s. 
Učebnice v deseti rozsáhlých kapitolách 
přibližuje historii mezinárodního práva a jeho 
nauky, dále subjekty, prameny a druhy 
pravidel mezinárodního práva, státní území a 
mezinárodní prostory, obyvatelstvo (včetně 
mezinárodní ochrany lidských práv), státní 
orgány, mezinárodní organizace, pokojné 
řešení sporů, odpovědnost státu a přímé 
donucení, právo mezinárodní bezpečnosti a 
právo ozbrojených konfliktů. Toto vydání 
reaguje na vývoj mezinárodního práva 
veřejného a jeho nauky, ke kterému došlo od 
roku 2003. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7179-  
728-9 
 
23849 
Karel Marek, Petr Průcha 
Nové stavební právo 
Brno: Masarykova univerzita, 2007, 264 s. 
Otázky veřejného stavebního práva a 
problematika obchodněprávní úpravy. 
Publikace reaguje na vydání nového 
stavebního zákona a na novelizace obchodního 
zákoníku. Obsahuje části, které se věnují 
stavebnímu právu a výkonu veřejné správy, 
územnímu plánování, územnímu rozhodování, 
stavebnímu řádu, správním deliktům a dalším 
souvisejícím otázkám. Z obchodněprávních 
otázek se kniha zabývá uzavíráním a plněním 
smluv, smlouvou kupní (uzavírá se pro 
subdodávky ve výstavbě) a smlouvou o dílo 
pro provádění staveb. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-210-4419-7 
 
23850I     Pouze prezenčně 
Jiří Švestka ... [et al.] 
Občanský zákoník : komentář. I, § 1-459 
Praha: C.H. Beck, 2008, xvi, 1221 s. 
Komentované znění zák. č. 40/1964 Sb., ve 
znění pozdějších zákonů. Důkladné rozbory 
základní občanskoprávní úpravy a dalších 
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občanskoprávních i jiných navazujících 
předpisů jsou doplněny úplným přehledem 
klíčové judikatury obecných soudů všech 
stupňů, Ústavního soudu ČR a v některých 
částech i judikaturou mezinárodních soudních 
institucí. V tomto díle obecná ustanovení, 
věcná práva, odpovědnost za škodu. - 1. vyd. - 
Judikatura. - ISBN: 978-80-7400-004-1 
 
23850II     Pouze prezenčně 
Jiří Švestka ... [et al.] 
Občanský zákoník : komentář. II, § 460-880 
Praha: C.H. Beck, 2008, xiv s., s. 1223 - 2293 
Komentované znění zák. č. 40/1964 Sb., ve 
znění pozdějších zákonů. Důkladné rozbory 
základní občanskoprávní úpravy a dalších 
občanskoprávních i jiných navazujících 
předpisů jsou doplněny úplným přehledem 
klíčové judikatury obecných soudů všech 
stupňů, Ústavního soudu ČR a v některých 
částech i judikaturou mezinárodních soudních 
institucí. V tomto díle: dědění, závazkové 
právo, závěrečná, přechodná a zrušovací 
ustanovení. - 1. vyd. - Judikatura. - ISBN: 978-
80-7400-004-1 
 
23780 
Občanský zákoník a základní 
občanskoprávní předpisy : k 1.1.2008 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 391 s. 
Úplné znění zák. č. 40/1964 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších zákonů. 
Prováděcí předpisy k občanskému zákoníku. 
Související právní předpisy potřebné pro řešení 
občanskoprávní problematiky. Nálezy 
Ústavního soudu ČR, týkající se nájemného     
z bytů. - 6. vyd. - ISBN: 978-80-7263-394-4 
 
23765 
Blanka Tomančáková 
Ochrana spotřebitele v praxi se vzory a 
příklady 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 222 s. 
Problémy, které se vyskytují v souvislosti se 
smlouvami, v nichž na jedné straně vystupuje 
spotřebitel a na straně druhé osoba, která při 
uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své 
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 
Prodej zboží v obchodě (uplatnění práva          
z odpovědnosti za vady, prodej zboží přes 
internet, nároky vyplývající z vad zboží, 
reklamační lhůty, odstoupení od smlouvy, 
smluvní pokuty). Smlouva o dílo. Cestovní 

smlouvy. Typické, nejčastěji se vyskytující 
situace a způsoby řešení problémů, na které 
spotřebitel při uplatňování svých práv může 
narazit, včetně možnosti obrátit se s podnětem 
na Českou obchodní inspekci. - ISBN: 978-80-
7201-895-2 
 
23846 
Miroslava Matoušová, Ladislav Hejlík 
Osobní údaje a jejich ochrana 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 455 s. 
Výklad zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů. Odpovědi na otázky spojené    
s osobními údaji, s dokumenty a dalšími 
formami záznamů osobních údajů a                  
s povinnostmi při jejich zpracování. Práva 
subjektů údajů. Činnost dozorových orgánů a 
prosazování ochrany osobních údajů. Srovnání 
s podobnými evropskými předpisy. 
Schengenský informační systém. - 2. dopl. a 
aktualiz. vyd. - Příl.: legislativa. - ISBN: 978-
80-7357-322-5 
 
15392XXXX 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 40, ročník 
2006 - I. díl 
Praha: C.H. Beck, 2007, xxiii, 804 s. + 1 CD 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí 
všechny přijaté nálezy a usnesení Ústavního 
soudu. Každý nález je opatřen výstižným 
názvem a právní větou umožňující rychlou a 
věcnou orientaci. V tomto díle nálezy č. 1 - 75 
a usnesení č. 1 - 4 z roku 2006. - 1. vyd. - 
Sezn. použit. práv. předpisů -- příl. CD 
obsahuje obsahy a věcné rejstříky 1. – 40.  
svazku. - ISBN: 978-80-7179-727-2 
 
