
MINISTERSTVO  FINANCÍ   
Oddělení  Finanční a ekonomické informace 

 
 
 
 
 
 

Informace 
 

Odborné knihovny MF 
 
 

Přehled nových knih  
 
 
 
 
 

                                                                                                                           
 

14/2008 

 
 
 

 
 
 

listopad 2008 
Praha 

 
 
 
 
 



                                                                                                                              Informace Odborné knihovny MF  
__________________________________________________________________________________________ 

 2 

 
 
Vážení čtenáři, 
   

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

V  přehledu  jsou  představeny  knihy  za  poslední  období,  v případě  tohoto čísla jde 
o měsíce srpen až říjen. 

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

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

 
Mezi českými novinkami naleznete např. tituly: Ekonomická diplomacie ČR, Monitoring 

evropské legislativy 2007,  Služební poměr státních zaměstnanců, Teorie peněz, Základy směnečného 
práva, eGovernment bezpečně, Fenomén dobývání renty a jeho vliv na české veřejné finance, Síťová 
ekonomika, Teorie a praxe státních úvěrových podpor, Deflace: utajené nebezpečí, Fiskální 
decentralizace, teorie a empirie,  Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice a Veřejná správa a 
finance veřejného sektoru. 

 
Ze zahraničí jsme  nakoupili či získali např.:  The economics of social protection, The euro: 

its origins, development and prospects, Uncertain demographics and fiscal sustainability, The bond 
and money markets: strategy, trading, analysis, Economic growth: new directions in theory and policy, 
Frontiers in pension finance, The geography of finance: corporate governance in the global 
marketplace, Government and not-for-profit accounting: concepts and practices a Macroeconomic 
policy in the European Monetary Union: from the old to the new Stability and Growth Pact.   

 
Z  produkce  Ministerstva  financí  upozorňujeme na pravidelný materiál Makroekonomická 
predikce České republiky: říjen 2008,   v anglické  verzi  pak   Macroeconomic    forecast – Czech 
Republic.  Elektronická prezentace je na adrese  http://wwwfr/webdir/index.php?opened=623;4.  
V odborné knihovně je pro Vás připraveno další vydání  publikace Fiskální výhled České republiky: 
říjen 2008, která na rozdíl od Makroekonomické predikce, pokrývající všechny podstatné oblasti 
makroekonomického vývoje, je zaměřena pouze na hospodaření sektoru vládních institucí. Vychází 2x 
ročně. Dále MF  připravilo Dokumentaci k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2009 a 
Výroční zprávu české daňové správy 2007, která je na adrese http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/SID-
3EA9846C-8B359274/cds/CDS_VZ2007.pdf.  
 

 
 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: Ing. J. Böhmová, I. Janoušková, A. Mazaná, Mgr. A. Sahánková 
Do čísla přispěly:  I. Janoušková,  Ing. J. Musilová, Mgr. E. Vaňová 
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Daně 
 
24158 
Patrick A.A. Vanhaute 
Belgium in international tax planning 
Mezinárodní daňové plánování v Belgii 
Amsterdam: International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2008, xxvi, 462 s. : tab., 
schémata 
Publikace přináší systematický a komplexní 
přehled oblasti korporačních daní a možností 
daňového plánování v Belgii. V první části 
autor seznamuje s právní úpravou korporací a 
základními rysy belgického obchodního práva, 
s belgickým daňovým systémem a jeho 
specifiky  se    zaměřením     na   oblast    daní 
z příjmů. Druhá část je pak věnována 
detailnějšímu popisu postupů daňového 
plánování, které se v Belgii tradičně užívají, 
dále daňovým pobídkám, specifickým 
ustanovením k předcházení daňovým únikům a 
zvláštním daňovým režimům. V příloze je 
uveden přehled belgických smluv o zamezení 
dvojího zdanění a srovnání sazeb korporačních 
daní států EU k 1. lednu 2008. - 2nd revised 
ed. - Příl. - ISBN: 978-90-8722-039-6 
 
23560/692 
Sagit 
Daně z příjmů : podle stavu k 15.9.2008 
Ostrava: Sagit, 2008, 256 s. 
Znění  zákonů  a souvisejících předpisů. Zák. 
č. 586/1992 Sb., o   daních    z   příjmů.  Zák. 
č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění 
základu daně z příjmů. Nařízení vlády, 
vyhlášky.     Přehled    platných   smluv     ČR 
o   zamezení   dvojího   zdanění   v oboru daní 
z příjmů a majetku čj. 15/7 309/08-153, 
aktualizovaný k 15. 9. 2008. Pokyny řady D 
MF. Sdělení MF. Opatření MF.  
- ISBN: 978-80-7208-703-7 
 
24037 
Petr Pelech, Vladimír Pelc 
Daně z příjmů s komentářem : podle 
právního stavu k 1.7.2008 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 901 s. 
Znění   zákona   č.   586/1992 Sb.,   o   daních 
z příjmů, ve znění pozdějších zákonů. 
Podrobný komentář. Vyhlášky, judikáty, 
nařízení vlády, pokyny a sdělení MF. Znění 
zák. č. 593/1992 Sb., o  rezervách  pro  zjištění  
 

 
 
základu daně z příjmů, s komentářem. Právní 
stav publikace ke dni 1. 7. 2008.  
- 9. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7263-471-2 
 
24081 
Karel Janoušek 
Daň silniční s komentářem 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 127 s. 
Komentář  ke změnám zákona č. 16/1993 Sb., 
o dani silniční, ve znění platném od 
zdaňovacího období roku 2008 a od 1. ledna 
2009. Předmět daně silniční. Poplatník daně. 
Výše daně. Úlevy na dani. Zálohy na daň. 
Daňové přiznání a placení daně. Daň silniční 
jako  daňový   výdaj.  Souhrnné     příklady. - 
2. aktualiz. vyd. - 11 příl.  
- ISBN: 978-80-7263-470-5 
 
23560/685 
Sagit 
Daň silniční. Daň z nemovitostí. Daň 
dědická, darovací, z převodu nemovitostí : 
podle stavu k 11.8.2008 
Ostrava: Sagit, 2008, 64 s. 
Zák. č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Související 
vyhláška MDS, sdělení a pokyny (řady D) MF. 
Zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. 
Znění vyhlášek, pokynů a sdělení MF. Přehled 
platných smluv ČR o zamezení dvojího 
zdanění, které se vztahují k dani z nemovitostí. 
Zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani 
darovací a dani z převodu nemovitostí. 
Související vyhláška, pokyny a sdělení MF. 
Smlouva mezi ČR a SR o zamezení dvojího 
zdanění v oboru daně dědické a darovací 
publikovaná pod č. 253/1993 Sb.  
- ISBN: 978-80-7208-695-5 
 
24190 
Pěva Čouková-Pokorná 
Daňové  a  účetní  problémy  v    roce  2008 
v souvislostech se zákonem o stabilizaci 
veřejných rozpočtů, aneb, Příručka pro 
daňové poradce, účetní a všechny, kteří 
potřebují       pochopit       změny     zákonů 
v časových  souvislostech 
Praha: VOX, 2008, 211 s. + 1 CD 
Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, který 
byl publikován na podzim roku 2007, přinesl 
mnoho změn a novinek. Příručka přináší 
přehledný   a   jasný návod, jak se zorientovat 
v jednotlivých dílčích novelizacích zákonů. 
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Nejrozsáhlejší  z  nich   je komentář k zákonu 
o dani z příjmů, který je doplněn řadou 
tabulek, příkladů a dalších souvisejících citací. 
Další   je zákon o rezervách. Následují změny 
v nemocenském, sociálním a zdravotním 
pojištění,   novela   zákoníku   práce,   zákona 
o účetnictví a novely dalších daňových zákonů: 
zákon   o   DPH,   o   dani  z nemovitostí. 
Zákon  o dani   dědické,  dani  darovací a dani 
z převodu nemovitostí, zákon o spotřebních 
daních a nové daně tzv. ekologické. - 1. vyd. - 
Příl. na CD obsahuje přehl. legislativy, zápisy 
koordinačních výborů, příklady výpočtů 
nemocenských dávek, návrhy projednávaných 
novel aj. - ISBN: 978-80-86324-73-9 
 
24113 
Vladimír Pelc 
Daňové odpisy 2008 : strategie pro 
podnikatelskou   praxi  podle znění zákona 
o daních z příjmů k 1. červenci 2008 
Praha: Grada, 2008, 143 s. : tab. 
Výklad všech otázek, které se týkají daňových 
odpisů: odpisy jako daňové výdaje, jejich vliv 
na   daňový   základ,  přerušení a pokračování 
v daňovém odpisování, objekty a subjekty 
daňového odpisování, metody odpisování, 
odpisové tabulky, vzorce a příklady. Kniha je 
určena fyzickým osobám se zdanitelnými 
příjmy z podnikání, jiné samostatné výdělečné 
činnosti a s příjmy z pronájmu, a právnickým 
osobám se zdanitelnými příjmy.   
 - ISBN: 978-80-7201-723-2 
 
24028 
Vladimír Pelc 
Daňové   rezervy 2008 : úplné znění zákona 
o   rezervách   pro   zjištění   základu   daně 
z příjmů s vysvětlením 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 175 s. 
Znění zákona o rezervách účinné pro rok 2008 
s vysvětlivkami. Text knihy obsahuje poslední 
novelizaci  zákona o rezervách danou zákony 
č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných 
rozpočtů a č. 296/2007 Sb., insolvenční zákon 
(oba     účinné  od   1. 1. 2008)   a    zákonem 
č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé 
zákony   v   souvislosti   s   přijetím     zákona 
o přeměnách obchodních společností a 
družstev (účinný od 1. 7. 2008).  
- ISBN: 978-80-7201-718-8 
 
 

24187 
Vladimír Pelc 
Daňové výdaje 2008 : [praktická příručka 
pro účetní, daňové poradce, podnikatele a 
živnostníky] 
Brno: Computer Press, 2008, iv, 145 s. 
V publikaci jsou systematicky vysvětleny 
jednotlivé   daňové   výdaje   podle        zákona 
o daních z příjmů, s příklady a příslušnou 
judikaturou, s uvedením souvisejících 
ustanovení a předpisů. Příručka je vhodná pro 
fyzické   i  právnické osoby. Text je v souladu 
s   novelou   zákona   o   daních   z       příjmů 
č.   126/2008  Sb., s účinností od 1. 7. 2008. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-251-1918-1 
 
24082 
Jana Ledvinková 
DPH v příkladech : 2008 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 367 s. : 
206 příkladů 
Praktická řešení daňových a účetních situací 
vyplývajících z aplikace zákona č. 235/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Z obsahu: 
vymezení základních pojmů, povinnosti 
daňových subjektů, předmět daně, zdanitelná 
plnění a osvobozená plnění. Operace se 
zbožím. Oblast služeb. Nárok na odpočet. 
Dovoz a vývoz zboží. - 4. aktualiz. a rozš. vyd. 
- 5 příl. - ISBN: 978-80-7263-463-7 
 
24145     Pouze prezenčně 
International Bureau of Fiscal Documentation 
European tax handbook 2008 
Evropská daňová příručka 2008 
Amsterdam: International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2008, 862 s. : tab. 
Základy daňových systémů evropských zemí a 
výběr nejdůležitějších daňových aspektů každé 
jurisdikce. Popis je založen na informacích 
dostupných k 1. dubnu 2008. Nejprve část 
věnovaná zdanění v Evropské unii - základní 
charakteristika daní a výše sazeb. Následují 
podrobnější informace o jednotlivých zemích 
Evropy. Příručka se rovněž věnuje pokračující 
harmonizaci daňových systémů států, které 
nově přistoupily k EU. Zahrnuje také popis 
sedmi nejdůležitějších švýcarských kantonů. 
Vydání z roku 2008 bylo rozšířeno o kapitoly 
věnované Lichtenštejnsku a Arménii. - 19th 
annual ed. - www.ibfd.org.  
- ISBN: 978-90-8722-031-0 
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24172 
Ivan Macháček 
Fyzické osoby a daň z příjmů 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 205 s. : tab. 
Publikace je průvodcem řešení zdanění příjmů 
z podnikání a jiné samostatné výdělečné 
činnosti, příjmů z pronájmu a ostatních příjmů. 
Na konkrétních situacích je ukázáno daňové 
řešení finančního pronájmu hmotného majetku, 
odpisů hmotného majetku, prodeje majetku, 
uplatnění cestovních náhrad podnikatele a 
zaměstnance, použití automobilu k pracovní 
cestě, ukončení a přerušení podnikání, 
důsledky úmrtí podnikatele. Pozornost je 
věnována optimalizaci daňového zatížení. 
Publikace je zpracována podle právního stavu 
k 15. 3. 2008. - 2. aktualiz. a rozš. vyd. - 
Znalostní test. - ISBN: 978-80-7357-360-7 
 
24156 
Luc de Broe 
International tax planning and prevention 
of abuse : a study under domestic tax law, 
tax treaties and EC law in relation to 
conduit and base companies 
Mezinárodní daňové plánování a zabránění 
zneužívání : výzkumná práce dle domácího 
(belgického) daňového práva, daňových 
smluv a práva ES ve vztahu k tzv. 
"conduit" a "base" spole čnostem 
Amsterdam: International Bureau of Fiscal 
Documentation, c2008, xxxii, 1112 s. : 
schémata 
Obsáhlá dizertační práce seznamuje s výsledky 
výzkumu v oblasti mezinárodního daňového 
plánování - využití tzv. "conduit company" a 
"base company" za účelem daňové 
optimalizace. Nástroje "treaty shopping" 
(rezident třetí země založí společnost v jedné 
ze smluvních zemí a poté podniká ve druhé 
smluvní zemi) a "EC Directive shopping". 
Aplikace  ustanovení  proti  daňovým únikům 
v Belgii, výklad belgických daňových smluv, 
aplikace domácích pravidel pro boj s daňovými 
úniky ve smlouvách o zamezení dvojího 
zdanění v Belgii a ve vybraných státech 
OECD, belgická GAAR. Evropský soudní 
dvůr a zneužívání práva Společenství v oblasti 
daňových úniků, metodologie ESD, analýza 
precedenčního práva. - Pozn. -- Příl. -- 
Dizertační práce obhájená na Právnické fakultě 
Katolické univerzity v Lovani v roce 2007. - 
ISBN: 978-90-8722-035-8 
 
 

24157 
Rachel Anne Tooma 
Legislating against tax avoidance 
Zákonodárství proti daňovým únikům 
Amsterdam: International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2008, xx, 384 s. 
Publikace se zabývá otázkou vlivu jednotných 
zákonných všeobecných pravidel proti 
daňovým únikům (General Anti-Avoidance 
Rule - GAAR) na jistotu daňových poplatníků, 
zejména v Austrálii. Studie zkoumá možnosti, 
které mají soudní, správní a zákonodárné 
orgány   při   vytváření   vlastních  metod boje 
s daňovými úniky v případě neexistence 
GAAR. Analýza názorů pro i proti zavedení 
jednotných zákonných GAAR, alternativní 
způsoby      zabránění       únikům.       GAAR 
v australské daňové legislativě, mezinárodní 
srovnání podoby GAAR v Kanadě, Jihoafrické 
republice a na Novém Zélandě. Sjednocování 
GAAR. - Pozn. -- Příl.  
- ISBN: 978-90-8722-034-1 
 
24022 
sestavily Barbara Pořízková, Zuzana Hortová 
Přehled       judikatury   ve    věcech     daně 
z přidané hodnoty 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 423 s. 
Ucelený přehled dosavadní judikatury 
správních soudů týkající se hmotněprávních 
otázek DPH. Významná rozhodnutí jak 
krajských soudů, tak rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu. Judikatura je řazena podle 
jednotlivých    ustanovení    paragrafů      zák. 
č. 588/1992 Sb. a zák. č. 235/2004 Sb. o DPH. 
- 1. vyd. - Přehl. uveřejněných judikátů. - 
ISBN: 978-80-7357-319-5 
 
23560/695 
Sagit 
Správa daní a poplatků. Platby v hotovosti. 
Daňové       poradenství    :    podle     stavu 
k 13.10.2008 
Ostrava: Sagit, 2008, 176 s. 
Zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. 
Související vyhlášky MF. Zák. č. 253/2000 
Sb.,  o  mezinárodní  pomoci při správě daní a 
o změně zák. č. 531/1990 Sb., o územních 
finančních orgánech, ve znění pozdějších 
předpisů. Zák. č. 191/2004 Sb., o mezinárodní 
pomoci při vymáhání některých finančních 
pohledávek. Související pokyny MF řady D, 
informace,  rozhodnutí  a  sdělení  MF.   Zák. 
č. 531/1990 Sb., o územních finančních 
orgánech. Zák. č. 523/1992 Sb., o daňovém 
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poradenství a Komoře daňových poradců ČR. 
Zák.  č.    254/2004 Sb.,  o   omezení      plateb 
v    hotovosti  a o změně zák. č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů. Zák. č. 215/2005 Sb., o registračních 
pokladnách. - ISBN: 978-80-7208-710-5 
 
24009 
Jorge Martinez-Vazquez, Mark Rider, Sally 
Wallace 
Tax reform in Russia 
Daňová reforma v Rusku 
Cheltenham: Elgar, c2008, vii, 268 s. : tab., 
grafy, boxy 
Publikace  popisuje  vývoj   daňové    reformy 
v Rusku od roku 1992 až do roku 2005. 
Obsahuje detailní analýzu daňového systému a 
odhady daňových úniků. Představuje také 
zbývající reformní potřeby a možnosti Ruska. - 
Pozn. - ISBN: ISBN 978-1-84064-644-3 
 
E-9176 
Ústřední finanční a daňové ředitelství 
Výroční zpráva české daňové správy 2007 
Praha: Ministerstvo financí ČR, [2008], [88] s. 
: tab., diagr., fot. 
Daňové   subjekty   a   povinnosti.  Informace 
o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní. 
Daňová kontrola. Mezinárodní daňové vztahy. 
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 
Mezinárodní spolupráce daňových správ. 
Vztahy s veřejností. Hospodaření české daňové 
správy.   Představitelé   české   daňové správy 
v roce 2008 a kontakty na ně. - 3 příl. - ISBN: 
978-80-85045-30-7 
 
24174 
Ivan Macháček 
Zaměstnanecké benefity a daně 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 153 s. 
Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných 
zaměstnaneckých benefitů, jak z hlediska 
pracovněprávních   předpisů,   tak      zejména 
z hlediska daňového řešení těchto benefitů na 
straně zaměstnance i zaměstnavatele. 
Samostatné kapitoly jsou věnovány stravování 
zaměstnanců, příspěvkům zaměstnavatele na 
penzijní připojištění a na soukromé životní 
pojištění zaměstnanců, zajištění odborného 
rozvoje zaměstnanců, poskytování 
manažerského automobilu, poskytování 
nadlimitních cestovních náhrad, různých 
nepeněžitých darů a zaměstnaneckých půjček, 
poskytování dopravy a bezplatného 
přechodného ubytování zaměstnancům, 

poskytování nealkoholických a ochranných 
nápojů. Právní stav publikace k 31. 5. 2008. - 
2. aktualiz. a dopl. vyd. - Přehl. zákl. práv. 
předpisů. - ISBN: 978-80-7357-368-3 
 