23817 
Jan Malast, Jiří Rajchl 
Soudní judikatura v oblasti herního práva 
Plzeň: Čeněk, 2007, 460 s. 
Ucelený soubor soudních rozhodnutí v oblasti 
herního práva na našem území od roku 1918 
do současnosti. Problematika sázek a her, např. 
loterií, výherních hracích přístrojů a kursových 
sázek provozovaných legálně i nelegálně. 
Zahrnuta jsou i významná rozhodnutí 
Evropského soudního dvora. Kniha pomáhá 
interpretovat složitou právní úpravu a současně 
seznamuje s vývojem a změnami v pojetí 
jednotlivých institutů herního práva. - ISBN: 
978-80-7380-062-8 
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23782 
Eva Šromová 
Správní řízení od A do Z : k 1. 5. 2007 
Olomouc: Andragogos agency, 2007, 591 s. + 
1 CD ROM 
Postupy správního orgánu ve správním řízení. 
Abecedně uspořádaná hesla a pojmy ze 
správního řízení. Vybrané vzory. Postupy a 
vzory pro ředitele škol a orgány obcí podle 
zvláštních předpisů. Úplné znění zák.              
č. 500/2004 Sb., správní řád, s poznámkami. - 
1. vyd. - Příl. na CD obsahuje souhrn všech 
vzorů uvedených v publikaci. - ISBN: 978-80-
7263-398-2 
 
23770 
Josef Blahož, Vladimír Balaš, Karel Klíma 
Srovnávací ústavní právo 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 479 s. 
Vědecká monografie o srovnávacím ústavním 
právu a zároveň vysokoškolská učebnice pro 
Právnickou fakultu. Je rozvržena do tří částí. 
První se zabývá teorií srovnávacího ústavního 
práva. Část druhá porovnává ústavní instituce 
ve vyspělých pluralitních demokraciích a         
v ČR. Pozornost je věnována i ústavní a právní 
kultuře anglo-americké. Ve třetí části jsou 
řešeny vybrané otázky mezinárodního práva, 
obsahově propojené se srovnávacím ústavním 
právem. Jsou to otázky ústavního řešení 
poměru mezinárodního práva a práva 
ústavního a analýza základních institucí EU 
včetně otázky vztahu těchto institucí                
k ústavním institucím členských států EU. -     
3. přeprac. a dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7357-
312-6 
 
23785 
Jiří Jelínek a kolektiv 
Trestní právo hmotné, Obecná část. 
Zvláštní část 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 831 s. 
Obecná část vykládá pojmy trestního práva: 
funkce, zásady, prameny, působnost trestních 
zákonů, trestní právo evropské a v evropských 
souvislostech, trestný čin, skutková podstata 
trestného činu a jeho nebezpečnost pro 
společnost, objekt trestného činu, pachatel, 
objektivní a subjektivní stránka trestného činu, 
vývoj stadia trestného činu, účastenství, 
souběh trestných činů, pojem a účel trestu, 
druhy trestů, ukládání trestněprávních sankcí 
atd. Zvláštní část popisuje trestné činy proti 

republice, hospodářské trestné činy, proti 
pořádku ve věcech veřejných, trestné činy 
obecně nebezpečné, narušující občanské 
soužití, proti rodině a mládeži, proti životu a 
zdraví, proti svobodě a lidské důstojnosti, proti 
majetku, lidskosti, proti brannosti a trestné 
činy vojenské. - 3. přeprac. a aktualiz. vyd. - 
ISBN: 978-80-7201-696-9 
 
23776II/1 
Václav Pavlíček a kolektiv 
Ústavní právo a státověda. II. díl, část 1, 
Ústavní právo České republiky 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 797 s. 
Učebnice obsahuje vedle kapitol o vývoji 
československé státnosti zejména výklad 
jednotlivých institutů platného ústavního práva 
ČR. Je zde proveden rozbor všech ústavních 
orgánů s důrazem na jejich vzájemné vztahy, 
dále volby, zákonodárný proces i řízení před 
Ústavním soudem, pozornost je věnována též 
ústavním základům vztahu vnitrostátního a 
mezinárodního práva. Nechybí ani kritická 
analýza uplatňování ustanovení Ústavy             
v politické praxi. - 2. podstat. rozšíř. a dopl. 
vyd. - ISBN: 978-80-7201-694-5 
 
23751 
Petr Svoboda 
Ústavní základy správního řízení v České 
republice : právo na spravedlivý proces a 
české správní řízení 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2007, 359 s. 
Publikace podává ucelený ústavněprávní a 
teoreticko-právní pohled na problematiku 
správního řízení v ČR. Zabývá se významem 
ústavních principů spravedlivého procesu pro 
zákonnou úpravu českého správního řízení. Na 
základě rozboru dosavadní judikatury 
Ústavního soudu formuluje a vysvětluje 
ústavně určené znaky českého správního řízení 
- orgán veřejné správy, správní rozhodnutí, 
zákonná úprava, účastníci řízení, základní 
procesní práva účastníků řízení a základní 
procesní pravomoci orgánů veřejné správy. - 
ISBN: 978-80-7201-676-1 
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23818 
Pavel Mates a kolektiv 
Základy správního práva trestního 
Praha: C.H. Beck (Praha), 2008, xxii, 202 s. 
Obecné otázky právní úpravy správního práva 
trestního (vývoj, klasifikace správních deliktů, 
evropské správní právo trestní). Objasnění 
základních institutů a pojmů a principy 
odpovědnostních vztahů v oblasti veřejné 
správy. Výklad jednotlivých institutů: 
přestupky, tzv. jiné správní delikty fyzických 
osob, veřejné disciplinární delikty, tzv. 
pořádkové delikty, správní delikty právnických 
osob a správní delikty smíšené povahy. -        
4. vyd. - Příl.: znění práv. předpisů. - ISBN: 
978-80-7179-806-4 
 
23696 
Vladimír Plecitý 
Zákon o rodině : komentář, judikatura, 
prováděcí předpisy, souvisící předpisy 
Praha: EUROUNION, 2007, 521 s. 
Komentované znění zák. č. 94/1963 Sb.,           
o rodině, ve znění pozdějších zákonů (poslední 
zák. č. 112/2006 Sb.). Znění prováděcích a 
souvisících předpisů. Text právních předpisů 
ve znění ke dni 1. 10. 2007. - ISBN: 978-80-
7317-063-9 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
23737 
Hana Řezanková 
Analýza dat z dotazníkových šetření 
Praha: Professional Publishing, 2007, 212 s. : 
tab., grafy, obr. 
Vyhodnocování dotazníkových šetření pomocí 
statistických metod. Na příkladech konkrétních 
průzkumů se uvádí příprava dotazníku, popis 
datového souboru, vyhodnocení odpovědí a 
zjišťování vztahů mezi nimi. Kniha se věnuje 
analýze jednotlivých proměnných, analýze 
závislostí dvou proměnných, porovnání 
souborů obsahujících hodnoty ordinálních 
znaků, modelování jednostranné závislosti, 
zjišťování vztahů mezi kategoriemi, popisuje 
klasifikační stromy a logistické regrese, 
principy shlukové analýzy, vícerozměrné 
škálování a korespondenční analýzu. - 1. vyd. - 
Příl. - ISBN: 978-80-86946-49-8 
 
 
 

23724     Pouze prezenčně     
Český statistický úřad, zpracoval Odbor 
veřejných databází 
Kraje České republiky v roce 2006 
Praha: Český statistický úřad, 2008, 146 s. : 
tab., mapky 
V úvodu metodické poznámky, zdroje dat, 
definice některých výrazů ke statistikám. 
Přehledy v jednotlivých krajích zachycují: 
velikostní skupiny obcí podle počtu obyvatel, 
základní charakteristiku kraje, výměru půdy na 
1 obyvatele, emise, pohyb obyvatelstva, 
věkové složení a přírůstky obyvatelstva, 
zabezpečení zdravotní péče, sociální 
zabezpečení. Dále vybrané ukazatele ze 
školství, dopravy, zaměstnanosti, strukturu 
hrubé přidané hodnoty podle odvětví OKEČ a 
regionální makroekonomické ukazatele. - Kód 
publikace 1304-07 -- č.j.: 1503/2007- 74 -- tab. 
příl. - ISBN: 978-80-250-1648-0 
 
23749     Pouze prezenčně 
Český statistický úřad, zpracoval Odbor 
veřejných databází 
Města a městyse v ČR : ročník 2007 
Praha: Český statistický úřad, 2008, 280 s. : 
mapky, tab. 
V roce 2006 došlo k obnovení historických 
měst a městysů, zákonem č. 234/2006 Sb. 
Jádro publikace tvoří údaje o více než stoletém 
vývoji počtu obyvatelstva v českých městech a 
městysech doplněné aktuálními ukazateli 
převážně z databází regionální statistiky.        
V úvodu metodické poznámky. Počet obyvatel 
měst a městysů podle krajů od roku 1910. 
Přehledy okresů přinášejí následující údaje: 
základní charakteristika, časová posloupnost a 
technická vybavenost ve městech a městysech, 
demografická charakteristika a sociální 
vybavenost, ekonomická odvětví, trh práce, 
veřejná správa ve městech a městysech v roce 
2006. - Kód publikace 1375 - 07 -- Č.j.: 
1502/2007-74. - ISBN: 978-80-250-1647-3 
 
23637 
Organisation for Economic Co-operation and 
Development 
OECD in figures 
OECD v číslech 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007, 91 s. : tab., grafy 
Statistické údaje o členských zemích OECD    
v tabulkách a grafech. Demografie a zdraví, 
ekonomika, energie, práce, věda a technika, 
životní prostředí, vzdělání, veřejné finance, 
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mezinárodní obchod a investice, ceny a 
finance. - 2007 ed. - Příloha k: OECD 
Observer 2007/Supplement 1. - ISBN: 978-92-
64-03454-9 
 
23356II 
OECD 
OECD statistics on international trade in 
services : detailed tables by partner country 
2002-2005. Volume 2 
Statistika OECD k mezinárodnímu obchodu 
se službami : podrobné tabulky dle 
partnerských zemí 2002-2005. Svazek 2 
Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 2007, 274 s. : tab. 
Publikace OECD obsahuje údaje 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. Uvedeni hlavní obchodní partneři 
každé země, skladba obchodu a skupiny 
služeb. Údaje za 28 členských zemí OECD, 
země EU, eurozóny a Hongkong. - Příl. - 
ISBN: 978-92-64-04189-9 
 
23733 
Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 
2007 
Bratislava: Veda, 2007, 688 s. : tab., diagr., 
grafy, schémata + 1 CD-ROM 
Statistické informace o demografickém, 
ekonomickém a sociálním rozvoji Slovenska a 
jeho porovnání s některými zahraničními 
zeměmi. Základní národohospodářské 
ukazatele, demografie a sociální statistiky, 
makroekonomické statistiky, podnikatelské 
statistiky. Statistiky z oblasti životního 
prostředí, vědy a techniky. Kriminalita, 
soudnictví, nehody a živelní pohromy. 
Mezinárodní statistické přehledy. Volební 
statistika. - Příl. -- na CD elektronická verze. - 
ISBN: 978-80-224-0990-2 
 
23684 
Český statistický úřad, samostatné oddělení 
specifických statistik obyvatelstva 
Zaostřeno na ženy, na muže. Ročník 2007 
Praha: Český statistický úřad, 2007, 245 s. : 
grafy, tab. 
Publikace zaměřená na porovnání rozdílů mezi 
ženami a muži v nejrůznějších oblastech 
života. Údaje do roku 2006. Statistické 
zkoumání informací tříděných podle pohlaví   

v oddílech: obyvatelstvo a rodiny a 
domácnosti, zdraví, vzdělání, práce a mzdy, 
sociální zabezpečení, soudnictví, kriminalita, 
veřejný život a rozhodování, věda a 
technologie, informační společnost. Výsledky 
ze sociologických výzkumů a šetření ČSÚ a 
ostatních institucí. Tabulky s mezinárodním 
srovnáním. - Kód publikace 1413-07 -- Č.j. 
/Ref. no.:1422/2007 -6001. 
 