23560/690 
Sagit 
Zákon o dani z přidané hodnoty : jak 
vyplývá   ze   změn  provedených  zákonem 
č. 302/2008 Sb. s účinností od 1.1.2009 
Ostrava: Sagit, 2008, 176 s. 
Znění zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty (ve znění k 1. 1. 2009). Směrnice 
Rady   2006/112/ES   ze   dne      28. 11. 2006 
o společném systému daně z přidané hodnoty 
(ve znění k 1. 1. 2009). Pokyn MF čj. 05/75 
367/2004 (Pokyn D-265) o prominutí DPH a 
jejího příslušenství. Pokyn MF čj. 18/25 
356/2006 - 181, k vracení DPH zahraničním 
osobám povinným k dani.  
- ISBN: 978-80-7208-701-3 
 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
24063 
František Hřebík 
Obecná ekonomie 
Plzeň: Čeněk, 2008, 218 s. : obr. 
Učebnice poskytuje ucelený výklad základní 
ekonomické problematiky. Úvodní kapitola se 
věnuje výčtu a vysvětlení matematických 
poznatků. Názvy následujících kapitol: 
Společenská věda ekonomie; Výrobní faktory; 
Hranice výrobních možností; Trh a hlavní 
prvky tržního mechanismu; Poptávková a 
nabídková elasticita; Tržní rovnováha a 
rovnovážná cena; Celková a mezní užitečnost 
ekonomických statků; Linie rozpočtového 
omezení a rovnováha spotřebitele; 
Mikroekonomická analýza produkce firem; 
Náklady, příjmy a ekonomický zisk podniku; 
Rovnováha podniku; Utváření rovnováhy na 
trhu výrobních faktorů; Výkonnost ekonomiky 
na agregátní úrovni; Teorie hospodářského 
cyklu; Model ADAS; Platební bilance; 
Nezaměstnanost; Peníze; Inflace; Vnitřní a 
vnější měnová politika; Fiskální politika; 
Hospodářská politika a její účinnost. Jednotlivé 
kapitoly obsahují klíčová slova a kontrolní 
otázky. - ISBN: 978-80-7380-101-4 
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23995 
Allan Drazen 
Political economy in macroeconomics 
Politická ekonomie v makroekonomii 
Princeton:  Princeton University, 2002, xiv, 
775 s. : tab., grafy 
Publikace zkoumá, jak politické síly ovlivňují 
rozhodování o hospodářské politice a 
hospodářské výsledky. Obsahuje ekonomické 
modely, konceptuální diskuse, trochu 
politologie a politické filosofie. - Second 
printing - ISBN: 0-691-09257-5 
 
24072 
Petr Fiala 
Síťová ekonomika 
Praha: Professional Publishing, 2008, 225 s. : 
obr., tab. 
Síťová ekonomika je označení pro dnešní 
globální vztahy mezi ekonomickými subjekty, 
charakteristické      výrazným      propojením. 
V publikaci jsou shrnuty základní koncepce 
síťové ekonomiky. Je navržen modelový 
rámec, zahrnující různé aspekty jako síťová 
struktura, dynamické a neurčité prostředí, 
faktory více kritérií v síťové ekonomice. 
Nekooperativní a kooperativní vztahy mezi 
subjekty jsou vyjádřeny pomocí modelů teorie 
her a modelů oligopolu. Rovněž jsou 
modelovány   a   analyzovány   dílčí  problémy 
v síťové ekonomice a doporučena řešení.  
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-86946-69-6 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový 
systém 
 
23560/687 
Sagit 
Bankovnictví. Platební styk. Finanční 
arbitr. Praní špinavých peněz : podle stavu 
k 15.9.2008 
Ostrava: Sagit, 2008, 336 s. 
Znění   zák.   č. 21/1992 Sb., o bankách. Zák. 
č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím 
souvisejících     a   o   doplnění   zák.     ČNR 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů. Související vyhlášky. 
Zák. č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních 
prostředků, ... (zák. o platebním styku). 
Související   vyhlášky.   Zák. č. 229/2002 Sb., 
o   finančním  arbitrovi. Zák. č. 253/2008 Sb., 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti a financování terorismu. Zák. 
č. 281/2008 Sb, o některých požadavcích na 
systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních 
opatření proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti   a   financování     terorismu.    Zák.  
č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad 
bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, 
institucemi elektronických peněz, 
pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry 
ve finančních konglomerátech a o změně 
některých dalších zákonů (zák. o finančních 
konglomerátech). Zák. č. 6/1993 Sb., o České 
národní bance. Související vyhlášky. - ISBN: 
978-80-7208-700-6 
 
24008 
Moorad Choudhry 
The bond and money markets : strategy, 
trading, analysis 
Dluhopisové a finanční trhy : strategie, 
obchodování, analýza 
Oxford: Butterworth-Heinemann, c2008, 
xxviii, 1123 s. : tab., grafy, schémata 
Publikace se zabývá globálními dluhopisovými 
trhy. Poskytuje plně vyčerpávající, 
integrovanou a nezávislou analýzu trhů a jeho 
institucí.      Kombinuje   integrovaný   přístup 
s praktickými detaily. - Glosář.  
- ISBN: 978-0-7506-6078-5 
 
23560/683 
Sagit 
Cenné papíry : podle stavu k 19.8.2008 
Ostrava: Sagit, 2008, 464 s. 
Znění zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, 
sdělení   a  postupů MF. Zák. č. 591/1992 Sb., 
o cenných papírech. Zák. č. 191/1950 Sb., 
směnečný   a   šekový.   Zák. č. 190/2004 Sb., 
o       dluhopisech.   Zák.   č.      307/2000 Sb., 
o zemědělských skladních listech a 
zemědělských veřejných skladech a o změně 
některých souvisejících zákonů. Zák. č. 6/1993 
Sb., o České národní bance (vybraná 
ustanovení).   Zák.   č. 15/1998 Sb., o dohledu 
v oblasti kapitálového trhu a o změně a 
doplnění dalších zákonů. Zák. č. 256/2004 Sb., 
o   podnikání   na   kapitálovém    trhu.    Zák. 
č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. 
Seznam dalších relevantních předpisů. - ISBN: 
978-80-7208-694-8 
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24132 
edited by Benton E. Gup 
Corporate governance in banking : a global 
perspective 
Správa a řízení v bankovnictví : globální 
perspektiva 
Cheltenham: Elgar, c2007, xii, 297 s. : tab., 
grafy 
Publikace se skládá ze 13 kapitol napsaných 
ekonomy z různých zemí. Analyzuje správu a 
řízení v bankovnictví v USA a jiných zemích, 
což dává možnost posoudit kvalitu správy a 
řízení bank v různých ekonomických 
prostředích. - Pozn.  
- ISBN: 978-1-84542-940-9 
 
24011 
Max Cunther 
Curyšské axiomy : investiční tajemství 
švýcarských bankéřů 
Tetčice: Impossible, 2008, 143 s. 
Autor patří do rodiny švýcarských finančníků, 
která se investováním na finančních trzích 
zabývá již desítky let. V knize shrnul závazná 
pravidla investování a nabídl je tak i laické 
veřejnosti. Jedná se o souhrn určité filosofie a 
pravidel, kterým se řídí špičkoví bankéři a 
investoři (např. o risku, intuici, plánování atd.). 
- The Zurich Axioms (Orig.).  
- ISBN: 978-80-254-1609-9 
 
24191 
Günter Hannich 
Deflace : utajené nebezpečí 
Praha: EarthSave, 2008, 151 s. : 8 obr. 
Úspěšný autor kritických knih o peněžním 
systému s jistotou prognostikoval finanční 
krize a krach burzy v posledních letech. V této 
knize upozorňuje na zvyšující se nebezpečí 
deflace.   Velké   majetky   se    však  vytvářejí 
v krizových dobách - ty umožňují připraveným 
radikální přeorientování myšlení při jejich 
budoucím plánování. Z obsahu kapitol: skryté 
nebezpečí - co je deflace, její indicie, účinky 
na neznalého, poučení z minulosti - světová 
hospodářská krize, strategie při deflaci, 
investice   před   deflací   a  v období   deflace. 
- 1. vyd. - Deflation : die Verheimlichte Gefahr 
(Orig.). - ISBN: 978-80-86916-04-0 
 
 
 
 
 
 

24000 
edited by Donato Masciandaro, Marc Quintyn 
Designing financial supervision institutions : 
independence, accountability and 
governance 
Navrhování finančních dozorových institucí 
: nezávislost, odpovědnost a správa a řízení 
Cheltenham: Elgar, c2007, xxvi, 504 s. : tab., 
grafy, boxy 
Publikace se zabývá strukturou, organizací a 
správou a řízením finančních dozorových 
institucí. Je rozdělena do tří částí, první část se 
věnuje nezávislosti, odpovědnosti a správě a 
řízení, druhá část navrhování finančních 
dozorových institucí a třetí část zkoumá 
teoretickou podporu.  
- ISBN: 978-1-84720-216-1 
 
E-9165 
Juraj Antal and František Brázdik 
The effects of anticipated future change in 
the monetary policy regime 
Dopady   očekávaných   budoucích      změn 
v režimu monetární politiky 
Prague: Czech National Bank, December 2007, 
53 s. : tab., vzorce, grafy 
Studie modelově zkoumá dopady očekávaných 
budoucích   změn   v   režimu měnové politiky 
v malé otevřené ekonomice buď s cílovanou 
inflací, nebo s cílovaným směnným kurzem. 
Oznámení   o   budoucí   změně  je  impulsem 
k okamžité změně ekonomického chování 
domácností a firem ještě za doby trvání 
nezměněných pravidel. Chování v přechodném 
období závisí tudíž nejen na současném, ale 
také na budoucím režimu měnové politiky. - 
Pozn. 
 
24109 
Chris Mulhearn, Howard R. Vane 
The euro : its origins, development and 
prospects 
Euro : jeho vznik, vývoj a vyhlídky 
Cheltenham: Elgar, c2008, xii, 243 s. : tab., 
grafy, boxy 
Publikace poskytuje kompletní přehled 
nejdůležitějších otázek týkajících se eura. 
Úvodní kapitola se zabývá počátky evropské 
integrace, dále se autoři věnují prvním krokům, 
které vedly k vytvoření eurozóny. Další 
kapitoly se zabývají Evropskou centrální 
bankou a jejími hlavními institucemi, Paktem 
růstu a stability, měnovou politikou eurozóny, 
upozorňují na otázky týkající se rozšíření EU a 
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zamýšlí se nad budoucností Evropské měnové 
unie. - ISBN: 978-1-84720-051-8 
 
24002 
Gordon L. Clark, Dariusz Wójcik 
The geography of finance : corporate 
governance in the global marketplace 
Geografie financí : správa a řízení 
společností na globálním trhu 
New York: Oxford University Press, c2007, 
xviii, 242 s. : tab., grafy, schémata, mapy 
Publikace je rozdělena do třech částí. První 
část obsahuje přehled teorie a praxe 
institucionálních investic v globální 
ekonomice. Druhá část se zabývá úlohou 
globálních portfoliových manažerů na 
německém trhu. Ve třetí části autoři využívají 
svoji   institucionální       znalost   a      přístup 
k předním institucionálním investorům a 
korporacím k rozvinutí širšího porozumění 
tvorby globálních standardů.  
- ISBN: 978-0-19-921336-8 
 
E-9160 
Michal Franta, Branislav Saxa, Kateřina 
Šmídková 
Inflation persistence in new EU member 
states: is it different than in the eura area 
members? 
Přetrvávání inflace v nových členských 
státech EU: je odlišné od členů eurozóny? 
Prague: Czech National Bank, December 2007, 
37 s. : tab., grafy, vzorce 
Studie se snaží zodpovědět otázku, zda je 
přetrvávání inflace v nových členských státech 
EU (Česká republika, Maďarsko, Polsko, 
Slovensko) srovnatelné se zeměmi eurozóny. 
U nových členů bere při analýzách v úvahu 
strukturální změny, které nastaly v průběhu 
transformačního procesu. Několika různými 
statistickými a strukturálními měřeními s 
využitím autoregresivních modelů dochází nad 
očekávání k závěru, že je u nových členů 
stálost inflace podobná nebo i nižší, než u států 
eurozóny. - Pozn. - Příl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-9164 
Aleš Bulíř ... [et al.] 
Inflation targeting and communication: 
should the public read inflation reports or 
tea leaves? 
Infla ční cílování a komunikace: měla by 
veřejnost  číst  v inflačních   zprávách  nebo 
z čajových lístků? 
Prague: Czech National Bank, December 2007, 
48 s. : tab., vzorce, grafy 
Studie se zaměřuje na komunikaci centrálních 
bank s veřejností v rámci procesu inflačního 
cílování prostřednictvím zveřejňování 
inflačních cílů, inflačních prognóz a slovního 
hodnocení čtvrtletních inflačních zpráv. 
Empirické vyhodnocení důslednosti 
komunikace   za     období    let      2000-2005 
u centrálních bank Chile, České republiky, 
Maďarska, Polska, Thajska a Švédska. - Pozn. 
-- Příl. 
 
24154 
Pavel Kohout 
Investiční strategie pro třetí tisíciletí 
Praha: Grada, 2008, 287 s. : tab., grafy 
Publikace shrnuje zásady profesionálního 
investování v kapitolách: Investiční principy; 
Základy investiční psychologie; Praktická 
ekonomie pro investory; Politické riziko; 
Měření investičního rizika; Dynamika a 
diagnostika burzovních krachů; Jak 
předpovídat výnosy; Investice do nemovitostí; 
Investiční strategie; Nejlepší praxe - postupy 
investování krok za krokem; Nedokonalé trhy; 
Finanční poradci; Koruna a euro; Aktivní 
investiční management. - 5. přeprac. a rozš. 
vyd. - Příl.: investiční test.  
- ISBN: 978-80-247-2559-8 
 
24189 
Tomáš Nesnídal & Petr Podhajský 
Jak se stát intradenním finančníkem : 
[kompletní příručka intradenního 
burzovního obchodování] 
Praha: Centrum finančního vzdělávání, 2008, 
283 s. + 82 obr. 
Podstata tzv. intradenního burzovního 
obchodování. Autoři, na základě vlastních 
zkušeností, přinášejí co nejpřesnější popis 
toho, co to znamená stát se intradenním 
finančníkem - od začátků, přes první důležité 
kroky až po základy obchodního systému 
WinFin, který autoři postavili pro své vlastní 
obchodování.     Další   otázky     zodpovězené 
v knize: jak vybírat obchodní software, jak 
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stavět   obchodní  plán,   jak se dopracovat k 
dlouhodobě profitabilnímu obchodu. Kniha 
obsahuje i psychologické lekce, řadu 
popisných obrázků, rozhovorů, tipů a triků. 
Součástí je i rozhovor s jedním z tuzemských 
brokerů. - ISBN: 978-80-903874-4-7 
 
24007 
Keith Black 
Managing a hedge fund : a complete guide 
to trading, business strategies, operations, 
and regulations 
Řízení hedžového fondu : kompletní 
průvodce obchodováním, business 
strategiemi, operacemi a předpisy 
New York: McGraw-Hill, c2004, x, 342 s. : 
tab., grafy, schémata 
Publikace je určena pro manažery hedžových 
fondů, kterým pomáhá pochopit fungování 
těchto fondů a poskytuje jim znalosti a nástroje 
potřebné k provádění investičních operací. Je 
zaměřena na všechny investiční oblasti. - 
Pozn., glosář. - ISBN: 978-0-07-143481-2 
 
E-9163 
Martin Cincibuch, Martina Horníková 
Measuring the financial markets' perception 
of EMU enlargement : the role of ambiguity 
aversion 
Měření     očekávání      finančních       trhů 
v souvislosti s rozšířením EMU : úloha 
averze k nejistotě 
Prague: Czech National Bank, December 2007, 
31 s. : tab., grafy, vzorce 
Studie přináší měření očekávání finančních 
trhů v souvislosti s budoucím přístupem 
některých členských zemí EU do eurozóny. 
Teoretickým   základem   je   teorie   o    averzi 
k nejistotě (v protikladu k averzi k riziku). 
Vysvětluje použité metody a aplikuje je na 
údaje z ČR, Slovenska, Polska a Maďarska. 
Výsledky porovnává s dalšími šetřeními 
(Reuters EMU Poll) i s plány prezentovanými 
národními autoritami. 
 
24146 
Martin Mandel & Vladimír Tomšík 
Monetární ekonomie v malé otevřené 
ekonomice 
Praha: Management Press, 2008, 367 s. : tab., 
obr., boxy 
Platební bilance a její rovnováha: vnější 
rovnováha a salda platební bilance, důchodový 
vyrovnávací proces výkonové bilance, kursový 
vyrovnávací proces výkonové bilance, 

monetární přístup k vyrovnávacímu procesu 
platební   bilance,   intertemporální      přístup 
k běžnému účtu platební bilance. Měnový kurs 
a jeho determinanty: nekrytá úroková parita a 
pohyb měnového kursu, forwardové kursy, 
kursová očekávání a budoucí spotové kursy, 
teorie parity kupní síly a reálný měnový kurs. 
Měnová politika v ČR (období 1993-2007): 
pevný kurs koruny a příliv zahraničního 
zápůjčního kapitálu, měnová krize v ČR a 
politika centrální banky, cílování inflace a 
česká zkušenost, mix měnové a fiskální 
politiky v ČR (model efektivní tržní 
klasifikace), konvergenční proces k Evropské 
měnové unii. - 2. rozš. vyd.  
- ISBN: 978-80-7261-185-0 
 
24073 
Karel Janda 
Teorie a praxe státních úvěrových podpor 
Praha: Karolinum, 2008, 188 s. 
Popis a analýza institucí zabývajících se 
poskytováním úvěrových podpor a abstraktní 
teoretické modelování těchto procesů. Instituce 
státní úvěrové podpory v ČR (záruční a 
rozvojové bankovnictví, státní podpora 
zemědělských úvěrů, státní podpora exportních 
úvěrů, podpora z fondů EU). Úvěrová podpora 
českého zemědělství z prostředků PGRLF 
(mechanismus poskytování, podpory v letech 
1994-2003 aj.). Česká a slovenská podpora 
zemědělského úvěru. Teoretické modelování 
státní úvěrové podpory. Státní úvěrová 
podpora na monopolním trhu (úvěrový trh bez 
státních zásahů, státní intervence). Státní 
podpora na konkurenčním úvěrovém trhu 
(ekonomika bez státních zásahů, státní zásahy, 
poměrné a paušální garance, dotace úroků, vliv 
státních zásahů na státní rozpočet). - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-246-1501-1 
 
24058 
Jitka Koderová, Milan Sojka, Jan Havel 
Teorie peněz 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 251 s. : obr. 
Vývoj peněžních teorií od nejstarších dob až 
po současnost. Stručný vývoj názorů na peníze 
do počátku rozvíjení ekonomie jako 
samostatné vědní disciplíny. Teorie peněz 
klasických ekonomů a jejich předchůdců. 
Teorie peněz Karla Marxe. Neoklasikové a 
další rozvíjení kvantitativní teorie peněz. 
Peníze v teorii rakouské školy. Základy 
keynesovské monetární teorie. 
Neokeynesovství. Friedmanovský moneta-
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rismus. Nová klasická makroekonomie. 
Postkeynesovská teorie peněz. Peněžní teorie 
výroby. Teorie peněz nové keynesovské 
ekonomie - "nový konsenzus" jako teoretický 
základ cílování inflace. - 1. vyd.  
- ISBN: 978-80-7357-359-1 
 
E-9162 
Oxana Babetskaia-Kukharchuk 
Transmission of exchange rate shocks into 
domestic inlation : the case of the Czech 
Republic 
Přenos šoků směnného kurzu na domácí 
inflaci : případ České republiky 
Prague: Czech National Bank, December 2007, 
25 s. : tab., grafy, vzorce 
Studie se zaměřuje na odhad dopadu 
měnového kurzu na ceny (exchange rate pass 
through, ERPT) v České republice. Pochopení 
mechanismu ERPT je klíčové pro oblast 
inflačního cílování, ČR jako malá otevřená 
ekonomika je citlivá na vnější hospodářské 
šoky. Využitím empirické analýzy, VAR a 
VECM modelů autorka dokládá, nakolik a jak 
rychle reagují domácí spotřebitelské ceny na 
změny  směnného  kurzu,  jak  se reakce mění 
v čase a zda se liší u různých skupin zboží. - 
Pozn. -- Tab. příl. 
 