23824 
Český statistický úřad, samostatné oddělení 
specifických statistik obyvatelstva 
Život žen a mužů : analýza dat z publikace 
Zaostřeno na ženy a muže 2007 
Praha: Český statistický úřad, 2008, 67 s. :    
73 grafů, 19 tab. 
Analytický text navazující na datovou 
publikaci Zaostřeno na ženy a muže 2007 
(signatura 23684). Publikace je zaměřena na 
genderové aspekty procesu stárnutí. Dále na 
snoubence, rodiče a nesezdaná soužití podle 
jejich vzdělání a vybraných charakteristik. 
Poslední část analyzuje volby v roce 2004 a 
2006 do Poslanecké sněmovny ČR, do krajů a 
do zastupitelstev obcí z hlediska genderových 
rozdílů. - Kód publikace 1137-07 -- Č.j.: 
400/2008 -6001. - ISBN: 978-80-250-1685-5 
 

Účetnictví 
 
23639 
Steven M. Bragg 
Accounting best practices 
Nejlepší postupy v účetnictví 
Hoboken: Wiley & Sons, c2007, xiv, 490 s. : 
tab., schémata 
Společnosti často řeší dilema jak redukovat 
provozní náklady účetního oddělení bez 
omezení služeb podniku. Kniha poskytuje 
nejdůležitější informace o moderních 
technikách a strategiích ke zvýšení 
produktivity, redukci nákladů a efektivnímu 
monitorování existujících firemních systémů. 
Páté aktualizované vydání obsahuje nové 
kapitoly o manažerském účetnictví, revidované 
kapitoly o výplatní listině, fakturaci a 
finančních výkazech. - 5th ed. - Příl. - ISBN: 
978-0-470-0182-2 
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23767 
Libuše Müllerová 
Auditing pro manažery aneb Proč a jak se 
ověřuje účetní závěrka 
Praha: ASPI Publishing, 2007, 133 s. : 
schémata 
Podstata a pravidla auditu. Příprava společnosti 
na audit (plánování auditu, požadované 
dokumenty). Auditorské postupy z pohledu 
managementu. Přílohy s dokumenty, které se 
při auditu používají. - 1. vyd. - 14 příl. -- sezn. 
legislativy. - ISBN: 978-80-7357-308-9 
 
23778 
TPA Horwath Notia Audit 
Podvojné účetnictví 2008 
Praha: Grada, 2008, 225 s. : tab., příklady 
Základní účetní operace a principy podvojného 
účetnictví. Právní úprava účetnictví. Základní 
pojmy. Účtové třídy 0 - 7. Finanční majetek. 
Opravné položky. Leasing. Účetní závěrka. 
Daňové možnosti práce s pohledávkami. Znění 
Účtové osnovy pro podnikatele. Rozvaha a 
výkaz zisku a ztráty. Podle právního stavu       
k 1. 1. 2008. - 15. vyd. - ISBN: 978-80-247-
2541-3 
 
23699 
Petr Ryneš 
Podvojné účetnictví a účetní závěrka [2008] 
: průvodce podvojným účetnictvím               
k 1.1.2008 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 959 s. 
Ucelený přehled podvojného účetnictví pro 
podnikatele včetně souvislostí a vazeb na 
daňové předpisy a obchodní právo pro rok 
2008. Výklad k zákonu o účetnictví. Účetní 
metody a postupy účtování při vedení 
podvojného účetnictví podnikatelů. Učetní 
závěrka a uzavírání účetních knih. - 8. aktualiz. 
vyd. - 2 příl.: znění účetních a daňových 
předpisů -- přehled platných smluv ČR            
o zamezení dvojího zdanění. - ISBN: 978-80-
7263-437-8 
 
23781 
Beata Blechová, Jana Janoušková 
Podvojné účetnictví v příkladech 2008 
Praha: Grada, 2008, 191 s. : příklady, schémata 
Výklad základních účetních operací ve 
vzájemných souvislostech na názorných, 
konkrétních a praktických příkladech. Účtové 
třídy 0 až 7. Likvidace společnosti. Souvislý 
příklad s řešením. Podle účetních a daňových 
předpisů platných k 1. 1. 2008. - 8. vyd. - Příl.: 

návrh účtového rozvrhu pro podnikatele. - 
ISBN: 978-80-247-2542-0 
 
23777 
Jana Pilátová, Tomáš Pilát 
Pokladna : její organizace a vedení 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 111 s. 
Povinnost vést pokladnu. Příjmové a výdajové 
pokladní doklady. Pokladní kniha. 
Odpovědnost zaměstnanců. Valutová 
pokladna. Interní předpis upravující organizaci 
a vedení pokladny. Účetnictví ve vazbě na 
pokladní hotovost. Inventarizace. Archivace. 
Předpisy upravující pohyb hotovosti. Řešené 
příklady. - 6. aktualiz. vyd. - Sborník řešených 
příkl. -- přehl. práv. předpisů. - ISBN: 978-80-
7263-431-6 
 
23558V 
kolektiv autorů 
Postupy v účetnictví a daních 
Praha: Svaz účetních, 2008, 64 s. : tab. 
Stanoviska ke konkrétním dotazům z praxe.    
V tomto čísle se týkají především problematiky 
nemovitostí, a to ve spojitosti s tvorbou 
pořizovací ceny, se způsobem odpisování, 
pronajímání, možností převodu nemovitostí či 
problematiky související s družstevními byty. 
Další dotazy se týkají např. vodních děl ve 
vazbě na zápis v katastru nemovitostí, změn ve 
zdravotním a sociálním pojištění, nákladů 
souvisejících s uznáváním kvalifikace atd. 
 
23745 
Jiří Dušek 
Převod daňové evidence na vedení 
účetnictví 
Praha: Grada, 2008, 127 s. : tab. 
Komplexní návod na převod daňové evidence 
na účetnictví, podle právního stavu k 1.1.2008. 
Důvody přechodu a upravující předpisy. 
Daňový dopad převodu. Jednotlivé kroky pro 
provedení převodu. Chyby a kontroly při 
převodu. Praktické příklady. - 6. aktualiz. vyd. 
- 6 příl. - ISBN: 978-80-247-2387-7 
 
23728 
Jaroslav Jindrák 
Sbírka souvztažností k účtům směrné 
účtové osnovy s opravami pro rok 2008 : 
příručka pro účetní a jiné ekonomické 
pracovníky 
Praha: Závěrka, [2008], 310 s. 
Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku 
MF č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších 
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předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 
účetnictví a dále České účetní standardy 001 - 
023. - Vydáno ve spolupráci s nakl. ANAG. 
 
23681 
von Lucie Vorlíčková, Peter Pschorr 
Tschechische Rechnungslegung : aktuelle 
Gesetzestexte in deutscher Übersetzung 
České účetnictví : aktuální texty zákonů      
v německém překladu 
Praha: C.H. Beck, 2006, xi, 268 s. 
Odborný německý překlad nejdůležitějších 
českých účetních předpisů. Jednotlivé texty 
dávají všem zájemcům fundovanou odpověď 
na otázky související s bilancováním a 
oceňováním podle českého práva. Publikace 
obsahuje: výňatek z obchodního zákoníku; 
zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.); vyhlášku    
č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,                  
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 
účetní jednotky, které jsou podnikateli 
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví; 
České účetní standardy pro podnikatele; roční 
účetní uzávěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, 
přehled o peněžních tocích). Aktualizované 
vydání uvádí právní normy platné od 1.1.2006. 
- 4. vyd. - ISBN: 80-7179-501-1 
 
23690 
Josef Jílek, Jitka Svobodová 
Účetnictví bank a finančních institucí 2008 
Praha: Grada, 2008, 583 s. 
Koncepční a právní rámec. Základní účetní 
metody. Pohledávky a závazky vůči bankám. 
Pohledávky a závazky z vybraných finančních 
činností. Leasing. Cenné papíry. Účasti            
v ovládaných a přidružených osobách. Repo 
obchody. Deriváty. Obchody s finančními 
nástroji pro klienty. Ostatní majetek a závazky. 
Kapitál. Daň z příjmů. Účetní závěrka a 
zveřejňování informací. - 6. vyd. - 5 příl. se 
zněním práv. předpisů. - ISBN: 978-80-247-
2575-8 
 
23730 
Petr Valouch 
Účetní a daňové odpisy 2008 
Praha: Grada, 2008, 142 s. 
Právní, účetní a daňová úskalí účetního a 
daňového odpisování hmotného a nehmotného 
majetku. Základní pojmy týkající se hmotného 
a nehmotného majetku, včetně oceňování se 
zaměřením na vysvětlení rozdílů účetního a 

daňového pohledu na hmotný a nehmotný 
majetek a jeho oceňování. Problematika 
účetních odpisů. Aktuální právní úprava 
daňového odpisování majetku k 1.1.2008. 
Odpisové tabulky, výpočty, účtování, příklady. 
- 3. vyd. - ISBN: 978-80-247-2558-1 
 
23736 
Zdeňka Přibylová 
Účetní souvztažnosti a výkazy obcí, měst, 
dobrovolných svazků obcí a krajů 
Rožďalovice: REVOS-L, 2007, 208 s. : tab. 
Komplexní manuál o účetnictví měst a obcí, 
dobrovolných svazků obcí a krajů 
(souvztažnosti, analytika, rozpočtová skladba, 
účelové znaky, nástroje, zdroje, vazby mezi 
okruhy, kontroly správnosti zaúčtování). 
Kromě úplných účetních zápisů s komentářem 
obsahuje publikace stručné výtahy předpisů a 
jejich promítnutí do účetních postupů. - 2. vyd. 
- ISBN: 978-80-903160-0-3 
 
23726 
Jana Svatošová, Jan Trávníčková 
Účtová osnova, České účetní standardy : 
postupy účtování pro podnikatele 2008 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 349 s. : 
tab. 
Úplné znění vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, s podrobným 
komentářem změn. Příklady. Návrh účtové 
osnovy pro podnikatele. Přiřazení syntetických 
účtů k položkám rozvahy (bilance) a                
k položkám výkazu zisku a ztráty. Účetní 
zásady. Informace a sdělení MF. Úplná znění 
Českých účetních standardů pro podnikatele    
s komentářem změn platných od 1.1.2008. 
Znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. - ISBN: 978-80-
7263-439-2 
 
23787 
František Louša 
Vnitropodnikové směrnice v účetnictví 
Praha: Grada, 2008, 116 s. + 1 CD ROM 
Vnitropodnikové směrnice, jejichž zpracování 
je uloženo zákonem o účetnictví. Směrnice 
vyžadované jinými než účetními předpisy. 
Vnitropodnikové směrnice dle prováděcí 
vyhlášky a Českých účetních standardů. 
Doporučované vnitropodnikové směrnice. 
Publikace vychází z úpravy uvedených 
právních norem tak, jak byly vyhlášeny            
s platností od 1. 1. 2008. - 5. aktualiz. vyd. - 



Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                                     Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 
 

30 

Příl.: CD-ROM se zpracovanými vzory 
směrnic. - ISBN: 978-80-247-2576-5 
 

Veřejná správa 
 
23815 
[editoři Jaroslava Kadeřábková, Pavel Mates, 
René Wokoun] 
Úvod do regionálních věd a veřejné správy 
Plzeň: Čeněk, 2008, 455 s. : 11 tab.,                 
3 schémata 
Základní odborné a praktické přístupy 
regionálních a správních věd. Učebnice se 
věnuje vymezení pojmu regionalistiky, 
vysvětluje, co je to osídlení, urbanizační 
procesy, a jak jsou vymezeny regiony               
z hlediska teoretického, metodologického          
i v rovině stávajících struktur ČR. Přináší 
odpovědi na otázky, co je to metodologie 
regionálního rozvoje, jak se vytváří programy 
a strategie rozvoje obcí a regionů, co se rozumí 
prostorovým plánováním a nástroji místního 
rozvoje. V učebnici lze nalézt potřebné 
informace o základních otázkách financování 
územní samosprávy, rovněž jsou zde 
objasněny otázky státu a jeho fungování, 
struktura veřejné správy v ČR. Je rozebrán 
správní řád, mechanismy kontroly veřejné 
správy a rozebírá se problematika reforem 
veřejné správy. - ISBN: 978-80-7380-086-4 
 
E-9101 
[Vláda České republiky] 
Výroční zpráva vlády za rok 2007 : první 
rok změn pro budoucnost 
[Praha]: Úřad vlády České republiky, [2008], 
51 s. : fot. 
Úvodní slovo předsedy vlády. Pět 
premiérských priorit (zdravé veřejné finance, 
moderní a efektivní stát, bezpečný občan         
v bezpečném státě, odstranění bariér, podpora 
vědy a vzdělanosti). Rekapitulace plnění 
Programových cílů v jednotlivých resortech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
23635 
Danmarks Nationalbank 
Danish government borrowing and debt 
2007 
Dánské vládní půjčky a dluh 2007 
Copenhagen: Den Danske Bank, [2008], 148 s. 
: tab., grafy, rámečky 
Každoročně vydávaná publikace přináší 
informace o stavu půjček a zadlužení dánské 
vlády. Vládní dluhová politika v roce 2007 a 
strategie pro další roky. Základní principy 
vládních půjček. Půjčky v roce 2007, řízení 
vládních fondů, vládní cenné papíry, řízení 
rizika. Vládní dluhová politika při klesajícím 
dluhu. - Příl. - Tento i předchozí ročníky 
publikace jsou dostupné na 
http://www.nationalbanken.dk. 
 