E-9166 
Yuliya Rychalovská 
Welfare-based optimal monetary policy in a 
two-sector small open economy 
Optimální sociální měnová politika ve 
dvousektorové malé otevřené ekonomice 
Prague: Czech National Bank, December 2007, 
46 s. : tab., vzorce, grafy 
Studie modelovým způsobem zkoumá cíle 
měnové politiky optimální ze sociálního 
hlediska (cenová stabilizace) v malé otevřené 
ekonomice s obchodním a neobchodním 
sektorem. Bere v úvahu také vnější šoky 
ovlivňující domácí odvětví a obecně stanovené 
spotřebitelské preference. Vyvozuje optimální 
odezvu centrální banky. - Příl. 
 
E-9161 
Jan Filáček 
Why and how to assess inflation target 
fulfilment 
Proč a jak posuzovat splnění inflačního cíle 
Prague: Czech National Bank, December 2007, 
22 s. : tab., vzorce, grafy 
Zpětné hodnocení úrovně splnění inflačního 
cíle je nedílnou součástí systému inflačního 

cílování. Studie přináší přehled současných 
postupů centrálních bank pro posuzování 
splnění inflačního cíle v 19 zemích OECD. 
Autor dále seznamuje s metodologickou 
soustavou, kterou používá ČNB, a na příkladu 
prognóz naší centrální banky z let 2002-2005 
demonstruje model endogenní monetární 
politiky. - Pozn. 
 
24033 
Radim Chalupa 
Základy směnečného práva 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 319 s. 
Výklad pojmů směnka, zápisy na směnce, 
blankosměnka, násobení a rozšíření směnky, 
směnečný závazkový vztah, vznik směnečného 
závazku  a    směnečné   pohledávky,     změny 
v obsahu směnečného vztahu, změny v osobě 
účastníka směnečného vztahu, výkon 
směnečného práva, obrana proti výkonu 
směnečného práva, protestace, notifikace, 
zánik směnečného závazku, obnovení a 
nahrazení směnečné pohledávky, promlčení, 
příčinný závazkový vztah, směnečné 
obohacení.   V úvodu směnečné názvosloví. - 
2. rozš. vyd. - Příl.: vzory směnek -- znění zák. 
č. 191/1950 Sb. - ISBN: 978-80-7201-716-4 
 
E-9178 
Česká národní banka 
Zpráva o inflaci / III 2008 
Praha: Česká národní banka, [2008], 71 s. : 
tab., grafy 
Úvodní informace o hospodářském a měnovém 
vývoji ve druhém čtvrtletí 2008. 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. Zpráva 
obsahuje informace dostupné k 25. červenci 
2008. - 17 tab. příl. -- též v anglické verzi sign. 
E-9179. 
 
E-9157 
Česká národní banka 
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním 
trhem : [2007] 
Praha: Česká národní banka, [2008], 123 s. : 
tab., grafy 
V úvodu   vyjádření   výboru  pro finanční trh 
k této zprávě ČNB. První část zprávy 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                                                 
__________________________________________________________________________________________ 

 13 

pojednává o výkonu dohledu nad finančním 
trhem v roce 2007, o změnách v právních 
předpisech       ovlivňujících    finanční      trh, 
o zavádění nových postupů k posílení stability 
a   transparentnosti   finančního  trhu   a   o 
mezinárodní spolupráci. Druhá část popisuje 
vývoj jednotlivých sektorů finančního trhu 
(bankovního sektoru, sektoru družstevních 
záložen, vývoj na kapitálovém a na pojistném 
trhu) v roce 2007. Každá část obsahuje stručné 
shrnutí hlavních závěrů. - 23 příl. -- sezn. 
užitečných web. stránek -- též v anglické verzi 
(sign. E-9177). 
 

Hospodářská situace a politika. 
Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
24117 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Economic forecast : spring 2008 
Hospodářská prognóza : jaro 2008 
Brussels: European Commission, 2008, vii, 
169 s. : tab., grafy, boxy 
Zpráva Evropské komise o hospodářském 
vývoji členských a přistupujících zemí EU. 
Zmínky také o hlavních hospodářských 
partnerech EU. Je sledován hospodářský růst, 
firmy, domácnosti, inflace, zaměstnanost atd. 
V příloze řada statistických údajů. - Příl. - 
ISBN: 978-92-79-08383-9 
 
23999 
edited by Philip Arestis, Michelle Baddeley, 
John S. L. McCombie 
Economic growth : new directions in theory 
and policy 
Hospodářský růst : nové směry v teorii a 
politice 
Cheltenham: Elgar, 2008, xi, 317 s. : tab., 
grafy, schémata 
Publikace      obsahuje   vybrané      příspěvky 
z  konference, která   se   konala   v  září 2005 
v Cambridži na téma nové směry v teorii a 
politice hospodářského růstu. Zabývají se např. 
teorií endogenního růstu, keynesiánským 
modelem nezaměstnanosti a růstu, vztahem 
hospodářského   růstu   a   beta    konvergence 
v tranzitivních ekonomikách zemí východní 
Evropy nebo úlohou znalostí, lidského kapitálu 
a přímých zahraničních investic v rozvojových 
zemích. - Pozn. - ISBN: 978-1-84542-531-9 
 

23597 
European Commission. Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Evaluation of the performance of network 
industries providing services of general 
economic interest : 2006 report 
Hodnocení stavu síťových odvětví 
poskytujících služby ve veřejném 
ekonomickém zájmu : zpráva z roku 2006 
Luxembourg: Office for Official Publications 
of the European Communities, 2007, vi, 103 s. 
: tab., grafy, rámečky 
Třetí plošná hodnotící zpráva Evropské komise 
o síťových odvětvích poskytujících služby ve 
veřejném ekonomickém zájmu (SGEI). 
Zahrnuje odvětví telekomunikací, zásobování 
elektřinou a plynem, dopravy a poštovních 
služeb ve všech členských státech EU. Shrnuje 
politické a legislativní změny za období od 
publikování předchozí zprávy, hodnotí 
strukturu a otevřenost trhů, úroveň integrace 
síťových odvětví v rámci EU, distribuční 
efekty liberalizace trhu na skupiny domácností 
a regionů, závazky veřejné služby (public 
service obligation) - dostupnost, kvalitu a 
dosažitelnost služeb, výsledky výzkumů 
spotřebitelské spokojenosti. - Příl. -- Pozn. - 
ISBN: 978-92-79-04946-0 
 
24111 
edited by Sol Picciotto and David Campbell 
New directions in regulatory theory 
Nové směry v teorii regulace 
Oxford: Blackwell, 2002, 225 s. : schémata 
Autoři   příspěvků   bilancují   ztrátu    důvěry 
v centrální plánování, řízenou regulaci a 
dohled, která byla spojena s pádem 
komunismu. Zkoumají nové směry v teorii 
regulace.   Znovudefinování   pojmu   regulace 
v éře globalizace; odměna a postih v regulaci; 
governmentality a analýza vztahů centrálního a 
místního řízení; regulace veřejného sektoru 
nestátními organizacemi; komunikace a úloha 
jazyka mezi účastníky regulačního procesu; 
sociální charakter a emocionální rozměr 
regulace. - Pozn. - ISBN: 0-631-23565-5 
 
 
24213 
Makroekonomická predikce ČR : říjen 2008  
[Praha] : Ministerstvo financí ČR, 2008, 53 s. 
Komentáře k východiskům predikce, 
ekonomickému cyklu, k predikci vývoje 
makroekonomických indikátorů a 
k monitoringu predikcí ostatních institucí. 
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Tabulky a grafy zachycující ukazatele: 
ekonomický výkon, ceny zboží a služeb, trh 
práce, vztahy k zahraničí, demografii, úrokové 
sazby, vládní sektor, světovou ekonomiku a 
mezinárodní srovnání. Uzávěrka datových 
zdrojů byla k 1.10.2008.  
 
24144 
edited by Robert Clark, Naohiro Ogawa, 
Andrew Mason 
Population aging, intergenerational 
transfers and the macroeconomy 
Stárnutí obyvatelstva, mezigenerační 
transfery a makroekonomika 
Cheltenham: Elgar, c2007, x, 307 s. : tab., 
grafy 
Publikace     je   založena     na      příspěvcích 
z konference, která se konala v Tokiu v červnu 
2006. Zabývá se makroekonomickými 
důsledky stárnutí populace a reakcí pracovníků 
a spotřebitelů na tento problém. Věnuje se také 
vlivu stárnutí obyvatelstva na hospodářský 
růst, obchod, mezinárodní kapitálové toky a 
generační rovnost. - Pozn.  
- ISBN: 978-1-84720-099-0 
 
24003 
edited by Colin Robinson 
Utility regulation in competitive markets : 
problems and progress 
Regulace veřejných služeb na 
konkurenčních trzích : problémy a rozvoj 
Cheltenham: Elgar, c2007, xiv, 238 s. : tab., 
grafy, schémata, boxy 
Publikace obsahuje přednášky z 15. cyklu 
"Beesley" přednášek, který se konal v roce 
2005. Obsahuje kapitoly na téma britský 
systém funkční regulace trhů s elektřinou, 
problematika přídělů, liberalizace 
energetických trhů Evropské unie, bezpečnost 
dodávek, reformy v evropském sektoru 
poštovních služeb, budoucnost regulace 
železnic, kapitálové náklady a strategický 
přístup Ofcomu k regulacím. - Pozn. - ISBN: 
978-1-84720-202-4 
 
24116 
[redakční rada Kristián Chalupa ... et al.] 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže : 
historie, fakta, svědectví 
Brno: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 
2008, 159 s. : fot., diagr., schémata 
Reprezentativní publikace mapuje historii a 
činnost úřadu a jeho budovy. Přibližuje jeho 
kompetence v oblasti hospodářské soutěže: 

ochrana před dominantními soutěžiteli, 
kontroly spojování soutěžitelů, vyhledávání a 
zákaz kartelových dohod, pravomoci v oblasti 
zadávání veřejných zakázek a veřejné podpory. 
První část přibližuje osobnosti antimonopolní 
politiky. Druhá popisuje historii soutěžního 
práva od počátků, vývoj legislativy v oblasti 
veřejných   zakázek  a   přináší   data   spojená 
s činností úřadu. Následuje část věnovaná 
budově ÚOHS, jejímu okolí a nové přístavbě 
dokončené v roce 2008. Nakonec se 
představují současní pracovníci 
antimonopolního úřadu.  
- ISBN: 978-80-254-2242-7 
 

Informatika. Počítače 
 
24067 
Vít Lidinský ... [et al.] 
eGovernment bezpečně 
Praha: Grada, 2008, 145 s. : obr., tab. 
Publikace popisuje elektronický podpis, 
elektronickou komunikaci a značku, časové 
razítko, elektronické podatelny, informační 
systém veřejné správy (ISVS), konverzi 
dokumentů, e-commerce, elektronické veřejné 
zakázky a další aktuální témata eGovernmentu. 
Bezpečnost eGovernmentu je zaměřena na 
ochranu osobních, citlivých nebo utajovaných 
údajů, zabezpečení osobního počítače a sítě, 
dlouhodobé uchovávání elektronicky 
podepsaných dokumentů, audit aj. Kniha 
přináší  pohled   jak   na   český  eGovernment 
z hlediska platné   legislativy,   tak   na situaci 
v některých státech EU i v USA. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-247-2462-1 
 
24075 
Errin O'Connor 
Mistrovství ve Windows SharePoint 
Services 3.0 
Brno: Computer Press, 2008, 640 s. : obr. 
Kompletní zdroj informací a postupů pro 
SharePoint. Kapitoly: Přehled a koncepty; 
Funkce a postupy pro koncové uživatele; 
Vytváření, návrh a konfigurace webů, 
pracovních prostorů a stránek v prohlížeči; 
Vytváření,   návrh   a   správa   webů   a práce 
v aplikaci SharePoint Designer 2007; Instalace 
služby Windows SharePoint Services 3.0; 
Správa služby SharePoint; Vývoj webových 
částí v aplikaci Visual Studio 2005, 
nejvhodnější postupy pro službu SharePoint a 
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údržba implementace. - 1. vyd. - Windows 
SharePoint Services 3.0 Inside Out (Orig.). - 
ISBN: 978-80-251-1962-4 
 
24016 
Harry Max, Taylor Ray 
Skype : kompletní průvodce 
Praha: Grada, 2008, 227 s. : obr. 
Skype je nejpopulárnější internetová hlasová 
komunikační služba na světě a příručka je 
určena jak novým, tak i stávajícím uživatelům. 
Nabízí výklad všech vlastností a funkcí. 
Přílohy obsahují techničtější témata: 
architekturu, bezpečnostní model a pokročilou 
konfiguraci. - 1. vyd. - Příl. - Skype - the 
definitive guide (Orig.).  
- ISBN: 978-80-247-2123-1 
 
24027 
Martin Domes 
Word pro seniory : zvládněte tvorbu textů 
na počítači 
Brno: Computer Press, 2008, 182 s. : obr. 
Srozumitelný výklad o využití počítače k psaní 
korespondence pro potřeby seniorů. 
Jednoduché postupy v programu Word, krok 
za krokem. Řešení možných problémů a úskalí. 
- 1. vyd. - Příl. - ISBN: 978-80-251-1906-8 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy 
a integrace 
 
24060 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Convergence report 2008 
Zpráva o konvergenci 2008 
Brussels: European Commission, 2008, xvi, 
199 s. : tab., grafy, boxy 
Zpráva o konvergenci je pravidelná zpráva, 
která se vydává každé dva roky. Hodnotí stav 
dosahování hospodářské konvergence deseti 
členských států s derogací (Bulharsko, Česká 
republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, 
Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a 
Švédsko). Obsahuje Zprávu Evropské komise - 
COM(2008) 248 final a doprovodné texty, 
které obsahují detailní analýzu plnění kritérií 
hodnocenými zeměmi. Zpráva také oznamuje, 
že Slovensko splnilo podmínky pro přijetí 
eura. - ISBN: 978-92-79-08385-3 
 
 

24070 
Michal Petřík 
Evropa ve slepé uličce : Lisabonská smlouva 
a politická unifikace 
Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2008, 118 s. 
Základní pojmy evropské integrace a 
Lisabonská smlouva v jejím kontextu. 
Procedurální desatero - vznik a struktura 
Lisabonské smlouvy. Proces ratifikace 
mezinárodních smluv v ČR. Analýza klíčových 
pilířů Lisabonské smlouvy. Další změny 
zaváděné Lisabonskou smlouvou do smluvního 
uspořádání EU. Případové studie - Unie mezi 
Laekenem a Lisabonem. V příloze je přehled 
stávající konstrukce kompetencí EU, 
konstrukce podle Lisabonské smlouvy, přehled 
o konzultativní roli národních parlamentů a 
vybrané protokoly a prohlášení k ustanovením 
smluv   zaváděných   Lisabonskou  smlouvou. 
- 1. vyd. - Příl. - ISBN: 978-80-86547-07-7 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
24040 
Moisés Naím 
Černá kniha globalizace 
Praha: Vyšehrad, 2008, 303 s. 
Bývalý výkonný ředitel Světové banky 
odhaluje roli různých druhů ilegálních 
obchodů v éře globálního kapitalismu. 
Nezákonný obchod vzkvétá a spolu s ním 
rostou i zisky jeho provozovatelů - a jejich 
politický vliv. Autor zdůrazňuje provázanost 
různých typů ilegálních obchodů (pašování 
drog, zbraní, obchod s lidmi, padělané zboží) 
jak mezi sebou navzájem, tak s legální 
ekonomikou. Tento typ nezákonného 
podnikání narušuje hospodářskou a politickou 
situaci celých zemí a odvětví a umožňuje 
teroristickým skupinám získat kontrolu nad 
určitým územím a infiltrovat samotné vládní 
struktury států. V závěru knihy navrhuje 
možné   řešení   vzniklé   situace   a      vyzývá 
k zásadní proměně náhledu na danou 
problematiku a nutnou změnu praktických 
opatření vlád. - 1. vyd. - Illicit. How 
smugglers, traffickers, and copycats are 
hijacking the global economy (Orig.). - ISBN: 
978-80-7021-866-2 
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23560/686 
Sagit 
Devizové předpisy : podle stavu k 8.9.2008 
Ostrava: Sagit, 2008, 48 s. 
Znění devizového zákona č. 219/1995 Sb. 
Související vyhlášky. Sdělení MZV č. 44/2004 
Sb. m. s., smlouva o přistoupení ČR a dalších 
zemí   k   EU   (vybraná    ustanovení).    Zák. 
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR 
a o změně některých zákonů (vybraná 
ustanovení). Přehled států, u kterých je v praxi 
uplatňován nadstandardní režim při nabývání 
tuzemských nemovitostí (k § 17 devizového 
zákona). Dohody o vzájemné podpoře a 
ochraně  investic   platné   pro  ČR podle stavu 
k 8. 9. 2008. Úřední sdělení ČNB týkající se 
devizové oblasti. - ISBN: 978-80-7208-702-0 
 
24017 
Judita Štouračová 
Ekonomická diplomacie České republiky 
Praha: Professional Publishing, 2008, 249 s. : 
15 tab., 4 grafy 
Aktuální pohledy na vývoj ekonomické 
diplomacie. Definování pojmu, vymezení 
obsahu, významu, funkcí. Vývoj uplatňování a 
doceňování ekonomické diplomacie v ČR. 
Institucionální aspekty (architektura a působení 
hlavních institucí angažovaných v ekonomické 
diplomacii ČR). Podpora exportu a podpora 
přílivu zahraničních investic do ČR. 
Ekonomická diplomacie z pohledu 
podnikatelské sféry. Provázanost české 
ekonomické diplomacie s vývojem národní a 
světové ekonomiky. Součástí příloh jsou i 
Exportní strategie ČR pro období 2006 - 2010 
včetně příloh a Zásady spolupráce 
zastupitelských úřadů ČR s českými 
podnikatelskými subjekty v obchodně 
ekonomické činnosti (KODEX). - 1. vyd. - 
Příl.: znění zák. č. 2/1996 Sb., kompetenčního 
zákona, ve znění pozdějších zákonů -- znění 
dohod o spolupráci MZV a MPO v oblasti 
zahraničněobchodní politiky.  
- ISBN: 978-80-86946-71-9 
 