23837 
Eva Klvačová ... [et al.] 
Dobývání renty prostřednictvím reforem 
veřejných financí 
Praha: Professional Publishing, 2007, 99 s. : 
tab., grafy, boxy 
Reforma podnikatelského prostředí: dopady do 
veřejných financí. Odraz vlivu zájmových 
skupin v první fázi české rozpočtové reformy. 
Kvantifikace dobývání renty prostřednictvím 
veřejných financí. Reforma mandatorních 
sociálních výdajů v ČR a dobývání renty. -     
1. vyd. - ISBN: 978-80-86946-56-6 
 
E-9057 
Fiscal affairs department 
Guide on resource revenue transparency 
Příručka transparentnosti příjmů ze zdrojů 
Washington: International Monetary Fund, 
2007, vii, 66 s. : tab., rámečky 
Publikace doplňuje Manual on fiscal 
transparency (Návod k fiskální 
transparentnosti, sign. E-9056) pro tematiku 
fiskální transparentnosti při významném podílu 
příjmů z přírodních zdrojů (zemní plyn, ropa, 
uhlí aj.). Vyjasnění úloh a odpovědností, 
otevřený rozpočet, veřejná dostupnost 
informací, zajištění integrity. V příloze uveden 
doplněný Kodex správného postupu pro 
fiskální transparentnost. - Příl. - ISBN: 978-1-
58906-463-8 
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E-9056 
Fiscal Affairs Department IMF 
Manual on fiscal transparency 
Návod k fiskální transparentnosti 
Washington: International Monetary Fund, 
2007, xii, 142 s. : rámečky 
Rozšířené a přepracované vydání příručky 
MMF k podpoře průhlednosti a otevřenosti 
prezentace rozpočtové politiky v jednotlivých 
zemích. Obsahuje Kodex správného postupu 
pro fiskální transparentnost a zkušenosti 
jednotlivých zemí k fiskálním Zprávám            
o dodržování mezinárodních standardů a 
souborů předpisů (ROSC). Vyjasnění úloh a 
odpovědnosti veřejného sektoru. Sestavování 
rozpočtu, rozpočtový kalendář. Veřejná 
dostupnost informací. Zajištění kvality a 
integrity dat. Doplněno množstvím příkladů. - 
2007 revised ed. - Příl. - ISBN: 978-1-58906-
661-8 
 
23636 
Arye L. Hillman 
Public finance and public policy : 
responsibilities and limitations of 
government 
Veřejné finance a veřejná politika : závazky 
a omezení vlády 
New York: Cambridge University Press, 2003, 
xiii, 766 s. : tab., grafy, vzorce 
Učebnice systematicky vysvětluje problémy 
týkající se veřejných financí a veřejné politiky. 
Volba mezi osobními rozhodnutími                  
o vydělávání a utrácení příjmu na trhu a 
kolektivními rozhodnutími o daních a výdajích 
vlády. Kapitoly: Trhy a majetek; Obecný 
prospěch; Hlasování a veřejné zboží; Náprava 
trhu; Sociální spravedlnost; Politika a 
přerozdělování; Zdanění; Spotřebitelské ceny; 
Velikost vlády; Zdraví, vzdělání a důchod. - 
ISBN: 978-0-521-00114-4 
 
23735 
Ivana Schneiderová 
Rozpočtová skladba v roce 2008 : 
rozpočtový proces a správce rozpočtu, 
návody, vzory, praktická řešení 
Rožďalovice: REVOS-L, 2008, 291 s. 
Přehled zrušených položek a paragrafů od 
1.1.2007. Úplné znění vyhlášky č. 323/2002 
Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších 
předpisů, s komentářem a příklady z praxe. 
Aktualizované vzory směrnic, dokumentů, 
pomocných přehledů (rozpočtový proces, 
přehled majetkoprávních úkonů, poskytování 

dotací třetím osobám, zjednodušený rozsah 
účetnictví, finanční kontrola, interní audit atd.). 
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-903160-7-2 
 

Zemědělství 
 
E-9100 
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky 
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky : 
ročenka 2007 
Praha: Výzkumný ústav zemědělské 
ekonomiky, 2008, 77 s. 
Základní charakteristika VÚZE. Výzkumná 
činnost. Odborný servis pro Ministerstvo 
zemědělství a jiné organizace. Ostatní odborné 
aktivity. Přehled publikací. Výběr                    
z bibliografie publikační činnosti pracovníků. 
Organizační struktura ústavu. - ISBN: 978-80-
86671-49-9 
 

Ostatní 
 
23848 
John Stevens 
Anglická gramatika : jednoduše 
Praha: Grada, 2008, 175 s. 
65 lekcí pokrývá všechna důležitá gramatická 
témata. Výklad gramatiky je doplněn o cvičení 
a testy. - 1. vyd. - Klíč ke cvič. -- přehl. 
nepravidelných sloves. - Power Grammatik 
Englisch (Orig.). - ISBN: 978-80-247-2289-4 
 
23831 
Hans G. Hoffmann, Marion Hoffmann 
Angličtina - velká cvičebnice : 3000 
procvičovacích vět se všemi důležitými 
gramatickými jevy 
Praha: Grada, 2008, 279 s. 
Učebnice procvičuje používání všech 
důležitých gramatických a problematických 
jevů, rozšiřuje slovní zásobu a prohlubuje 
úroveň písemného vyjadřování. Rozvíjí 
znalosti na hranici mezi úrovněmi elementary a 
advanced. - 1. vyd. - Klíč ke cvič. - Großes 
Übungsbuch (Orig.). - ISBN: 978-80-247-
2262-7 
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23791 
Bertelsmann Stiftung (ed.) 
Asia : changing the world 
Asie mění svět 
Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2007, 237 s. : 
tab., graf. 
Publikace sdružuje úvahy evropských, 
severoamerických i asijských autorů na téma 
potenciálu Asie jako světové mocnosti a 
vztahu Asie versus Evropa. Budoucí vyhlídky 
a očekávané role, které budou ve světě v 21. 
století zastávat. Otázka perspektiv 
ekonomického a lidského vývoje v Číně a 
Indii, asijské civilizace a kultury                       
v globalizovaném světě, zvyšujícího se 
kulturního vlivu asijských společností, 
ekonomických a technologických vyhlídek, 
demografické dynamiky a globální rovnováhy 
sil. - ISBN: 978-389204-977-7 
 
23685 
Eva Nováková 
Deutsch in Politik und Diplomatie 
Praha: Oeconomica, 2007, 171 s. : obr. 
Učebnice pokročilého německého jazyka pro 
studenty v oborech diplomacie a politologie. 
Poskytuje základní věcný přehled o tématech, 
kterými jsou současná zahraniční a 
bezpečnostní politika ve světě, problematika 
lidských práv, struktura a fungování největších 
mezinárodních organizací, typologie 
politických systémů, popis politických systémů 
německy mluvících zemí a ČR, diplomacie a 
příklady diplomatické korespondence. Základ 
učebnice tvoří originální texty a doplňující 
cvičení zaměřující se na upevnění odborné 
terminologie, shrnutí informací a náměty na 
diskusi. - 1. vyd. - Německo - český slov. - 
ISBN: 978-80-245-1240-2 
 
 
23784 
Steen Busck a Henning Poulsen (eds.) 
Dějiny Dánska 
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007, 
427 s. : fot. 
Dánské dějiny od nejstarších dochovaných 
zpráv až do konce 20. století. Zvláštní kapitoly 
se věnují dánské literatuře, vědě, hudbě, filmu, 
výtvarnému umění a také česko-dánským 
vztahům. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7106-908-9 
 
 
 
 

23821 
Jan Halada 
Encyklopedie českých nakladatelství 1949-
2006 
Praha: Libri, 2007, 378 s. 
Encyklopedie podchycuje přibližně 700 
nakladatelství, která působila či působí na 
českém knižním trhu počínaje rokem 1949 do 
současnosti. Vedle základních údajů (jméno, 
adresa, datum založení, majitelé, počet 
vydávaných publikací, základní ediční řady 
apod.) uvádí i kmenové autory, ilustrátory, 
grafiky a případně i nakladatelská loga. -         
1. vyd. - Mapy. - ISBN: 978-80-7277-165-3 
 
23574 
Alan Stanton, Susan Morris 
Fast track to CAE : coursebook 
Rychlá cesta ke zkoušce CAE : učebnice 
Harlow: Pearson Education, 1999, 214 s. : obr. 
Učebnice obsahuje klíčovou gramatiku a 
slovíčka, která studenti potřebují k úspěšnému 
zvládnutí zkoušky CAE (Certificate in 
Advanced English). CAE představuje vysokou 
jazykovou kvalifikaci pro ty, kteří používají 
angličtinu v rozsáhlé míře v zaměstnání či 
studiu. Výběr témat a textů garantuje motivaci 
a zájem. - ISBN: 0-582-32340-1 
 
23827 
Helen O'Neill 
Hněv a emoce : kurz sebeovládání 
Brno: Computer Press, 2007, x, 212 s. : ilustr. 
Kurz sebeovládání zahrnuje teoretický základ, 
podrobný plán terapií, doplňkové materiály      
k práci. Je určen terapeutům, vedoucím skupin 
a všem, kteří chtějí upevnit svou sebekontrolu 
a zlepšit sebeovládání. - 1. vyd. - 4 příl. - 
Managing anger (Orig.). - ISBN: 978-80-251-
1847-4 
 
23682 
Marek Čejka 
Izrael a Palestina : minulost, současnost a 
směřování blízkovýchodního konfliktu 
Brno: Barrister & Principal, 2007, 321 s. : fot., 
mapky 
Izraelsko-palestinský konflikt od jeho počátků 
na přelomu 19. a 20. století až do současnosti. 
Hlavní pojmy a fenomény počínaje stručnou 
historií arabsko-židovských vztahů před 
vznikem Izraele a rokem 2007 konče. Přestože 
autor uznává, že náboženské i civilizační 
odkazy hrají v tomto sporu důležitou roli, jeho 
podstata podle něj spočívá v územním sporu 
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dvou nacionalismů. Tuto tezi dokládá 
prezentací důležitých faktů. - 2. aktualiz. vyd. - 
3 příl.: slovníček, vztahy Československa a ČR 
k Izraeli a Palestině, izraelsko-palestinský 
konflikt po roce 2005. - ISBN: 978-80-87029-
16-9 
 
23738 
Jan Švejnar 
Kam krá číš, Česko? : rozhovor s Karlem 
Hvížďalou 
Praha: Rybka Publishers, 2008, 109 s. : fot. 
Rozhovory, které se uskutečnily v lednu 2008, 
seznamují čtenáře s myšlením, postoji a názory 
prezidentského kandidáta J. Švejnara na 
minulost, současnost i budoucnost České 
republiky, Evropy a světa. Jsou rozděleny do 
oddílů o politice, dějinách, globalizaci,            
o komunikaci a o prezidentské funkci. Připojen 
je i životopis J. Švejnara a přehled jeho 
publikační činnosti. - 1. vyd. - ISBN: 80-
87067-71-7 
 
23811 
Jaroslav Kmenta 
Kmotr Mrázek  
Praha: Nakladatelství JKM, 2008, 174 s. 
Kniha je faktografickým příběhem o bývalém 
vládci českého podsvětí Františku Mrázkovi, 
jehož zabil nájemný vrah v lednu 2006. 
Novinář J. Kmenta se věnoval shromažďování 
faktů a informací o rozsahu tajných aktivit     
F. Mrázka. Zkoumal jeho minulost, styky        
z doby socialismu i pozdější podnikání            
v devadesátých letech. Výsledky svého pátrání 
popsal v této knize. Přináší celou řadu dosud 
nepublikovaných informací, včetně 
autentických záznamů z policejních spisů a 
odposlechů. - 3. vyd. - ISBN: 978-80-903603-
1-0 
 