24069 
Zdeněk Kučera, Monika Pauknerová, 
Květoslav Růžička a kolektiv 
Právo mezinárodního obchodu 
Plzeň: Čeněk, 2008, 407 s. 
Učebnice vysvětluje jak obecné otázky 
(prameny, subjekty, mezinárodní organizace, 
e-obchod, zajištění závazků), tak i otázky 
speciální     (podnikání     zahraničních      osob 

v tuzemsku, způsoby řešení sporů). Jsou 
rozebrány nejdůležitější smluvní typy 
používané v mezinárodním obchodu (zejména 
kupní smlouva) a jejich právní úprava. Po 
vstupu ČR do EU došlo k podstatným změnám 
příslušné právní úpravy. V učebnici je 
zpracována nejen platná komunitární právní 
úprava,       ale        i      úprava         obsažená 
v připravovaných nařízeních.  
- ISBN: 978-80-7380-108-3 
 
24013 
Jim Rogers 
Žhavé komodity : jak může kdokoliv 
investovat se ziskem na světových trzích 
Praha: Grada, 2008, 240 s. : 7 obr. 
Výklad pozice komodit ve finančním světě. 
Proč nemají respekt a proč jsou stále 
podceňovány. Autor vychází ze své praxe a 
popisuje, proč založil vlastní komoditní index 
a proč očekává růst cen komodit v dalších 
letech. Vysvětluje i různé způsoby, jakými lze 
investovat do komodit a důvody růstu cen 
komodit. Objasňuje podstatu futures kontraktů. 
Dále se podrobně věnuje Číně, kterou považuje 
za budoucí světovou velmoc číslo jedna. 
Následují analýzy pěti komodit (ropa, zlato, 
olovo, cukr, káva). - 1. vyd. - 2 příl.: složky 
komoditního indexu(RICI), převod jednotek. - 
Hot commodities: how anyone can invest 
profitably in the world's best market (Orig.). - 
ISBN: 978-80-247-2342-6 
 

Podnik a podnikání 
 
24010 
Ivan Rada 
Dozorčí rada obchodních společností 
Praha: LINDE nakladatelství s.r.o., 2008,  
219 s. 
Výklad se komplexně věnuje působnosti 
dozorčí rady v akciové společnosti i ve 
společnosti s ručením omezeným. Podmínky 
pro výkon funkce, počet členů, ustanovení do 
funkce, vztah ke zbývajícím orgánům 
společnosti a vztah ke společníkům a třetím 
osobám. Práva, povinnosti a odpovědnost 
členů dozorčí rady. Srovnání postavení dozorčí 
rady v obou společnostech. Srovnání se 
zahraničními úpravami vyplývajícími z práva 
ES. Samostatná kapitola se věnuje 
problematice v oblasti Corporate Governance. 
- ISBN: 978-80-86131-75-7 
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24112 
Alan Guinn, Oldřich Kratochvíl, Iveta 
Matušíková 
Management. I., Úvod do podnikání a popis 
podnikatelského prostředí malých a 
středních podniků v ČR 
Kunovice: Evropský polytechnický institut, 
2007, 202 s. : 84 tab., 29 obr., 137 grafů 
Stav a vývojové tendence globálního 
podnikatelského   prostředí   a  reálný přehled 
o podnikatelském prostředí ČR. 
Nejvýznamnější klasické definice 
managementu a jejich začlenění do 
historického vývoje společnosti. Základní 
pojmy řízení podniku - podnikavost a 
podnikání všeobecně a v ČR. Jednotlivé složky 
podnikatelského prostředí - ekonomická, 
technologická, politická a legislativní, etická a 
sociální. Na statistických údajích a časových 
řadách je představován stav a tendence vývoje 
jednotlivých složek podnikatelského prostředí 
ČR  a  snaha  o porovnání se stavem a vývojem 
v  zemích EU. Základní informace o klastrech 
v ČR. Statistické údaje deklarující hlavní 
problémy podnikání v ČR. Hodnocení 
konkurenceschopnosti jednotlivých krajů ČR. - 
Příl. - ISBN: 978-80-7314-127-1 
 
24179 
Tomáš Dvořák 
Přeměny obchodních společností a družstev 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 393 s. 
Podrobný výklad nového zákona č. 125/2008 
Sb., o přeměnách obchodních společností a 
družstev, a všech navazujících změn právní 
úpravy přeměn, které tento zákon s účinností 
od 1. 7. 2008 přinesl. Jsou rozebrány všechny 
formy přeměn (tj. fúze, rozdělení, převod 
jmění na společníka a změna právní formy), a 
to zvlášť pro každou obchodní společnost (tzn. 
pro veřejnou obchodní společnost, komanditní 
společnost, společnost s ručením omezeným, 
akciovou společnost) a družstvo. Zvláštní 
pozornost je věnována zcela nové právní 
úpravě    přeshraničních   fúzí   se      zřetelem 
k směrnici Evropského parlamentu a Rady ES 
č. 2005/56 ze dne 26. 10. 2005, o 
přeshraničních fúzích kapitálových 
společností. Výklad obsahuje i některé 
základní otázky vedení účetnictví. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-7357-376-8 
 
 
 
 

24198 
Drahoslav Dvořák 
Řízení projektů : nejlepší praktiky  
s ukázkami v Microsoft Office 
Brno: Computer Press, 2008, 244 s. : obr. 
Výklad obecných zásad projektového řízení, 
včetně   osvědčených   zkušeností   a   příkladů 
z praxe, i jejich ukázkových programů sady 
Office 2007. Kniha naučí připravovat, 
naplánovat, sledovat a řídit projekty, využívat 
nástroje projektového řízení, hodnotit 
projektové záměry, vytvářet a efektivně 
používat myšlenkové mapy, plánovat náklady 
a zdroje projektu, rozpoznávat a řešit možná 
rizika a hodnotit provedení projektu a stavu 
portfolia. - 1. vyd. - Příl. -- def. vybr. pojmů. - 
ISBN: 978-80-251-1885-6 
 
24042 
Miroslav Hučka, Milan Malý, František 
Okruhlica 
Správa společností 
Praha: Kernberg Publishing, 2007, 272 s. : obr. 
Úvod do správy společností včetně 
historického vývoje. Teoretická východiska. 
Systémy vlastnické kontroly. Správní orgány. 
Nástroje správy společností. Praxe správy 
společností evropského kontinentu, v USA, 
Japonsku, v zemích střední a východní Evropy 
a v ČR. Selhání a skandály (etika, právní 
ochrana). Případové studie (krach firmy Enron, 
kauza TV Nova, kauza IPB a kauza 
Východoslovenské železárny). - 1. vyd. - 
Klíčová slova. - ISBN: 978-80-903962-0-3 
 
24057 
Milan Hrdý 
Strategické finanční řízení a investiční 
rozhodování : učebnice pro kombinované a 
distanční studium 
Praha: Bilance, 2008, 199 s. : 13 obr., 1 tab. 
Vysokoškolská učebnice určená zejména pro 
studium problematiky dlouhodobého 
finančního řízení se zaměřením na investiční 
rozhodování podniku. Text je rozdělen do 
kapitol: Základy investičního rozhodování, 
pojetí investic z makroekonomického a 
mikroekonomického hlediska, kategorizace 
investičních projektů; Plánování peněžních 
toků z investičních projektů; Základní kritéria 
hodnocení ekonomické efektivnosti 
investičních projektů; Požadovaná výnosnost, 
daně z inflace v investičním rozhodování; 
Základy analýzy rizika v investičním 
rozhodování a jeho měření; Promítání rizika do 
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investičního rozhodování o jednotlivém 
investičním projektu; Finanční investice 
podniku a riziko portfolia investic; Zdroje 
dlouhodobého financování a náklady kapitálu; 
Optimální kapitálová struktura; Interní a 
externí zdroje financování podnikových 
investic; Leasingové financování investic; 
Financování podnikového výzkumu a vývoje; 
Kolektivní investování; Financování investic 
pomocí zahraničního kapitálu; Specifika 
hodnocení ekonomické efektivnosti 
investičních projektů EU. - 1. vyd.  
- ISBN: 80-86371-50-6 
 
24107 
Eva Horzinková 
Živnostenský zákon v praxi : 2008/2009 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 349 s. 
Výklad nejdůležitějších institutů 
živnostenského   zákona podle právního stavu 
k 1. 7. 2008. Úplné znění zák. č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání. Praktické příklady 
a úplná znění právních předpisů z oblasti 
živnostenského podnikání. - 7. aktualiz. vyd. - 
Přehl. práv. předpisů.  
- ISBN: 978-80-7263-477-4 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
E-9182 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Česká správa sociálního zabezpečení : 
výroční zpráva 2007 
Praha: Česká správa sociálního zabezpečení, 
2008, 57 s. : diagr., tab., fot. + 1 CD 
Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí a 
ústřední ředitelky ČSSZ. Profil organizace, 
organizační uspořádání, počet a věková 
struktura zaměstnanců. Hlavní činnosti: výběr 
pojistného, kontroly organizací, pohledávky, 
rozhodování o dávkách důchodového pojištění 
a jejich výplata, důchody vyplácené do 
zahraničí, výplata dávek nemocenského 
pojištění, kontroly dodržování léčebného 
režimu, lékařská posudková služba, 
odškodňování podle zvláštních předpisů. 
Hospodaření ČSSZ: příjmy, výdaje, provozní 
výdaje, majetek. Zahraniční vztahy. 
Informační a komunikační technologie. Vztahy 
s veřejností. Kontakty. - CD obsahuje 
anglickou a českou verzi zprávy. 
 
 

24184 
Naděžda Břeská, Lucie Vránová 
Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky 
sociální péče pro zdravotně postižené osoby 
k 1.7.2008 : komentář, platná znění 
právních předpisů, vzory tiskopisů 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 415 s. 
Podrobný výklad o dávkách pomoci v hmotné 
nouzi a dávkách sociální péče pro těžce 
zdravotně postižené osoby. Řízení o dávkách. 
Platné znění právních předpisů. - 2. aktualiz. 
vyd. - Vzory tiskopisů.  
- ISBN: 978-80-7263-478-1 
 
24108 
Lars Söderström 
The economics of social protection 
Ekonomie sociální ochrany 
Cheltenham: Elgar, c2008, xi, 180 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Publikace je zaměřena na přerozdělování 
spotřebních příležitostí během životního cyklu 
a na kompenzace ztrát příjmů nebo velkých 
výdajů během nezaměstnanosti a nemoci. 
Jednotlivé kapitoly se věnují majetkové, 
příjmové a spotřební nerovnosti, sociální 
spravedlnosti, penzijním modelům, 
zabezpečení příjmů a sociálním dávkám 
vypláceným formou poukázek.  
- ISBN: 978-1-84720-239-0 
 
24006 
edited by Dirk Broeders, Sylvester Eijffinger, 
Aerdt Houben 
Frontiers in pension finance 
Hranice v penzijních financích 
Cheltenham: Elgar, c2008, xvi, 337 s. : tab., 
grafy, boxy 
Příspěvky   z       této    publikace       pocházejí 
z konference nazvané "Hranice v penzijních 
financích a penzijní reforma", která se konala 
22.-23. března 2007 v Amsterodamu. Nabízejí 
nejmodernější analýzy financování a 
institutionálního zabezpečení důchodového 
systému a dozoru nad ním. Autoři diskutují 
udržitelná rozhodnutí, která se týkají stárnutí 
populace a řízení a správy penzijních fondů. - 
Pozn. - ISBN: 978-1-84720-660-2 
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E-9153 
[Ministerstvo práce a sociálních věcí] 
Kvalita života ve stáří : národní program 
přípravy na stárnutí na období let 2008 až 
2012 
Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČR, 2008, 55 s. 
Znění usnesení vlády ČR ze dne 9. ledna 2008 
č. 8, O národním programu přípravy na stárnutí 
na  období  let 2008 až 2012. Znění programu 
v kapitolách: Základní principy; Strategické 
priority; Aktivní stárnutí; Prostředí a komunita 
vstřícná ke stáří; Zdraví a zdravé stárnutí; 
Rodina a péče; Participace a lidská práva; 
Implementace a spolupráce. Každá kapitola 
obsahuje v závěru navrhovaná opatření, 
přehled o gesci a spolupráci a termín plnění. - 
1. vyd. - Účelová neperiod. publ. -- Též v angl. 
znění sign. E-9154.  
- ISBN: 978-80-86878-65-2 
 
23560/696 
Sagit 
Nemocenské pojištění 2009 : redakční 
uzávěrka 8.10.2008 
Ostrava: Sagit, 2008, 96 s. 
Znění zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském 
pojištění.      Vyhláška    č.    481/2006      Sb., 
o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů 
nemocenského pojištění pověřených kontrolou 
dodržování režimu dočasně práceneschopného 
pojištěnce. Nařízení vlády č. 366/2008 Sb., 
kterým se pro účely nemocenského pojištění 
upravují částky pro stanovení výpočtových 
základů. - ISBN: 978-80-7208-709-9 
 
24005 
edited by John Evans, Michael Orszag, John 
Piggott 
Pension fund governance : a global 
perspective on financial regulation 
Správa a řízení penzijních fondů : globální 
perspektiva finanční regulace 
Cheltenham: Elgar, c2008, xiii, 269 s. : tab., 
grafy, schémata, boxy 
Publikace vysvětluje základní rámec správy a 
řízení penzijních fondů, dále se věnuje 
globálním zkušenostem a praxi v jejich správě 
a řízení a nabízí studie penzijních fondů v USA 
a Austrálii. - Pozn. - ISBN: 978-1-84720-485-1 
 
 
 
 
 

24025 
Jiří Janata 
Pojištění a management rizik v makléřském 
obchodě 
Praha: Professional Publishing, 2008, 180 s. : 
49 obr., 15 tab. 
Přehled základních znalostí, které by měl mít 
makléř, pracující v oblasti pojištění 
podnikatelských rizik. Základní charakteristika 
pojistných trhů (největší světové trhy, velké 
pojistné škody, český pojistný trh). Některé 
otázky vývoje pojistných trhů. Metody a 
příklady popisu rizika. Riziková zpráva a 
pojistný program. Rozbory rizika pro vybrané 
oblasti. Škody a jejich likvidace. - 1. vyd. - 
Slov. zákl. termínů.  
- ISBN: 978-80-86946-66-5 
 
24066 
Jiří Němec 
Principy zdravotního pojištění 
Praha: Grada, 2008, 240 s. : tab., obr. 
Historický vývoj. Systémy zdravotního 
pojištění a jejich charakteristika. Pojistné 
produkty ve zdravotním pojištění. Stanovení 
sazeb pojistného. Klasifikační systémy ve 
zdravotním pojištění. Pojistné plnění. Správa a 
provozování.   Tvorba    rezerv.         Zajištění 
v privátním i ve statutárním zdravotním 
pojištění. Situace v ČR, v zemích západní 
Evropy, ve střední a východní Evropě, v USA 
a ostatních státech světa. - 1. vyd.  
- ISBN: 978-80-247-2628-1 
 
23560/688 
Sagit 
Sociální pojištění : podle stavu k 6.10.2008 
Ostrava: Sagit, 2008, 352 s. 
Zák. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti.      Zák.     č.   54/1956        Sb., 
o  nemocenském pojištění zaměstnanců. Zák. 
č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské 
dovolené,    o     dávkách     v     mateřství     a 
o přídavcích na děti z nemocenského pojištění. 
Zák.   č.   32/1957   Sb.,   o   nemocenské   péči 
v ozbrojených   silách.   Zák. č. 100/1988 Sb., 
o sociálním zabezpečení (vybraná   
ustanovení).      Zák.      č.      155/1995     Sb., 
o důchodovém pojištění. Související nařízení 
vlády a vyhlášky k uvedeným zákonům. Zák. 
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. 
Související  nařízení  vlády  a  vyhláška. Zák. 
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení. Související vyhlášky. 
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Zák. č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se 
státním příspěvkem a o změnách některých 
zákonů  souvisejících  s jeho  zavedením. Zák. 
č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí 
zaměstnaneckého     penzijního      připojištění 
z členských států EU nebo jiných států, které 
jsou smluvní stranou Dohody o Evropském 
hospodářském  prostoru,  na   území   ČR      a 
o změně zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  
- ISBN: 987-80-7208-708-2 
 
E-9181 
[Česká správa sociálního zabezpečení] 
Statistická ročenka z oblasti důchodového 
pojištění 2007 
Praha: Česká správa sociálního zabezpečení, 
2008, 127 s. : tab., diagr. 
Informace o počtu důchodců a druhy 
vyplácených i nově přiznaných důchodů ke dni 
31. 12. 2007, a to dle různého členění. Pohled 
na danou oblast je doplněn základními 
informacemi demografického charakteru a 
vybranými grafy. - 1. vyd. - Příl.  
- ISBN: 978-80-87039-11-3 
 
23560/681 
Sagit 
Zdravotní pojišt ění. Zdravotní péče : podle 
stavu k 1.9.2008 
Ostrava: Sagit, 2008, 352 s. 
Zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů. Související vyhlášky. 
Zák. č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní 
pojišťovně   ČR.   Zák.    č.        280/1992  Sb., 
o resortních, oborových, podnikových a 
dalších    zdravotních   pojišťovnách.      Zák. 
č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné 
zdravotní pojištění. Zák. č. 20/1966 Sb., o péči 
o  zdraví  lidu a přehled prováděcích předpisů 
k   tomuto   zákonu.   Zák.   č.   160/1992 Sb., 
o zdravotní péči v nestátních zdravotnických 
zařízeních včetně přehledu prováděcích 
předpisů.  Zák. č. 123/2000 Sb., o zdravotnic-
kých prostředcích a o změně některých 
souvisejících  zákonů.  Zák.  č.  258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých       souvisejících     zákonů.     Zák. 
č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových 
ústavních zdravotnických zařízeních a o změně 
některých zákonů. Související vyhlášky a 
směrnice MZ a nařízení vlády.  