23822 
Jindřiška Syllová ... [et al.] 
Parlament České republiky : podle stavu      
k 1.5.2007 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 477 s. : 38 
grafů, 45 tab., fot. 
Publikace o činnosti obou komor Parlamentu 
ČR. Parlament a parlamentarismus, vývoj 
parlamentního zřízení v českých zemích, 
volby, poslanec, senátor, status a organizační 
struktura Poslanecké sněmovny, status a 
organizační struktura Senátu, legislativní 

činnost Parlamentu, kontrolní, kreační a 
organizační působnost Parlamentu, otázky 
zahraniční a bezpečnostní politiky, vztah k 
veřejnosti. - 2. podstatně přeprac. vyd. - Příl.: 
přehledy, seznamy členů Parlamentu a Senátu.  
ISBN: 978-80-7201-697-6 
 
23843 
Martin Kučera 
Poslechová cvičení v angličtině : pro školy     
i pro samouky 
Brno: Computer Press, 2007, 77 s. : ilustr. +     
1 CD 
Učebnice je určena středně pokročilým 
studentům i samoukům. Formou poslechu a 
aktivních cvičení upevňuje slovní zásobu a 
gramatické jevy. Každá lekce obsahuje 
metodiku k přípravě na poslech, slovíčka, 
přepis poslechu a doplňující cvičení. - 1. vyd. - 
Příl. na CD -- klíč k odpovědím -- slov. 
výslovnosti. - ISBN: 978-80-251-1657-9 
 
23819 
Peter Flume 
Rétorika v praxi : staňte se přesvědčivým 
řečníkem 
Praha: Grada, 2008, 154 s. : grafy 
Rétorické dovednosti a jejich praktické 
využívání jsou vyloženy formou návodů, 
cvičení a podnětů k sebereflexi. Z obsahu 
kapitol: individuální řečnické schopnosti, 
základ úspěchu přednášky, vystupování a 
dojem, argumentace, výstižné jazykové 
prostředky, strukturovaný dialog. Konec každé 
kapitoly tvoří kontrolní test. - 1. vyd. - Příl.: 
vzorový projev. - Karrierefaktor - Rhetorik 
(Orig.). - ISBN: 978-80-247-2216-0 
 
23753 
Gerhard Hörner 
Rychlé čtení : čtěte rychle a efektivně 
Brno: Computer Press, 2007, vi, 82 s. 
Základy rychlého čtení - techniky a metodika. 
Návod, jak cvičit oči, tipy na úpravu čtecích 
podmínek. Trénink koncentrace. Testy 
schopností a řada praktických cvičení. - 1. vyd. 
- Professionelles Speed Reading (Orig.). - 
ISBN: 978-80-251-1776-7 
 
23768 
kolektiv anglictina.com 
Slangová angličtina 
Brno: Computer Press, 2007, 100 s. + 2 CD 
Nejčastější abecedně řazené slangové výrazy. 
Ke každému výrazu je připojen spisovný 
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anglický ekvivalent, český překlad a fráze. -    
1. vyd. - Příl. 2 audio CD s texty z knihy 
nahranými rodilými mluvčími. - ISBN: 978-
80-251-1846-7 
 
23834 
Christine Scharlau 
Techniky vedení rozhovoru : zdokonalte své 
komunikační dovednosti 
Praha: Grada, 2008, 205 s. 
Jak se vyhnout šesti nejčastějším překážkám   
v rozhovorech, cíleně trénovat řízení 
rozhovorů, posílit svou sebejistotu, jak vést 
pracovní pohovory v týmech a ve skupinách a 
úspěšně vést obtížné rozhovory. - 1. vyd. - 
Karrierefaktor - Gesprächstechniken (Orig.). - 
ISBN: 978-80-247-2234-4 
 
23832 
Frank Naumann 
Umění diplomatického jednání 
Praha: Portál, 2008, 199 s. 
Dvacet pravidel diplomatického jednání, která 
mohou pomoci každému zájemci, usilujícímu   
o zlepšení svých komunikačních dovedností. 
Diplomatické jednání pomáhá citlivě jednat, 
nacházet kompromisy, hledat nová kreativní 
myšlení a získávat nové spojence na svou 
stranu. - 2. vyd. - Die Kunst der Diplomatie 
(Orig.). - ISBN: 978-80-7367-400-7 
 
23754 
Frank Bülow, Michael Schmidt 
Velká německá gramatika 
Brno: Computer Press, 2007, viii, 368 s. 
Systematický a komplexní přehled německé 
mluvnice a stylistiky. Všechny probírané 
gramatické jevy jsou znázorněny na příkladech 
ze současné němčiny. Na konci knihy se 
nacházejí doplňková cvičení s klíčem. - 1. vyd. 
- Grosses Handbuch Deutsch Grammatik 
(Orig.). - ISBN: 978-80-251-1852-8 
 
23755 
Josef Fronek 
Velký anglicko-český, česko-anglický 
slovník 
Voznice: LEDA, 2007, XLIX, 1523 s. 
Největší jednosvazkový oboustranný slovník 
přináší 87 480 anglických výrazů v anglicko-
české části a 161 784 českých výrazů v česko-
anglické části. Je zaměřen na současný jazyk - 
spisovný i hovorový. Má přehledné uspořádání 
heslových statí, jasné definice významů, 
dvoubarevný tisk zvyšující přehlednost hesel a 

přehlednou gramatickou charakteristiku 
českého hesláře. Slovník je vhodný pro široký 
okruh uživatelů (začátečníci, překladatelé         
i tlumočníci). - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7335-
114-4 
 
23747 
Bernhard Iglhaut 
Velký slovník německých synonym 
Brno: Computer Press, 2007, 595 s. 
Výběr z více než 100 000 významově stejných 
nebo podobných hesel k celé řadě výrazů a 
obratů. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-251-1753-8 