- ISBN: 978-80-7208-697-9 
 

Pozemky a nemovitosti. Bytové 
hospodářství 
 
24046 
Stanislav Křeček 
222 otázek a odpovědí k nájemnímu bydlení 
Praha: Leges, 2008, 78 s. 
Řešení problémů, které se týkají především 
právních otázek vztahu mezi nájemci a 
pronajímateli ve světle posledních 
legislativních úprav (novela občanského 
zákoníku zákonem č. 107/2006 Sb.). Odpovědi 
na otázky se týkají těchto témat: nájem a 
nájemní smlouva, podnikání v bytě, přihlášení 
k pobytu, společný nájem bytu a společné 
bydlení,   přechod   nájmu,   opravy a   úpravy 
v bytě, placení služby, výměna bytu, 
podnájem, kauce, nájemné, skončení nájmu, 
výpověď, náhradní byt, privatizace bytového 
fondu. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-87212-04-2 
 
24018 
Milan Taraba 
Rádce nájemníka bytu 
Praha: Grada, 2008, 271 s. 
Praktická příručka, která poskytuje základní 
orientaci v právech a povinnostech účastníků 
nájemného vztahu k bytu. Bydlení v otázkách a 
odpovědích. Výběr základních právních norem 
a předpisů. Vzory smluv a písemných podání. 
Výběr z judikatury. - 6. aktualiz. vyd. - Slov. 
pojmů. - ISBN: 978-80-247-2592-5 
 

Práce. Zaměstnanci. 
Zaměstnavatelé 
 
24020 
Marián Kubeš, Ľubica Šebestová 
360stupňová zpětná vazba jako nástroj 
rozvoje lidí 
Praha: Grada, 2008, 147 s. : obr., tab. 
Metoda vícenásobné zpětné vazby přináší 
informace od celého okruhu lidí, s nimiž 
manažer spolupracuje. Spolupracovníci 
vyjadřují názory na důležité aspekty práce 
manažera. Princip metody, způsoby využití a 
zavedení zpětné vazby do firmy. Sběr dat. 
Zpracování výsledků. Případové studie.  
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-2314-3 
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24087 
Anna Janáková 
Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 381 s. 
Praktická příručka obsahuje téměř 300 
abecedně řazených témat a aspektů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ke 
každému heslu je uveden přehledný věcný 
výklad, odkaz na související hesla a odkaz na 
předpisy, kterými je problematika regulována. 
Publikace je postavena na nové právní úpravě 
pracovněprávní oblasti, zejména na zákoníku 
práce a zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. - 4. rozš. vyd. - 3 příl. -- přehl. 
předpisů. - ISBN: 978-80-7263-474-3 
 
24084 
Pavla Hloušková, Jaroslav Jakubka, Ludmila 
Tomandlová 
Dotazy a odpovědi z praxe zákoníku práce 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 309 s. 
Odpovědi na nejfrekventovanější nebo 
specifické dotazy při aplikaci 
pracovněprávních předpisů. Publikace 
obsahuje tyto části: obecné otázky, vznik, 
změna a skončení pracovního poměru, dohody 
o pracích konaných mimo pracovní poměr, 
pracovní doba, dovolená, překážky v práci, 
mzda a plat, průměrný výdělek, srážky ze 
mzdy, odpovědnost zaměstnavatele i 
zaměstnance za škodu, kolektivní vyjednávání. 
Podle právního stavu k 5. 8. 2008. - 3. aktualiz. 
vyd. - Přehl. zákl. předpisů.  
- ISBN: 978-80-7263-468-2 
 
24178 
Jaroslav Mužík 
Edukace řídících dovedností : people 
management 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 148 s. : 25 obr., 
13 tab. 
Řídící dovednosti v podnikové sféře - řízení 
podniku (organizace), řízení lidí a řízení sebe 
sama. Výklad v kapitolách: Formování 
systému řízení podniku; Způsoby ovlivňování 
pracovního výkonu; Personalistika jako nástroj 
řízení; Zdokonalování komunikačních procesů; 
Časový management; Stres a možnosti jeho 
překonávání. - 1. vyd.  
- ISBN: 978-80-7357-341-6 
 
 
 

24023 
Irena Wagnerová 
Hodnocení a řízení výkonnosti 
Praha: Grada, 2008, 117 s. 
Pracovní hodnocení z hlediska teorie a praxe 
psychologie práce. Nejprogresivnější metody 
rozvoje pracovní výkonnosti v moderních 
firmách. Řízení podle cílů. Hodnocení podle 
klíčových kompetencí. Koncepce Balanced 
Scorecard    a    360stupňová   zpětná    vazba. 
- 1. vyd. - Slovníček.  
- ISBN: 978-80-247-2361-7 
 
24077 
Yveta Rychtaříková 
Kritikou a pochvalou k vyšší motivaci 
zaměstnanců 
Praha: Grada, 2008, 135 s. 
Kritika nemusí mít vždy jen negativní nádech, 
může motivovat a navést správným směrem. 
Výklad v kapitolách: Kritika a zdravé 
sebevědomí (reakce na kritiku); Konstruktivní 
kritika (nástroj motivace); Pravidla účinného 
kritizování (kritika osobnosti, věcná kritika, 
užitečné   komunikační    techniky,      jednání 
v   emočně   vypjatých   situacích).  -    1. vyd. 
- 2 příl. - ISBN: 978-80-247-2100-2 
 
23988 
translation by Trade Links 
Labour code, employment 
Zákoník práce, zaměstnanost 
Prague: Trade Links, 2008, 405 s. 
České zákony týkající se práce a zaměstnanosti 
v angličtině. Zákoník práce (č. 262/2006 Sb., 
plné    znění),      zákon     o    zaměstnanosti 
(č.    435/2004   Sb.,    plné    znění),      zákon 
o kolektivním vyjednávání   (č. 2/1991   Sb., 
plné znění), zákon o ochraně zaměstnanců při 
platební       neschopnosti       zaměstnavatele 
(č. 118/2000 Sb., plné znění). 
 
24202 
Susan Hodgson 
Nejlepší odpovědi na 300 nejčastějších 
otázek u přijímacího pohovoru : příručka 
pro ty, co chtějí uspět 
Praha: Grada, 2007, 187 s. 
Nejčastější otázky, které se objevují při 
přijímacích pohovorech (ty se týkají vzdělání, 
zájmů, výběru povolání, zájmu o konkrétní 
místo až po otázky nepříjemné a nepřípustné). 
Každá kapitola nabízí i příklady modelových 
odpovědí. V knize je uveden i návod, jak 
poznat a zdůraznit své silné stránky a potlačit 
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své nedostatky při pohovoru. - 1. vyd. - 
Brilliant answers to tough interview questions - 
smart answers to whatever they can throw at 
you (Orig.). - ISBN: 978-80-247-1742-5 
 
24176 
Josef Hochman, Antonín Kottnauer, Helena 
Úlehlová 
Nový zákoník práce s komentářem, 
použitelnou judikaturou a předpisy 
souvisejícími 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 927 s. 
Nový zákoník práce č. 262/2006 Sb., nabyl 
účinnosti 1. ledna 2007 a od tohoto data byl 
šestkrát novelizován. Výrazněji byl zákoník 
práce   změněn   zákonem    č.   362/2007  Sb., 
s účinností od 1. ledna 2008. V dubnu 2008 byl 
vyhlášen nález Ústavního soudu č. 116/2008 
Sb., jímž byl zákoník práce podstatně dotčen. 
Komentář reaguje nejen na změny provedené 
zákonem č. 362/2007 Sb., ale také na změny, 
které v zákoníku práce provedl Ústavní soud. 
Nejpodstatnější je změněný vztah občanského 
zákoníku k zákoníku práce a změněna byla 
rovněž výkladová pravidla zákoníku práce.  
- 2. aktualiz. a přeprac. vyd.  
- ISBN: 978-80-7201-724-9 
 
24014 
Marie Salačová 
Poskytování cestovních náhrad podle 
zákoníku práce : s komentářem, příklady a 
daňovými souvislostmi 
Praha: POLYGON, 2008, 206 s. 
Text příslušných ustanovení s podrobným 
výkladem a praktickým příkladem, popřípadě 
vzorovým materiálem. Související vyhlášky a 
pokyn č. D-317. - 3. aktualiz. a dopl. vyd. - 
ISBN: 978-80-7273-155-8 
 
24170 
Petr Hůrka a kolektiv 
Pracovní právo v bodech s příklady 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 124 s. 
Stručný a výstižný výklad základních 
pracovněprávních předpisů doplněný 
praktickými příklady. Právní stav publikace je 
k 30. 4. 2008. - 1. vyd.  
- ISBN: 978-80-7357-352-2 
 
 
 
 

24201 
Susan Hodgson 
Psychologické a jiné výběrové testy : jak se 
připravit a úspěšně zvládnout různé typy 
testů 
Praha: Grada, 2007, 164 s. 
Testy, které využívají zaměstnavatelé jako 
součást testování uchazečů při výběrových 
řízeních nebo v rozvojových programech pro 
zaměstnance. V první části rady, jak se na testy 
dobře připravit. Jde o testy verbálního, 
numerického a symbolického myšlení, testy 
intelektu, schopností, komunikačních či 
prezentačních dovedností, osobnostní 
dotazníky apod. Ve druhé části vzorové testy 
včetně správných odpovědí. - 1. vyd. - Brilliant 
psychometric and other selection tests, tests 
you might have to sit, and how to prepare for 
them (Orig.). - ISBN: 978-80-247-1945-0 
 
24047 
Kevan Hall 
Speed lead : jak zrychlit a zjednodušit 
vedení lidí, projektů a týmů 
Praha: Management Press, 2008, 199 s. : 
schémata 
Rostoucí organizaci je stále složitější řídit a 
kontrolovat. Kniha zkušeného anglického 
poradce   nabízí  praktický návod, jak procesy 
v organizaci zrychlit a zjednodušit, a to 
zejména z hlediska týmové spolupráce, 
komunikace, kontroly a vytváření pevného 
společenství. Pozornost věnuje řešení 
komplexních projektových úloh s využitím 
týmové práce, zejména ekonomickým 
parametrům jejího výstupu. Odpovídá na 
otázky, v jakých případech je vhodné sestavit 
tým, jak zkrátit průběhovou dobu řešení 
projektových úloh či jak rychle reagovat na 
podnikatelské příležitosti. - 1. vyd. - Znalostní 
test. - Speed lead. Faster, Simpler Ways to 
Manage People, Projects and Teams in 
Complex Companies (Orig.).  
- ISBN: 978-80-7261-182-9 
 
24059 
Tomáš Neugebauer 
Vyhledávání a vyhodnocení rizik v praxi 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 88 s. 
Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP) se odvíjejí od 
vyhledávaných a vyhodnocených rizik při 
práci.   Publikace   přináší základní informace 
o managementu rizik při práci, vzory postupu 
vyhledávání a vyhodnocení rizik při práci a 
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stanovení opatření k jejich odstranění nebo 
snížení jejich vlivu. Dále obsahuje právní a 
ostatní předpisy řešící vyhledání a 
vyhodnocení rizik při práci a stanovení 
opatření a kategorizaci prací a kontrolní 
otázky. - 1. vyd. - Příl.: zařazení práce do 
kategorií. - ISBN: 978-80-7357-356-0 
 
24088 
Ladislav Jouza 
Vzory smluv, dohod, žalob a písemností 
podle zákoníku práce s komentářem 
Praha: POLYGON, 2007, 390 s. 
Metodická publikace se vzory z oblastí 
pracovního práva, personalistiky, mzdové a 
platové oblasti, zaměstnanosti a insolventnosti 
zaměstnavatele. Ve vzorech jsou zapracovány 
změny, ke kterým došlo v posledním období na 
tomto úseku. Zejména se jedná o nový zákoník 
práce č. 262/2006 Sb., s účinností od 1. ledna 
2007. Ten do praxe přinesl některé nové 
písemnosti a podání, které musí 
zaměstnavatelé používat. - 5. aktualiz. a dopl. 
vyd. - ISBN: 978-80-7273-146-6 
 
23560/680 
Sagit 
Zákoník práce : podle stavu k 7.7.2008 
Ostrava: Sagit, 2008, 128 s. 
Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, jak vyplývá ze změn provedených 
pozdějšími zákony.  
- ISBN: 978-80-7208-692-4 
 

Právo 
 
24159 
edited by Ana Paula Dourado and Ricardo da 
Palma Borges 
The acte clair in EC direct tax law 
Doktrína acte clair v evropském právu 
přímých daní 
Amsterdam: International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2008, xviii, 516 s. : tab., grafy 
Publikace se věnuje důsledkům hledání právní 
jistoty mezi komunitárním právem a národním 
daňovým právem v jednotlivých členských 
státech. Detailně analyzuje kauzu CILFIT a její 
význam pro pokládání předběžných otázek 
(ESD konstatoval, že členský stát nemusí 
referovat předběžnou otázkou v případě, kdy 
lze odpověď s velkou mírou určitosti odvodit 
od již existující judikatury). Užití doktríny acte 

clair, acte éclairé, dočasný důsledek rozhodnutí 
ESD. Precedenční daňové právo EU a jeho 
aplikace v Rakousku, Itálii, Nizozemsku, 
Polsku, Portugalsku, Španělsku a Švédsku. - 
Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-90-8722-036-5 
 
24183 
Naděžda Šišková 
Dimenze ochrany lidských práv v Evropské 
unii  
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 255 s. 
Pojem a diferenciace lidských práv. Formální 
základy evropského unijního práva ochrany 
lidských       práv.    Úprava   lidských     práv 
v primárním a sekundárním právu ES/EU. 
Konstantní judikatura Evropského soudního 
dvora a obecné zásady právní. Ochrana 
lidských   práv   podle    Evropské       úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních svobod. 
Problematika   možného    přistoupení ES/EU 
k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a 
základních svobod ve světle aktuálního vývoje. 
Vybrané evropské instrumenty ochrany 
sociálních a hospodářských práv. Listina 
základních práv EU. - 2. rozš. a aktualiz. vyd. - 
ISBN: 978-80-7201-710-2 
 
24177 
Tomáš Richter 
Insolvenční právo 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 471 s. 
Systematický výklad nejdůležitějších institutů 
a pravidel insolvenčního práva. Výklad 
využívá ekonomické metodologie popisu vlivu 
právních pravidel na lidské chování, jejíž 
základní principy jsou shrnuty v úvodní 
kapitole knihy. Na úpadek autor nahlíží jako na 
okamžik zásadní změny kapitálové struktury 
obchodní společnosti a s tím související změny 
systému její správy. Druhá kapitola předkládá 
čtenáři popis kapitálové struktury obchodní 
společnosti a jejích vlivů na motivaci 
jednotlivých stran zúčastněných na 
insolvenčním řízení. Další kapitoly se zabývají 
podstatou úpadku a hlavními účely 
insolvenčního práva, podmínkami a účinky 
zahájení insolvenčního řízení, otázkami 
kontroly nad řízením a majetkem dlužníka, 
technikou přenosu majetku a závazků dlužníka 
před insolvenční soud, pravidly 
odporovatelnosti a dalšími pravidly 
podporujícími kolektivní povahu řízení, 
pořadím pohledávek věřitelů a jednotlivými 
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metodami jejich uspokojení. Vykládané 
principy insolvenčního práva jsou 
demonstrovány na pravidlech nového 
insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. i na 
pravidlech pocházejících ze zahraničních 
právních úprav. Právní stav publikace je k 1. 1. 
2008. - 1. vyd. - Přehl. cit. ustanov. -- glosář 
vybr. angl. pojmů. - ISBN: 978-80-7357-329-4 
 
24062 
Jan Kozák ... [et al.] 
Insolvenční zákon a předpisy související : 
nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení 
Praha: ASPI Publishing, 2008, xxii, 903 s. 
Historie právní úpravy úpadkového práva na 
našem území. Znění zákona o úpadku a 
způsobech   jeho   řešení  (insolvenční zákon) 
č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších zákonů. 
Komentář   k   zákonu je doplněn poznámkami 
o   souvisejících   ustanoveních  a předpisech. 
V příloze znění souvisejících zákonů a znění 
nařízení Rady ES č. 1346/2000 o úpadkovém 
řízení. - 1. vyd. - 5 příl.  
- ISBN: 978-80-7357-375-1 
 
23998 
Joanna Benjamin 
Interests in securities : a proprietary law 
analysis of the international securities 
markets 
Majetkové podíly v cenných papírech : 
analýza mezinárodních trhů cenných papírů 
z hlediska vlastnických práv 
Oxford: Oxford University Press, 2000, xliv, 
348 s. : schémata 
Publikace analyzuje právní aspekty 
mezinárodních     trhů   s     cennými      papíry 
z hlediska majetkového práva. Zvažuje dopady 
komputerizace a globalizace těchto trhů a také 
vliv využívání prostředníků investory a držiteli 
finančních kolaterálů. Autorka se zabývá jak 
tradičními, tak moderními službami a produkty 
na mezinárodních trzích. Zajištění pohledávky, 
zástavní právo k finančnímu nástroji a 
kolaterál. - Pozn. - ISBN: 0-19-826992-7 
 
24181 
Josef Fiala ... [et al.] 
Malá právnická encyklopedie 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 303 s. 
Encyklopedie kapesního formátu poskytuje 
základní orientaci v nejčastěji používaných 
pojmech z oblasti vnitrostátního práva České 

republiky a některých sfér tzv. komunitárního 
práva. Jsou v ní zahrnuty právní instituty z 
oblasti práva soukromého a veřejného i některé 
pojmy náležející k obecné právní terminologii. 
- 7. aktualiz. a dopl. vyd.  
- ISBN: 978-80-7201-717-1 
 
24039 
Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková, Iveta 
Frízlová 
Monitoring evropské legislativy 2007 
Brno: Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2008, 309 s. 
Kompletní souhrn všech pravidelných 
monitoringů, které popisují a analyzují vývoj 
EU v roce 2007. Komentář k dění v institucích 
EU. Vývoj v klíčových oblastech: budoucnost 
EU, financování a rozpočet, justice a vnitro, 
Lisabonská agenda, problematika jednotné 
měny, regionální politika, rozšiřování EU a 
zemědělství.  Přehled  interpelací  a  projevů 
H. Fajmona, poslance Evropského parlamentu. 
- 1. vyd. - Slovníček -- schémata 
spolurozhodovacích procedur.  
- ISBN: 978-80-7325-149-9 
 
24065 
Markéta Pravdová, Pavel Pravda 
Obchodní zákoník : se změnami k 1.7.2008 
Praha: Grada, 2008, 110 s. 
Úplné  znění obchodního zákoníku účinné od 
1. 7. 2008. Úvodní komentář k základním 
změnám po novelách provedených v roce 2007 
a    2008   (zák.   č.    126/2008 Sb.,   a     zák. 
č. 130/2008 Sb.). - 6. vyd.  
- ISBN: 978-80-247-2572-7 
 
24068 
Milan Kindl, Alexander Šíma, Ondřej David 
Občanské právo procesní 
Plzeň: Čeněk, 2008, 407 s. 
Obecné otázky občanského práva procesního a 
občanského soudního řízení (právo hmotné a 
procesní, prameny, subjekty a zásady civilního 
procesu). Nalézací řízení (řízení v 1. stupni, 
zvláštní druhy řízení, řádné opravné 
prostředky, jiná opravná řízení). Exekuce 
(vykonávací řízení podle o. s. ř., soudní 
exekutoři). Další druhy civilního procesu: 
správní soudnictví, insolvenční řízení a 
rozhodčí řízení. Učebnice upozorňuje na 
proměnu        českého        procesního     práva 
v souvislosti se vstupem ČR do EU a na 
výklad nových institutů procesního práva 
(např. finanční arbitr). - 2. rozš. vyd.  
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- ISBN: 978-80-7380-098-7 
 
24148 
Bohumír Štědroň 
Občanské soudní řízení sporné a využití 
informačních technologií a právních 
informačních systémů (E-Justice) 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 271 s. : obr. 
Autor analyzuje současný stav elektronizace 
české justice a řeší podrobně otázku důkazní 
hodnoty elektronických dokumentů v rámci 
jednotlivých fází občanského soudního řízení 
sporného. Dále podrobně popisuje institut 
elektronického podpisu, jeho druhy a právní 
uplatnění. Publikace se zabývá i dalším 
vývojem elektronizace české justice včetně 
návrhu konkrétního řešení a opatření 
(elektronický platební rozkaz, elektronický 
spis atd.). Další kapitoly přinášejí vybrané 
statistické ukazatele (rychlost rozhodování 
soudů   a   vývoj   elektronizace veřejné správy 
v ČR), popis výhod Open Source řešení a 
otevřených formátů při elektronizaci justice a 
příklady komerčních řešení informačních 
systémů vhodných k využití v resortu justice. 
Závěr knihy obsahuje přehled EU (ES) 
legislativy   týkající   se   oblasti   E-Justice a 
E-Governmentu. - ISBN: 978-80-7201-714-0 
 
23560/682 
Sagit 
Občanský soudní řád. Soudní řád správní. 
Rozhodčí řízení. Exekuční řád. Soudní 
poplatky : podle stavu k 19.8.2008 
Ostrava: Sagit, 2008, 304 s. 
Zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 
Související vyhlášky, nařízení vlády, sazba 
odměny za zastupování účastníka advokátem 
nebo notářem. Diskontní sazba a repo sazba. 
Zák. č. 216/1994 Sb., o   rozhodčím   řízení   a 
o výkonu rozhodčích nálezů. Zák. č. 119/2001 
Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy 
souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 
Zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech 
a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně 
dalších   zákonů.   Související vyhlášky. Zák. 
č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých 
kompetenčních sporů. Zák. č. 150/2002 Sb., 
soudní   řád   správní.   Zák.   č. 629/2004 Sb., 
o zajištění právní pomoci v přeshraničních 
sporech v rámci EU a navazující vyhláška. 
Zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. 

Vyhlášky o osvobození od soudních poplatků. 
- ISBN: 987-80-7208-696-2 
 
24030I 
Karel Eliáš a kolektiv 
Občanský zákoník : velký akademický 
komentář. 1. svazek, § 1-487 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 1391 s. 
Kromě  popisu  obsahu  normy  a    rozboru 
platné úpravy poskytuje komentář také poučení 
o celkovém základu jednotlivých institutů a 
jejich   širších   aspektech,   a   to   i pokud jde 
o příčiny vzniku stávající úpravy jednotlivých 
ustanovení a jejich porovnání s relevantními 
standardy kontinentálního práva. Výklad 
jednotlivých ustanovení provázejí odkazy na 
literaturu a judikaturu. Komentář je členěn do 
dvou svazků. Tento první svazek obsahuje 
části: obecná ustanovení, věcná práva, 
odpovědnost za škodu a za bezdůvodné 
obohacení a dědění.  
- ISBN: 978-80-7201-687-7 
 
24030II 
Karel Eliáš a kolektiv 
Občanský zákoník : velký akademický 
komentář. 2. svazek, § 488-880 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, S. 1397-2639 
Kromě popisu obsahu normy a rozboru platné 
úpravy   poskytuje   komentář   také   poučení 
o celkovém základu jednotlivých institutů a 
jejich   širších   aspektech,  a   to   i  pokud jde 
o příčiny vzniku stávající úpravy jednotlivých 
ustanovení a jejich porovnání s relevantními 
standardy kontinentálního práva. Výklad 
jednotlivých ustanovení provázejí odkazy na 
literaturu a judikaturu. Komentář je členěn do 
dvou svazků. Tento druhý svazek obsahuje 
závazkové právo a závěrečná, přechodná a 
zrušovací ustanovení. - ISBN: 978-80-7201-
687-7 
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23997 
Heywood Fleising, Mehnaz Safavian, Nuria de 
la Pena 
Reforming collateral laws to expand access 
to finance 
Reformování zajišťovacího práva pro 
uvolnění přístupu k financím 
Washington: World Bank, 2006, xii, 104 s. : 
grafy, tab., rámečky 
Publikace o reformách právního a 
institucionálního systému týkajícího se 
zajištění závazků (kolaterálů). Jsou 
diskutována témata význam movitého majektu 
jako zdroje zajištění pro firmy; nakolik mohou 
zákonné restrikce limitovat dostupnost úvěru a 
jak přeměnou zákonů tato omezení eliminovat; 
přímé i nepřímé efekty změn systému 
zajišťování; očekávaný ekonomický přínos 
reforem a jak jej měřit a hodnotit; praktické 
rady k implementaci reforem. - Pozn. -- Příl. - 
ISBN: 0-8213-6490-1  
- ISBN: 978-0-8213-6490-1 
 
24045 
Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák 
Rozhodnutí ve věcech trestních : se vzory 
rozhodnutí soudů a podání advokátů 
Praha: Leges, 2008, 368 s. 
Publikace vykládá všechny otázky, které 
souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány 
činnými v trestním řízení a je určena jako 
učební text pro posluchače právnických fakult. 
V první části se zabývá pojmem rozhodnutí ve 
věcech trestních, charakterizuje jednotlivé 
druhy rozhodnutí a jejich náležitosti podle 
trestního řádu. Dále věnuje pozornost institutu 
právní moci (podstata, funkce a její účinky) a 
rozsudku soudu prvého stupně včetně 
náležitostí jeho písemného vyhotovení. Ve 
druhé části publikace jsou uvedeny vzory 
rozhodnutí a vzory podání advokáta ve věcech 
trestních. - 2. aktualiz. a přeprac. vyd. - Sezn. 
vzorů a podání. - ISBN: 978-80-87212-00-4 
 
24079 
Michal Spirit 
Soukromé právo : (vybrané otázky) 
Praha: Oeconomica, 2008, 180 s. 
Pojem a rozdělení práva, zásady a struktura 
soukromého práva, náležitosti právních vztahů 
upravovaných normami soukromého práva. 
Práva věcná: právo vlastnické, 
spoluvlastnictví, právo k cizí věci. Rodinné 
právo: úvod do rodinného práva, manželství, 

rodiče a děti, náhradní rodinná výchova, 
výživné. Dědické právo. - 2. vyd.  
- ISBN: 978-80-245-1327-0 
 
24029 
Eva Horzinková, Vladimír Novotný 
Správní právo procesní : (vysokoškolská 
učebnice) 
Praha: Leges, 2008, 348 s. 
Obecné vymezení základních pojmů a obecně 
k problematice správního řádu. Správní orgány 
jako subjekty správního řízení. Účastníci řízení 
a jejich postavení. Některé procesněprávní 
instituty a pojmy. Úkony ve správním řízení. 
Postup   před zahájením řízení. Správní řízení 
v I. stupni. Správní rozhodnutí. Některé další 
způsoby rozhodnutí. Řádné opravné 
prostředky. Přezkoumání pravomocných 
rozhodnutí.   Další   formy   správního   řízení 
v I. stupni. Jiné postupy správních orgánů. 
Učebnice vychází z právního stavu platného ke 
dni 1. 4. 2008. - 2. vyd. - Vybrané judikáty. - 
ISBN: 978-80-87212-01-1 
 
24021     Pouze prezenčně 
Luboš Jemelka, Klára Pondělníčková,  
David Bohadlo 
Správní řád : komentář 
Praha: C.H. Beck, 2008, xxiv, 592 s. 
Komentář ke správnímu řádu (zák. č. 500/2004 
Sb., ve znění zák. č. 413/2005 Sb.) podává 
zevrubný výklad jednotlivých ustanovení, 
včetně jejich vazeb k nejdůležitějším 
souvisejícím právním předpisům, mezi které 
patří soudní řád správní, zákon o přestupcích a 
stavební    zákon.    Právní    stav       publikace 
k 1.1. 2008. - Souvis. předpisy.  
- ISBN: 978-80-7179-784-5 
 
23560/677 
Sagit 
Stavební  zákon  a  vyhlášky  :  podle  stavu 
k 14.7.2008 
Ostrava: Sagit, 2008, 448 s. 
Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). Související 
vyhlášky   a   sdělení.    Zák.  č. 184/2006 Sb., 
o  odnětí   nebo   omezení   vlastnického práva 
k     pozemku   nebo     ke    stavbě       (zákon 
o vyvlastnění). Zák. č. 186/2006 Sb., o změně 
některých zákonů souvisejících s přijetím 
stavebního zákona a zákona o vyvlastnění. 
Zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
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autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě. - ISBN: 978-80-7208-693-1 
 
24180     Pouze prezenčně 
Eva Horzinková, Václav Urban 
Živnostenský zákon a předpisy souvisící :  
s komentářem a příklady 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 319 s. 
Charakteristika platné právní úpravy. Znění 
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání,   ve    znění    pozdějších  předpisů, 
s příklady. Komentář k přílohám 
živnostenského zákona a k jednotlivým 
živnostem.       Organizace    státní        správy 
v živnostenském podnikání. Příklady podání a 
vyřízení v živnostenskoprávních věcech s 
vysvětlivkami. Problematika správního řízení 
před živnostenskými úřady. Právní úprava 
živnostenské způsobilosti v ES. Vybrané 
judikáty. - 12. aktualiz. a dopl. vyd. - ISBN: 
978-80-7201-720-1 
 

Účetnictví 
 
24115 
Vladimír Schiffer 
Aktuality z vedení a kontroly účetnictví 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 271 s. 
Řešení     vybraných    problémů      účetnictví 
v   oddílech:   právní   úprava, vybraná témata 
z metodiky účetnictví (např. účtový rozvrh, 
problematika dohadných položek, sankce za 
nesprávné vedení účetnictví, prodej podniku 
jako účetní případ aj.), inventarizace a 
ekonomická kontrola účetnictví. 
- ISBN: 978-80-7201-8 
 
23558VIII 
kolektiv autorů 
Aktuáln ě v účetnictví a daních 
Praha: Svaz účetních, 2008, 64 s. 
V    tomto   čísle se   řeší   opravné     položky 
k pohledávkám, dodanění závazků a je 
uveřejněna informace k zaokrouhlení daně pro 
účely DPH v návaznosti na ukončení platnosti 
mincí   v   nominální   hodnotě   50       haléřů 
k 31. 8. 2008. V další části jsou uveřejněna 
stanoviska k dotazům (první tři dny nemoci, 
emisní povolenky, e-Vývoz, navýšení 

základního kapitálu, přefakturace služeb, 
zmařená investice, ubytování ve firemních 
bytech z hlediska DPH, právo přednostního 
pronájmu aj.). 
 
24083 
Jana Pilátová a kolektiv 
Daňová evidence : komplexní řešení 
problematiky daňové evidence pro OSVČ 
Olomouc: Andragogos agency, 2008, 293 s. : 
tab. 
Charakteristika daňové evidence, její obsah a 
forma. Složky majetku a závazků, jejich 
ocenění a evidence. Evidence zdanitelných 
příjmů a daňově uznatelných výdajů. Uzavření 
daňové evidence. Problematika DPH, daně 
silniční, daně z nemovitostí, daně ze sociálního 
a zdravotního pojištění OSVČ. Povinný 
přechod z daňové evidence na vedení 
účetnictví. Řešené příklady z praxe. Otázky a 
odpovědi. Text publikace vychází z podmínek 
platných pro rok 2008. - 4. aktualiz. vyd. - 
Související předpisy.  
- ISBN: 978-80-7263-479-8 
 
23996 
Michael H. Granof 
Government and not-for-profit accounting : 
concepts and practices 
Vládní a neziskové účetnictví : koncepce a 
praxe 
Chichester:  Wiley  &   Sons,   c2007, xviii, 
749 s. : tab., schémata, boxy + 1 CD-ROM 
Publikace je určena studentům, které má 
seznámit s účetnictvím vládních a neziskových 
organizací a zásadami reportingu v USA. Více 
zdůrazňuje koncepty než pravidla a postupy. - 
4th ed. - Glosář. - ISBN: 978-0-470-08734-3 
 
24114 
Jaroslav Peštuka 
Účetnictví ve veřejném sektoru 
Praha: EUROUNION, 2008, 300 s. 
Komentované znění základních předpisů, 
kterými se řídí účetnictví organizací státní 
správy a samosprávy - zákon č. 563/1991 Sb., 
vyhláška   č.    505/2002    Sb.,  vyhláška MF 
č. 16/2001 Sb. a České účetní standardy č. 501 
- 522. Součástí publikace jsou příklady z praxe 
a přílohy. Právní stav publikace k 1. 5. 2008. - 
Sezn. odkazů. - ISBN: 978-80-7317-070-7 
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24133 
International Accounting Standards Board 
A guide through International Financial 
Reporting Standards (IFRSs) 2008 : 
including the full text of the Standards and 
Interpretations and accompanying 
documents issued by the International 
Accounting Standards Board as approved at 
1 July 2008 with extensive cross-references 
and other annotations 
Příručka Mezinárodních standardů 
účetního výkaznictví (IFRS) 2008 : včetně 
plného textu standardů, interpretací a 
doprovodných dokumentů vydaných IASB 
a platných k 1. červenci 2008 s rozsáhlými 
odkazy a jinými poznámkami 
London: International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], c2008, vii, 
2827 s. : tab., boxy 
Úplné znění všech Mezinárodních standardů 
účetního výkaznictví (IFRS 1-8) a 
Mezinárodních účetních standardů (IAS 1-41). 
Interpretace IFRIC a SIC. Doprovodné 
dokumenty vydané IASB, které obsahují 
názorné příklady, rady, názory a podklady. 
Významový slovník vybraných termínů 
účetního výkaznictví.  
- ISBN: 978-1-905590-68-1 
 
24149 
Hana Bohušová 
Harmonizace účetnictví a aplikace 
IAS/IFRS :  vybrané IAS/IFRS  
v  podmínkách českých podniků 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 307 s. : tab. 
Publikace přibližuje v první části harmonizaci 
účetního   výkaznictví   v  rámci EU i přístupy 
k celosvětové harmonizaci účetního 
výkaznictví. Druhá část seznamuje se základní 
filozofií IAS a IFRS obsaženou v Koncepčním 
rámci IFRS. V dalších částech je pozornost 
věnována vybraným IAS a IFRS, které 
používají účetní jednotky, které nejsou 
bankami či pojišťovnami. Jedná se především 
o položky oceňování, zachycování a 
vykazování dlouhodobého majetku včetně 
majetku pořízeného formou leasingu, dále 
zásoby, výnosy, rezervy, daně z příjmů, 
zaměstnanecké požitky, dotace apod. V závěru 
publikace je věnována pozornost přechodu 
účetní jednotky z národní právní úpravy 
účetnictví na vykazování podle IFRS. 
Významné odlišnosti od české právní úpravy 
jsou demonstrovány prostřednictvím celé řady 
názorných příkladů. Samostatná část je 

věnována harmonizaci účetního výkaznictví 
malých a středních podniků (SME). - 1. vyd.  
- ISBN: 978-80-7357-366-9 
 
24085 
Jaroslava Svobodová 
Inventarizace : praktický pr ůvodce [2008] 
Olomouc:   Andragogos    agency,    2008,   
271 s. + 1 CD 
Metodická pomůcka pro provádění 
inventarizací majetku a závazků včetně 
zaúčtování inventarizačních rozdílů v účetních 
jednotkách. Výklad právních předpisů a 
jednotlivých fází inventarizací: příprava, 
inventarizační písemnosti, druhy inventarizací, 
způsoby oceňování inventarizovaného majetku 
a závazků, termíny, inventarizace některých 
druhů majetku a závazků, charakteristika 
výsledků inventarizačních prací a vyčíslení 
inventarizačních rozdílů, ukládání písemností a 
provádění inventarizací podle jiných právních 
předpisů. - 5. aktualiz. a rozš. vyd. - 32 příl. -- 
znění zák. č. 563/1991 Sb. -- příl. na CD 
obsahuje vzory tiskopisů v editovatelné 
podobě. - ISBN: 978-80-7263-476-7 
 
24186 
Martin Landa 
Jak číst finanční výkazy 
Brno: Computer Press, 2008, xv, 176 s. : obr., 
tab. + 1 CD 
Analýza účetních výkazů, hodnocení finanční 
výkonnosti   a   měření   efektivnosti    investic 
v podnikové praxi. Výklad v kapitolách: 
Podnikové účetnictví (struktura a funkce); 
Hlavní účetní pojmy; Typy a obsah finančních 
výkazů; Informační význam přílohy a výroční 
zprávy    a   proces   účetní   závěrky;     Úvod 
k finanční analýze výkazů; Standardní metody 
finanční analýzy; Komplexní charakteristiky 
finančního zdraví; Ekonomická a tržní přidaná 
hodnota; Analýza na bázi peněžních toků; 
Finanční politiky a finanční řízení; Krátkodobé 
řízení čistého pracovního kapitálu; Alternativní 
systémy řízení zásob; Alternativní metody 
řešení pohledávek; Kapitálové rozpočetnictví a 
investiční projekty. Každá kapitola obsahuje 
odkazy na případové studie na CD, závěrečné 
shrnutí a klíčové pojmy. - 1. vyd. - Příl. na CD 
obsahuje případ. studie, příkl., koncepce 
podnik. účet. systému, výklad. slovník pojmů. 
- ISBN: 978-80-251-1994-5 
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24171 
Ivana Pilařová 
Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 151 s. : tab. 
Daňové řešení běžných situací, které se 
vyskytují ve společnostech s ručením 
omezeným. Jednotlivá témata jsou vyložena z 
hlediska obchodního práva, účetnictví a daní, a 
to jak ze strany společnosti, tak i z pohledu 
jejích společníků. Z obsahu: vklady do 
společnosti, vybrané účetně daňové problémy, 
majetkové účasti s. r. o. na jiných 
společnostech, rozdělení zisku a výplaty podílů 
na zisku, společnost ve ztrátě a ukončení účasti 
společníků. Kniha vychází z právního stavu 
platného k 30. 4. 2008 a její text je doplněn 
příklady. - 2. aktualiz. vyd.  
- ISBN: 978-80-7357-367-6 
 
24175 
Libuše Müllerová, Hana Vomáčková, Dana 
Dvořáková 
Účetní   předpisy   pro    podnikatele (zákon 
o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu, 
České účetní standardy) : komentář 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 560 s. 
Ucelený výklad českých účetních předpisů pro 
podnikatelské   subjekty   obsahuje        zákon 
o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) prováděcí 
vyhlášku k zákonu (č. 500/2002 Sb.) a České 
účetní standardy č. 001 - 023. Publikace 
obsahuje i základní porovnání vybrané 
problematiky s Mezinárodními standardy 
účetního výkaznictví (upozornění na možné 
nejednoznačnosti, příp. rozpornosti s jinými 
právními předpisy), konkrétní účetní 
souvztažnosti   a množství názorných příkladů 
s odkazy na související literaturu. - 2. aktualiz. 
vyd. -   Příl.:   přehl.   vybraných     návazností 
v rámci zákl. účet. předpisů -- typový účtový 
rozvrh -- přehl. vyd. Mezinárod. standardů 
účet. výkaznictví a interpretací.  
- ISBN: 978-80-7357-363-8 
 

Veřejná správa 
 
24182 
Petr Havlan a kolektiv 
Majetek obcí a krajů v platné právní úpravě 
Praha: Linde Praha - Právnické a ekonomické 
nakladatelství a knihkupectví Bohumily 
Hořínkové a Jana Tuláčka, 2008, 318 s. 

Po úvodní informaci o historii a ústavním 
rámci dané problematiky věnuje publikace 
pozornost vlastnictví a jiným majetkovým 
právům   obcí  a   krajů včetně jejich výkonu. 
V dalších kapitolách vymezuje vykonavatele 
vlastnického práva a jiných majetkových práv 
obcí a krajů, majetek těchto subjektů, zabývá 
se jeho nabýváním, hospodařením a 
nakládáním s ním, jakož i odpovědností při 
hospodaření s majetkem obcí a krajů a 
kontrolou. Publikace obsahuje množství 
námětů a doporučení, jak právní úpravu na 
tomto úseku aplikovat v praxi a také vzory 
úkonů při hospodaření a nakládání s majetkem 
obcí a krajů. Závěr tvoří přehled 
nejdůležitějších ustanovení zák. č. 128/2000 
Sb.,   a   zák.  č. 129/2000 Sb., majících vztah 
k majetku obcí a krajů. - 2. aktualiz. a podstat. 
dopl. vyd. - 10 vzorů vybraných úkonů. - 
ISBN: 978-80-7201-708-9 
 
23560/689 
Sagit 
Obce, kraje, hl. m. Praha, úředníci obcí a 
kraj ů, obecní policie : podle stavu 
k 1.10.2008 
Ostrava: Sagit, 2008, 368 s. 
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR 
(vybraná ustanovení). Ústavní zák. č. 347/1997 
Sb., o vytvoření vyšších územních 
samosprávných celků a o změně ústavního 
zákona ČNR č. 1/1993 Sb. Zák. č. 36/1960 Sb., 
o územním členění státu. Zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích. Zák. č. 129/2000 Sb., o krajích. Zák. 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Zák. 
č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným 
obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 
působností. Zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách 
obcí. Zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků a o změně 
některých   zákonů.  Zák.   č.  553/1991    Sb., 
o    obecní    policii.    Zák.    č.   82/1998 Sb., 
o odpovědnosti za škodu způsobenou při 
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo 
nesprávným úředním postupem a o změně zák. 
ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich 
činnosti. Zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu   k informacím. Zák. č. 301/2000 Sb., 
o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých   souvisejících    zákonů.  Zák. č. 
365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy a o změně některých dalších 
zákonů. Zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. 
Znění zákonů doplňují související vyhlášky a 
nařízení vlády (např. stanovení území okresů, 
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způsob označování ulic a ostatních veřejných 
prostranství, vzdělání úředníků samosprávných 
celků aj.). - ISBN: 978-80-7208-706-8 
 
24038 
Luděk Trykar 
Služební poměr státních zaměstnanců 
Praha: Leges, 2008, 170 s. 
Vymezení základních pojmů. Systémy státní 
služby (kariérní, meritní). Vývojové tendence 
v  Evropě. Volný pohyb státních zaměstnanců 
v rámci EU. Systémy státní služby ve 
vybraných zemích (některé země EU a USA). 
Historický vývoj právní úpravy poměrů 
státních zaměstnanců na území dnešní ČR (od 
dob Rakouska-Uherska) a současná právní 
úprava. Komentář služebního zákona a zákona 
o úřednících územních samosprávných celků 
(nedostatky a některé možnosti jejich nápravy). 
Předpokládané principy nové právní úpravy 
včetně úvah o sjednocení těchto dvou zákonů. - 
Příl. - ISBN: 978-80-87212-05-9 
 
24147 
Jitka Peková, Jaroslav Pilný, Marek Jetmar 
Veřejná správa a finance veřejného sektoru 
Praha: ASPI Publishing, 2008, 712 s. : tab., 
grafy, schémata 
Učebnice se zabývá funkcemi a činnostmi 
veřejné správy, orgány a institucemi, 
seznamuje s probíhající reformou veřejné 
správy a reformou veřejných financí. Druhá 
část se zaměřuje na financování jednotlivých 
odvětví veřejného sektoru (školství, 
zdravotnictví, sociální zabezpečení, kultura, 
sport, životní prostředí, výzkum a vývoj, 
obrana státu, bydlení, justice a policie, církve, 
doprava, zemědělství, lesnictví a rybářství) a 
na spolupráci a partnerství veřejného a 
soukromého sektoru. Každá kapitola je 
zakončena shrnutím a kontrolními otázkami. - 
3. aktualiz. a rozš. vyd. - Příl.  
- ISBN: 978-80-7357-351-5 
 
24043 
Josef Vedral ... [et al.] 
Zákon o obcích (obecní zřízení) : komentář 
Praha: C.H. Beck, 2008, XV, 861 s. 
Komentované   znění   zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších zákonů. Odkazy 
na související ustanovení, předpisy, literaturu a 
judikaturu. - 1. vyd.  
- ISBN: 978-80-7179-597-1 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
24001 
edited by Leila Simona Talani, Bernard Casey 
Between growth and stability : the demise 
and reform of the European Union's 
Stability and Growth Pact 
Mezi růstem a stabilitou : zánik a reforma 
Paktu stability a růstu Evropské unie 
Cheltenham: Elgar, c2008, x, 202 s. : tab., 
grafy, schémata, boxy 
Publikace popisuje a analyzuje okolnosti a 
události vedoucí k zániku a následné reformě 
Paktu stability a růstu EU. Je zaměřena 
zejména na otázku důvěryhodnosti, její 
definice a významu v každodenní činnosti 
hospodářské a měnové unie. V publikaci jsou 
také navrženy způsoby, kterými by bylo možné 
v budoucnosti zlepšit tvorbu fiskálních 
pravidel. - Pozn. - ISBN: 978-1-84720-206-2 
 
24119 
Ministerstvo financí 
Dokumentace k návrhu zákona o státním 
rozpočtu České republiky na rok 2009 : pro 
jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky 
Praha:  Ministerstvo financí ČR, 2008 (září), 
11 částí : tab., diagr. 
Materiál se skládá z jedenácti částí. Návrh 
střednědobých výdajových rámců na léta 2010 
a 2011. Střednědobý výhled státního rozpočtu 
ČR  na  léta  2010 a 2011. Vládní návrh zákona 
o státním rozpočtu ČR na rok 2009. 
Dokumentace k návrhu zákona obsahuje 
následující části. Část A: Makroekonomický 
rámec na rok 2009. Část B: Zpráva k návrhu 
zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2009. 
Část C: Tabulková část. Část D: Struktura 
příjmů a výdajů kapitol státního rozpočtu podle 
druhů a odvětví. Část E: Struktura výdajů na 
programy vedené v ISPROFIN. Část F: Zpráva 
o očekávaném vývoji státních finančních aktiv 
a pasiv. Část G: Rozpočty územních 
samosprávných celků, dobrovolných svazků 
obcí a regionálních rad regionů soudržnosti. 
Část H: Hospodaření veřejných rozpočtů. - Čj.: 
11/81 507/2008-111. 
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24080 
Eva Klvačová ... [et al.] 
Fenomén dobývání renty a jeho vliv na 
české veřejné finance 
Praha: Professional Publishing, 2008, 270 s. : 
tab., grafy, boxy 
Podstatou dobývání renty je úsilí zaměřené na 
získání výhod zájmovou skupinou 
prostřednictvím státních zásahů na úkor jiných 
zájmových skupin. Názvy kapitol: Nacionální 
a transnacionální dobývání renty; Dostihy 
národních států v konkurenceschopnosti jako 
forma dobývání renty; Podnikatelské prostředí 
a tlak na jeho reformy; Hodnocení 
konkurenceschopnosti zemí panelem expertů; 
Daňové systémy na politickém kolbišti: sliby, 
očekávání,  realita; Česká rozpočtová reforma 
z      roku      2008:      vítězové    a    poražení 
v přerozdělovacím procesu; Mandatorní 
sociální výdaje státu jako oběť dobývání renty; 
Výjimky a zvýhodnění v daňovém systému 
jako odraz vlivu zájmových skupin; 
Kvantifikace dobývání renty prostřednictvím 
daňové a výdajové politiky státu; Privatizace 
penzijních systémů: přínos pro všechny, nebo 
jen pro někoho?; Investiční pobídky: dobývání 
renty na pokračování. - 1. vyd.  
- ISBN: 978-80-86946-75-7 
 
24153 
Milan Jílek 
Fiskální decentralizace, teorie a empirie 
Praha:  ASPI  Publishing,  2008,  426   s.   : 
123 obr., 98 tab. 
Publikace  pojednává o fiskální decentralizaci 
z teoretického i empirického pohledu. Kromě 
ekonomické teorie, tvořící koncepční rámec 
pro decentralizaci ve veřejném sektoru, se 
kniha podrobněji zaměřuje na výdajovou i 
příjmovou decentralizaci. Pozornost je 
věnována fiskální kapacitě i potřebě, daňovým, 
dotačním i návratným příjmům 
decentralizovaných úrovní veřejné vlády. 
Významný prostor je vyhrazen systémům 
rozpočtového určení daní a daňové autonomii, 
neefektivnostem a nerovnostem vznikajícím 
při fiskální decentralizaci a koncepcím 
dotačních systémů. V neposlední řadě je 
vyložena problematika fiskální nerovnováhy 
na decentralizovaných úrovních vlády. Kniha 
je zároveň empirickou studií stavu a vývoje 
fiskální   decentralizace v zemích EU a OECD, 
s důrazem na financování územních samospráv 
v ČR. Součástí je také česko-anglický slovník 
důležitých pojmů. - 1. vyd. - Příl. 

 
24211 
Fiskální výhled České republiky : říjen 2008  
[Praha] : Ministerstvo financí ČR, 2008. 52 s. 
Analýza makroekonomického vývoje a záměry 
fiskální politiky. Vývoj veřejných financí: 
vládní sektor a mezinárodní srovnání. 
Střednědobý fiskální výhled. Tématem čísla je 
problematika přílivu prostředků z fondů EU a 
jejich předpokládaných fiskálních dopadů. 
Uzávěrka datových zdrojů: 1.10.2008. 
 
24004 
edited by Francesko Farina, Roberto 
Tamborini 
Macroeconomic policy in the European 
Monetary Union : from the old to the new 
Stability and Growth Pact 
Makroekonomická politika v Evropské 
měnové unii : od starého k novému Paktu 
stability a růstu 
London: Routledge, c2008, xii, 223 s. : tab., 
grafy, vzorce 
Publikace nabízí mnohostranné hodnocení 
implementace   makroekonomických     politik 
v eurozóně pět let po zavedení společné měny. 
Je zaměřena zejména na fungování fiskální 
politiky v rámci Paktu stability a růstu. - Pozn. 
- ISBN: 978-0-415-42900-9 
 
E-9180 
tabled in the House of Commons by the 
Honourable James M. Flaherty, P.C., M.P., 
Minister of finance 
Responsible leadership : the Budget plan 
2008 
Odpovědné vedení : rozpočtový záměr na 
rok 2008 
Ottawa: Department of Finance Canada, 
February 2008, 416 s. : tab., grafy 
Publikace přináší charakteristiku hospodářské 
situace   Kanady  v roce   2007  a    seznamuje 
s hlavními politickými cíli, na základě nichž je 
koncipován federální rozpočtový záměr pro 
rok 2008 (snižování zadluženosti, daňová 
zvýhodnění a úlevy, podpora kanadského 
automobilového průmyslu a výrobního 
sektoru, investice do bezpečnostní oblasti, 
ochrany životního prostředí a spotřebitele, 
vzdělávání). Fiskální výhled. - Pozn. - Příl. - 
ISBN: 978-0-660-19808-8 
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24110 
edited by Juha M. Alho, Svend E. Hougaard 
Jensen, Jukka Lassila 
Uncertain demographics and fiscal 
sustainability 
Nepředvídatelná demografie a fiskální 
udržitelnost 
Cambridge: Cambridge University Press, 2008, 
xvi, 282 s. : tab., grafy, vzorce 
Publikace se zabývá hospodářskými důsledky 
nepředvídatelného demografického vývoje a 
věnuje se vlivu demografických rizik na 
veřejné finance včetně penzijních systémů, 
výdajů na zdravotní péči a péči o staré lidi 
především v evropských zemích. Obsahuje 
široké spektrum empirických i teoretických 
přístupů. - Pozn. - ISBN: 978-0-521-87740-4 
 

Životní prostředí 
 
24074 
Toralf Staud, Nick Reimer 
Zachraňme klima : ještě není pozdě 
Praha: Knižní klub, 2008, 285 s. 
Autoři popisují, co může lidstvo udělat, aby 
zabránilo změně klimatu. V první části se 
zabývají otázkou, proč zatím aktivní ochrana 
klimatu   selhává      ve    všech      sférách     - 
v ekonomické, politické i společenské. Druhá 
část představuje konkrétní projekty, s jejichž 
pomocí lze hrozící katastrofu odvrátit. Závěr je 
zaměřen na alternativní budoucnost (co 
můžeme očekávat, pokud se začne aktivně 
chránit klima planety a co nastane, když se tak 
nestane). Kniha se soustřeďuje hlavně na 
situaci v Německu. - 1. vyd. - Wir Klimaretter, 
so ist die Wende noch zu schaffen (Orig.). - 
ISBN: 978-80-242-2119-9 
 
24089 
Bjorn Lomborg 
Zchlaďte hlavy! : skeptický ekolog 
o globálním oteplování 
Praha: Dokořán, 2008, 358 s. : 3 tab., 59 obr. 
Kniha dánského statistika a ekologa provádí 
čtenáře problematikou globálního oteplování 
trochu z jiného pohledu než většina 
současných publikací. Autor v knize postupně 
kriticky          prověřuje         různá       tvrzení 
o katastrofálních dopadech klimatických změn, 
tak jak nám je nabízejí média, populární 
publikace, aktivisté a politici, aniž by popíral, 
že problémy se změnami klimatu existují. 

Ukazuje, že se následky globálního oteplování 
dramaticky zveličují, a že ne všechny 
navrhované způsoby řešení těchto problémů 
jsou rozumné, perspektivní a ekonomicky 
výhodné. Zároveň ukazuje, že objektivně 
doloženým škodám oteplování lze snadno 
zabránit cílenými, rychlými a především 
relativně levnými zásahy. - 1. vyd. - Cool It. 
The Sceptical Environmentalist's Guide to 
Global Warming (Orig.).  
- ISBN: 978-80-7363-188-8 
 

Ostatní 
 
24200 
[Ludmila Kollmannová, Jarmila Janešová, 
Libuše Prokopová] 
Angličtina ihned k použití do kapsy 
Voznice: LEDA, 2008, 414 s. 
Tematicky uspořádaná příručka pokrývá 
základní komunikační situace. Kromě větné a 
slovní zásoby obsahuje navíc přehled anglické 
výslovnosti, stručné seznámení s anglickou 
mluvnicí, vybrané anglické reálie, podrobný 
obsah a abecední rejstřík. Příručka je určena 
jak začátečníkům, tak i středně pokročilým a 
pokročilým studentům (podle Evropského 
jazykového rámce od úrovně A1 až po B2, 
případně C1). - 1. vyd.  
- ISBN: 978-80-7335-091-8 
 
24056 
Ludmila Kollmannová 
Angličtina pro mírn ě a středně pokročilé 
samouky 
Voznice: LEDA, 2008, 358 s. + 2 CD 
Učebnice klade důraz na nácvik tří základních 
dovedností:    porozumění      textu,     poslech 
s porozuměním a řízený nácvik ústního 
projevu. Je vybavena klíčem ke cvičením, 
slovníčkem anglické gramatické terminologie, 
přehledem gramatických časů a přehledem 
tvarů nepravidelných sloves. Ke kontrole 
úspěšnosti slouží závěrečný test. - 1. vyd. - 
Závěrečný test -- klíč ke cvič. -- slovníček -- na 
2 CD poslech. cvič.  
- ISBN: 978-80-7335-100-7 
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21555X     Pouze prezenčně 
Historický ústav AV ČR 
Biografický slovník českých zemí. [X. sešit], 
Č-Čerma 
Praha: Libri, 2008, XVII, 502-606 s. 
Biografický slovník obsahuje data o již 
nežijících osobnostech. Každé heslo je 
opatřeno standardizovaným záhlavím, 
životopisem   dané   osoby    a   je      doplněno 
o příslušné bibliografické údaje. - 1. vyd. - 
ISBN: 80-7277-214-7 
 
24197 
Brusel : Antverpy, Gent a Bruggy 
Praha: Ikar, 2008, 208 s. : fot., mapky 
Bohatě ilustrovaný průvodce po 
nejnavštěvovanějších městech Belgického 
království s velkým množstvím praktických 
rad a informací. Nechybí údaje o všem 
potřebném, co cestovatel tradičně na cestách 
potřebuje (stravování, ubytování, doprava, 
možnosti nákupů atd.). - 2. rozš. vyd. - 
Slovníček. - Eyewitness travel guides - 
Brussels (Orig.). - ISBN: 978-80-249-1045-1 
 
24151 
Iva Michňová 
Business Deutsch : korespondence, 
obchodní jednání, prezentace, telefonování a 
společenská konverzace 
Praha: Grada, 2006, 105 s. 
Výrazy a věty, které se hodí pro typické 
profesní a obchodní situace, od navazování 
pracovních kontaktů přes obchodní jednání, 
prodej, prezentaci, telefonování a přijímací 
pohovor až po společenskou konverzaci. 
Zajímavé a užitečné kulturní a jazykové tipy. 
Nejdůležitější   slovní    spojení   a      pojmy. 
V závěru knihy souhrnný česko-německý 
slovníček, vysvětlení často užívaných zkratek, 
seznam státních svátků v německy mluvících 
zemích, přehled matematických pojmů a 
tabulka států EU, jejich hlavních měst a 
obyvatel. - 1. vyd. - Příl.  
- ISBN: 80-247-1643-7 
 
24035 
[autorský kolektiv pracovníků Lingea] 
Česko-anglický mluvník 
Brno: Lingea, 2008, 461 s. 
Mluvník v sobě spojuje výhody slovníku, 
konverzační příručky a přehledu gramatických 
pravidel. Obsahuje 1 500 abecedně řazených 
klíčových slov, která pokrývají základ slovní 
zásoby včetně praktických vět, slovních 

spojení a idiomů. Součástí je i přehled anglické 
gramatiky s ilustračními příklady. - 2. vyd. - 
ISBN: 978-80-87062-28-9 
 
24150 
[autorský kolektiv pracovníků Lingea] 
Česko-anglický mluvník ekonomický 
Brno: Lingea, 2008, 287 s. 
Mluvník v sobě spojuje výhody slovníku, 
konverzační příručky a přehledu gramatických 
pravidel.   Obsahuje    1 100    klíčových  slov 
z oblasti ekonomiky a podnikání, 9 000 
užitečných vět, ustálených spojení a 
konverzačních obratů, 22 tematických okruhů 
a 300 anglických ekonomických zkratek.  
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-87062-39-5 
 
24031 
[autorský kolektiv pracovníků Lingea] 
Česko-francouzský mluvník 
Brno: Lingea, 2008, 428 s. 
Mluvník v sobě spojuje výhody slovníku, 
konverzační příručky a přehledu gramatických 
pravidel. Obsahuje 1 500 abecedně řazených 
klíčových slov, která pokrývají základ slovní 
zásoby včetně praktických vět, slovních 
spojení a idiomů. Součástí je i kompletní 
přehled gramatiky s ilustračními příklady. 
 - 1. vyd. - ISBN: 978-80-87062-34-0 
 
24032 
[autorský kolektiv pracovníků Lingea] 
Česko-německý mluvník 
Brno: Lingea, 2007, 430 s. 
Mluvník v sobě spojuje výhody slovníku, 
konverzační příručky a přehledu gramatických 
pravidel. Obsahuje 1 500 abecedně řazených 
klíčových slov, která pokrývají základ slovní 
zásoby včetně praktických vět, slovních 
spojení a idiomů. Součástí je i kompletní 
přehled gramatiky a ilustrační příklady.  
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-87062-17-3 
 
24106 
[autorský kolektiv pracovníků Lingea] 
Česko-ruský mluvník 
Brno: Lingea, 2008, 412 s. 
Mluvník v sobě spojuje výhody slovníku, 
konverzační příručky a přehledu gramatických 
pravidel. Obsahuje 1 500 klíčových slov 
tvořících základ slovní zásoby, užitečné věty a 
konverzační obraty. Jeho součástí je i přehled 
ruské gramatiky s ilustračními příklady.  
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-87062-38-8 
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24036 
[autorský kolektiv pracovníků Lingea] 
Česko-španělský mluvník 
Brno: Lingea, 2008, 444 s. 
Mluvník v sobě spojuje výhody slovníku, 
konverzační příručky a přehledu gramatických 
pravidel. Obsahuje 1 500 abecedně řazených 
klíčových slov, která pokrývají základ slovní 
zásoby včetně praktických vět, slovních 
spojení a idiomů. Součástí je i přehled 
gramatiky s ilustračními příklady. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-87062-37-1 
 
24194 
Federico Rampini 
Čínské století : autentický průvodce zemí 
rudého draka 
Praha: Dokořán, 2008, 303 s. 
Pekingský dopisovatel italského listu La 
Repubblica   představuje   Čínu jako velmoc 
21. století. Zabývá se dopady prudkého rozvoje 
čínské společnosti na světovou situaci. Čína je 
jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí 
planety, její ekonomický boom zásadně 
ovlivňuje světovou ekonomiku, země se stává 
jedním z důležitých hráčů světové politiky. 
Přesto je budoucí supervelmoc pro mnoho lidí 
ze Západu zahalena rouškou tajemství. 
Publikace nabízí všestranný a vyvážený pohled 
na současnou čínskou společnost, politiku či na 
její mezinárodní postavení. Popisuje nové 
trendy v životním stylu Číňanů, prudký rozvoj 
jejich měst, vznik vrstev bohatých 
"kapitalistů", čínské úspěchy ve vědě a 
výzkumu. Nechybí ani historická perspektiva - 
autor objasňuje nejednoduché čínské dějiny a 
politiku ve 20. století. Věnuje se i odvrácené 
straně čínského ekonomického zázraku 
(chudoba některých vrstev obyvatelstva, 
devastace životního prostředí, politické 
restrikce). - 1. vyd. - Il secolo cinese (Orig.). - 
ISBN: 978-80-7363-128-4 
 
23989 
Jan Klíma 
Dějiny Angoly  
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, 
402 s. : fot., il., mapky 
Vývoj afrického státu od pravěku až do 
současnosti (do roku 2002). Samostatná 
kapitola   shrnuje    česko-angolské  vztahy. - 
1. vyd. - Dod.: chronolog. přehl. událostí -- 
přehl. panovníků a představ. státu -- slov. 
pojmů. - ISBN: 978-80-7106-950-8 
 

24196 
Pavel Hlavinka 
Dějiny filosofie : jasně a stručně 
Praha: Triton, 2008, 265 s. : fot. 
Učebnice je určena nejen studentům středních 
a vysokých škol rozličného zaměření, ale i širší 
veřejnosti projevující zájem o vývoj lidského 
myšlení. Skládá se z částí: indická a čínská 
filosofie, řecká, křesťanská, renesanční, 
barokní filosofie (racionalismus), osvícenství, 
Immanuel Kant, romanticko-idealistická 
německá filosofie, iracionalismus a 
voluntarismus, novodobá evropská filosofie, 
nová metafyzika a křesťanské filosofie 20. 
století, fenomenologie a existencialismus, 
hermeneutika, strukturalismus a 
novopozitivismus, postmoderní filosofie.  
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-7387-015-7 
 
24061 
Otakar Hulec, Jaroslav Olša, jr. 
Dějiny Zimbabwe, Zambie a Malawi 
Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, 
656 s. : fot. 
Historie rozsáhlého území v povodí řeky 
Zambezi a jejím okolí od nejstarších dob do 
začátku 21. století. Jedna kapitola je věnovaná 
českým kontaktům v této oblasti. - 1. vyd. - 
Dod.: chronolog. přehl. událostí a představitelů 
-- slov. užit. výrazů.  
- ISBN: 978-80-7106-952-2 
 
24026 
Marion Grussendorf 
English for presentations 
Plzeň: Fraus, 2008, 80 s. : fot., obr. + 1 CD 
Učebnice je sestavena z šesti tematických 
celků, které kopírují průběh typické 
prezentace. Texty v rámečku přinášejí důležitá 
slovní spojení, fráze a tipy pro efektivní vedení 
prezentace. - 1. vyd. - Příl. -- na CD dialogy a 
poslechová cvič. -- klíč -- přehl. ustálených 
obratů a frází. - ISBN: 978-80-7238-611-6 
 
24195 
Marie Pravdová, Miroslav Pravda 
Francouzská konverzace 
Praha: Fortuna, 2008, 359 s. : obr. 
Učebnice se skládá ze dvou částí. První je 
zaměřena na různé tematické okruhy (nákupy, 
cestování, město, rodina, sport atd.), ve druhé 
se probírá vyjádření postojů a reakcí (omluva, 
představení se, vyjádření souhlasu aj.). Každý 
oddíl obsahuje dialogy, dvojjazyčný přehled 
nejdůležitějších výrazů a frazeologii. 
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Následuje doplňkový text a autentický 
dokumentační materiál. Za každým dialogem 
jsou cvičení. - 2. vyd. - Klíč ke cvič. - ISBN: 
978-80-7373-021-5 
 
24034 
[slovník sestavily Eva Kejvalová, Michaela 
Voltrová] 
Fraus kompaktní slovník : německo-český, 
česko-německý 
Plzeň: Fraus, 2008, 1200 s. 
Slovník obsahuje 50 000 aktuálních hesel, 
velké množství příkladových vazeb, doplňující 
gramatické a stylistické údaje, gramaticko-
lexikální   bloky,   vyznačení    přízvuku    aj. 
V příloze jsou přehledy aktuálních symbolů a 
geografických názvů, stručný přehled 
gramatiky a frází. - 1. vyd. - Příl.  
- ISBN: 978-80-7238-638-3 
 
24012 
Jana Šoferová 
Lektorské finty : jak p řipravit a realizovat 
zajímavá školení 
Praha: Grada, 2008, 105 s. : schémata, obr. 
Definice dobrého lektora. Rady, tipy a účinné 
nástroje, jak výrazně zkvalitnit školení 
(udržení pozornosti, praktické příklady a 
ukázky, zpětná vazba, interaktivní techniky). - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-247-2483-6 
 
24064 
Šárka Waisová 
Mezinárodní organizace a režimy 
Plzeň: Čeněk, 2008, 255 s. 
Publikace pojednává o historii, rolích a 
funkcích mezinárodních kooperativních 
institucí, a to zejména mezinárodních režimů, 
mezinárodních vládních organizací, nevládních 
organizací      a     nadnárodních      korporací. 
Z obsahu: klasifikace mezinárodních 
organizací, struktura a funkce mezinárodních 
režimů, příklady jednotlivých typů organizací 
(mezinárodní vládní, nevládní a hybridní 
organizace, mezinárodní režim).  
- ISBN: 978-80-7380-109-0 
 
24193 
Amir D. Aczel 
Náhoda : příručka pro hazardní hráče, 
zamilované, obchodníky s cennými papíry a 
pro všechny ostatní 
Praha: Dokořán, 2008, 165 s. : obr. 
Čím se řídí šťastná a nešťastná náhoda a jak 
předpovídat náhodné jevy? A jak je lze 

ovlivnit? S použitím jazyka matematiky se 
může náhoda přejmenovat na 
pravděpodobnost. Lze ji popsat a odvodit 
rovnice, které vypovídají o jejích vlastnostech. 
Pomocí   teorie    pravděpodobnosti    a  vzorců 
z této knihy lze odpovědi na uvedené otázky 
alespoň odhadnout. Z obsahu: princip inkluze a 
exkluze, rozhodování při neurčitosti, strategie 
her, Bayesova věta, průzkumy veřejného 
mínění aj. - Příl. -- cvič. s výsledky. - Chance : 
a guide to gambling, love, the stock market, 
just about everything else (Orig.).  
- ISBN: 978-80-7363-191-8 
 
24203 
[Carla Bezděková ... et al.] 
Němčina ihned k použití do kapsy 
Voznice: LEDA, 2008, 454 s. 
Tematicky uspořádaná příručka, která pokrývá 
základní komunikační situace. Kromě větné a 
slovní zásoby obsahuje navíc přehled německé 
výslovnosti, stručné seznámení s německou 
mluvnicí a vybrané německé reálie. Příručka je 
určena všem, kdo se němčinu učí nebo kdo ji 
používají, a to od začátečníků až po středně 
pokročilé, případně pokročilé (od úrovně A1 
až po B2, případně C1). - 1. vyd.  
- ISBN: 978-80-7335-089-5 
 
23860 
Jana Navrátilová 
Němčina pro lenochy a věčné začátečníky 
Brno: Computer Press, 2007, 123 s. : obr.  
+ 1 DVD 
Konverzační minimum a základy německé 
gramatiky s cvičeními. - 1. vyd. - Klíč. ke cvič. 
-- přehl. nepravid. sloves -- něm.-český slov. -- 
na DVD 10 lekcí gramatiky, poslech. cvič., 
interaktivní testy a anim. scénky.  
- ISBN: 978-80-251-1652-4 
 
24076 
Stuart Dean 
Obchodní komunikace v angličtině 
Praha: Grada, 2008, 105 s. 
Praktická příručka pro všechny, kteří při své 
práci či podnikání používají angličtinu a chtějí 
komunikovat přesvědčivě a bez chyb. 
Obsahuje vzorové fráze, příklady, ukázkové 
rozhovory, slovní spojení, praktické rady a 
tipy. Vysvětluje, jak anglicky telefonovat, jak 
efektivně komunikovat a vyjádřit svůj názor, 
jak vést obchodní jednání, jaká slova používat 
při prezentacích, při přijímacím pohovoru a jak 
vést společenskou konverzaci (tzv. small talk). 
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- 1. vyd. - Příl.: odkazy na zajímavé zdroje na 
internetu. - Business talk English (Orig.). - 
ISBN: 978-80-247-2599-4 
 
24041 
Jan Průcha, Eliška Walterová, Jiří Mareš 
Pedagogický slovník 
Praha: Portál, 2008, 322 s. 
Odborný slovník středního rozsahu, který 
pokrývá oblast školství, teorii pedagogiky a 
pedagogický výzkum. - 5. vyd. - Heslář -- 
přehl. pedagog. slovníků a encyklopedií. - 
ISBN: 978-80-7367-416-8 
 
24192 
Isabela Bradáčová 
Požární bezpečnost domu 
Brno: ERA, 2005, viii, 128 s. : 26 tab. 
Problematika požární ochrany obytných 
budov. Základní požadavky protipožární 
ochrany. Požárně technické vlastnosti 
stavebních hmot a konstrukcí, minimální 
stupeň hořlavosti použitých materiálů, postupy 
elektrických rozvodů a požární riziko objektu. 
Únikové cesty a odstupy. Typy hasicích 
přístrojů a jejich použití. - 1. vyd.  
- ISBN: 80-7366-025-3 
 
24071 
Mariusz Misztal 
Practise your English : intermediate and 
advanced level 
Praha: Fragment, 2008, 350 s. : obr. 
Soubor přehledných testů pro středně pokročilé 
a pokročilé. V knize jsou testy tří úrovní, které 
ověřují znalosti slovní zásoby. - 2. vyd. - Klíč 
ke cvič. - ISBN: 978-80-253-0665-9 
 
24155 
Dieter-W. Allhoff, Waltraud Allhoff 
Rétorika a komunikace 
Praha: Grada, 2008, 199 s. : schémata 
Komplexní úvod do všech oblastí aplikované 
rétoriky, což zahrnuje řeč těla, volný projev, 
argumentaci a vedení rozhovoru. Aplikovaná 
rétorika na základě informací a cvičení 
podporuje komunikační výkon každého 
jednotlivce a odbourává případné problémy. 
Součástí výkladu jsou pracovní listy s testy a 
úkoly. - 14. vyd. - Rhetorik & 
Kommunikation, Ein Lehr-und Übungsbuch 
(Orig.). - ISBN: 978-80-247-2283-2 
 
 
 

24199 
[Hana Žofková ... et al.] 
Ruština ihned k použití do kapsy 
Voznice: LEDA, 2008, 446 s. 
Tematicky uspořádaná příručka pokrývá 
základní komunikační situace. Kromě větné a 
slovní zásoby obsahuje navíc přehled ruské 
výslovnosti, stručné seznámení s ruskou 
mluvnicí, vybrané ruské reálie, podrobný 
obsah a abecední rejstřík. Příručka je určena 
začátečníkům až po středně pokročilé, 
případně pokročilé (ve stupnici podle 
Evropského jazykového rámce od úrovně A1 
až po B2, případně C1). - 1. vyd.  
- ISBN: 978-80-7335-087-1 
 
24173 
Iva Michňová 
Společenská konverzace v němčině 
Praha: Grada, 2007, 106 s. 
Konverzační příručka poskytuje materiál pro 
zájemce různých jazykových úrovní, od 
základních   frází    až    po    slovní       zásobu 
k nejrůznějším tématům pro pokročilé 
(kontakty, jazyky, popis osoby a rodiny, 
vzdělání a povolání, jídlo, bydlení, lidé a země, 
úspěšný společník atd.). Vedle praktických 
ukázek konverzace jsou uváděny užitečné 
fráze, obtížnější slovíčka s českým překladem, 
stručný slovník základních výrazů a idiomy. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-247-1644-2 
 
24185 
Václav Klaus ... [et al.] 
Srpen 1968 : čtyřicet let poté 
Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2008, 228 s. 
Sborník obsahuje příspěvky připomínající 40. 
výročí okupace Československa vojsky 
Varšavské smlouvy. Po úvodním projevu 
prezidenta republiky na vzpomínkové akci na 
Pražském hradě následují příspěvky pamětníků 
a historiků (jména jsou uvedena výše). Příloha 
ve druhé části sborníku přináší znění 
dokumentů: Dva tisíce slov, zvací dopis 
Leonidu Brežněvovi, telegrafické zprávy 
velvyslanců,   projev ministra zahraničí ČSSR 
v Radě bezpečnosti OSN, Moskevský protokol 
z 26. 8. 1968, znění Brežněvovy doktríny a 
smouvy o dočasném pobytu vojsk Varšavské 
smlouvy. - 1. vyd. - Příl.  
- ISBN: 978-80-86547-64-0 
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24019 
[zpracoval Jiří Chalupa a kol.] 
Španělsko-český, česko-španělský slovník 
Praha: FIN publishing, 2008, 1343 s. 
130 000 hesel a slovních vazeb. Slovní zásoba 
spisovného a hovorového jazyka včetně 
základních odborných termínů. Gramatika. 
Ustálená spojení a rčení, slovní obraty, úsloví, 
přísloví apod. - 1. vyd. - Střed. příl. - ISBN: 
978-80-86002-86-6 
 
24015 
Sander M. Schroevers 
Telefonování v angličtině 
Praha: Grada, 2008, 104 s. 
Příručka plná vzorových frází, příkladů, 
praktických rad a tipů je určena zejména 
manažerům, obchodníkům a asistentkám 
(správné vedení hovoru, komunikace se 
záznamníkem, zařizování schůzek a obchodní 
hovory). - 1. vyd. - Phone calls in English 
(Orig.). 
 
24188 
Jitka Suchá 
Trénink paměti pro každý věk 
Praha: Portál, 2008, 202 s. 
Příručka poskytuje soubory konkrétních 
návodů k procvičování dlouhodobé i 
krátkodobé paměti, slovní zásoby, soustředění, 
myšlení v souvislostech, logického myšlení a 
matematických schopností. Obsahuje i stručný 
teoretický úvod o kognitivních funkcích, 
návody, jak uchovat mozek co nejdéle svěží a 
také kapitolu o různých technikách rozvíjení 
paměti s názornými příklady. - 1. vyd. - 
Výsledky řešení. - ISBN: 978-80-7367-438-0 
 
24054 
Tomáš Laně 
Turecko-český slovník 
Praha: LEDA, 2008, 320 s. 
Moderní slovník obsahuje přibližně 14 800 
tureckých výrazů a asi 31 600 českých 
ekvivalentů. Obsahuje i základní poučení o 
turecké gramatice a výslovnosti a vysvětlení 
orientačních a výstražných nápisů, dopravních 
pokynů a nejpoužívanějších tureckých zkratek. 
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-7335-126-7 
 
 
 
 
 
 

24055 
R. Šišková, N. Savický 
Ukrajinsko- český, česko-ukrajinský slovník 
Voznice: LEDA, 2008, 1026 s. 
Všeobecná slovní zásoba současné ukrajinštiny 
včetně hovorových a slangových výrazů, 
typických slovních spojení a nejčastější 
frazeologie. 24 300 ukrajinských výrazů. 
Základní odborné termíny z nejrůznějších 
oborů. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7335-113-7 
 
24078 
Vladimíra Dvořáková a kolektiv 
Základní modely demokratických systémů : 
komparace politických systémů 
Praha: Oeconomica, 2008, 255 s. : tab. 
Komparativní metoda v politologii. Základní 
témata komparativních analýz (hlava státu, 
systémy parlamentní a prezidentské, 
klasifikace režimů, strany a stranické systémy, 
volební soustavy). Analýzy Spojených států 
amerických, Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska, Francouzské 
republiky, Spolkové republiky Německo a 
Švýcarska. - ISBN: 978-80-245-1357-7 
 
24024 
Václav Liška 
Zpracování a obhajoba bakalářské a 
diplomové práce 
Praha: Professional Publishing, 2008, 93 s. 
Téma, osnova, obsah bakalářské a diplomové 
práce. Formální úprava práce. Zdroje 
informací, citace a bibliografický záznam. 
Hodnocení diplomové (bakalářské) práce. 
Prezentace a obhajoba. - 1. vyd. - Dod.: 
vědecké metody poznávání -- 2 příl. - ISBN: 
978-80-86946-64-1 
 


