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Vážení čtenáři, 
   

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

 
V přehledu  jsou představeny knihy za 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  a  na  internetových 
stránkách  MF  v části  Veřejnost  (Bulletin  Odborné  knihovny 
MF). 

 
Mezi  českými  novinkami  naleznete  např.  tituly:  

Dějiny  daní  a  poplatků,  Komparativní  ekonomika  EU,    Nové 
jevy v hospodářské a finanční kriminalitě, Numismatika: peníze 
v českých zemích, Česká ekonomika v evropských  integračních 
procesech,  Rozpočet  a  politiky  EU:  příležitost  pro  změnu,  
Vnitřní kontrolní systém, Den, kdy došly prachy: jak velká krize 
ve 30.  letech změnila životy  lidí a na co se máme připravit my, 
Evropská  unie  a  hospodářské  reformy,  Finance  po  krizi: 
důsledky hospodářské recese a co bude dál, Lisabonská smlouva 
a  ústavní  pořádek  ČR,  Mezinárodní  standardy  účetního 
výkaznictví, Návrat ekonomické krize a  Veřejné  finance v ČR. 

 
Ze  zahraničí  jsme   nakoupili  či  získali  např.:  Money 

laundering: a new international law enforcement model, Policy, 
finance & management for public‐private partnerships, A world 
of chance: betting on religion, games, Wall Street, Local public 
finance  in  Central  and  Eastern  Europe,  The  euro  at  10: 
Europeanization,  power,  and  convergence  a  Transfer  pricing 
and customs valuation: two worlds to tax as one. 

 
Z  produkce  Ministerstva  financí  upozorňujeme na 

pravidelný materiál Makroekonomická predikce České republiky: 
říjen  2009,  v anglické  verzi  pak  Macroeconomic  forecast  – 
Czech  Republic.  Elektronická  prezentace  je  na  adrese  
http://wwwfr/webdir/index.php?opened=623;4. Připraven je pro 
Vás i další materiál, a to   Fiskální výhled České republiky: říjen 
2009,  který  na  rozdíl  od  Makroekonomické  predikce, 
pokrývající  všechny  podstatné  oblasti  makroekonomického 
vývoje,  je  zaměřen  pouze  na  hospodaření  sektoru  vládních 
institucí. http://wwwfr/webdir/index.php?opened=623;4 

 

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

     
  Mgr. A. Sahánková 

                 VO 303 
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AKTUALITY 
 
Úplné znění zákonů  (ÚZ) 
 
Připravili  jsme  pro  Vás    přehled    Úplných  znění 
zákonů,  které  knihovna  zařadila  do  fondu 
v posledních třech měsících. 
 
24330/742 
Advokáti,  soudy  a  soudci,  notáři,  znalci  a 
tlumočníci. Podle stavu k 23.9.2009. 
 
24330/738 
Cenné papíry:   dohled a podnikání na kapitálovém 
trhu,  kolektivní  investování,  penzijní  fondy, 
komoditní burzy. Podle stavu k 24.8.2009.  
 
24330/736 
Cestovní  náhrady.  Mzdové  a  platové  předpisy. 
Podle stavu k 3.8.2009. 
 
24330/735 
Daně  z příjmů:    zákon o daních  z příjmů  a  zákon     
o  rezervách,  přehled  smluv  o  zamezení  dvojího 
zdanění,  vyhlášky,  pokyny  a  sdělení  MF,  pokyn     
D‐300  k  uplatňování  daně  z příjmů.  Podle  stavu       
k 1.9.2009   

   Stavební  zákon  a  vyhlášky:  technické  požadavky  na 
stavby,  dokumentace  staveb,  územní  plánování, 
územní  řízení,  ohlašování  staveb,  stavební  povolení, 
autorizovaní  inspektoři,  kolaudace  a  další, 
autorizované  profese,  vyvlastnění.  Podle  stavu             
k 23.9.2009. 

 
24330/750 
Daňový  řád.  Daňové  zákony:  vybraná  ustanovení 
2011: redakční uzávěrka 12.10.2009.   
 
24330/749 
Evropské právo. Základní dokumenty. Podle  stavu  
k 1.10.2009.  
 
24330/737 
Insolvence,  ochrana  hospodářské  soutěže,  veřejná 
podpora. Podle stavu k 10.8.2009. 
 
24330/748 
Katastr  nemovitostí.  Zeměměřictví.  Pozemkové 
úpravy a úřady.  Podle stavu k 5.10.2009.  
 
24330/740 
Občanský soudní řád. Soudní řád správní. Rozhodčí 
řízení.  Exekuční  řád.  Soudní  poplatky  a  další 
předpisy. Podle stavu k 7.9.2009.  
 
24330/743 
Obchodní  zákoník  a  další  zákony  a  prováděcí 
předpisy.  Přeměny  obchodních  společností  a 
družstev,  nabídky  převzetí,  Evropské  hospodářské 
zájmové  sdružení,  evropská  společnost,  evropská 
družstevní  společnost,  státní  podnik,  odměna 
likvidátora,  Obchodní  věstník,  přepravní  řád, 

obchodní  rejstřík,  dokumenty  a  listiny  předkládané 
notáři a další. Podle stavu k 1.9.2009. 
 
24330/741 
Sociální  pojištění:  pojistné  na  sociální  zabezpečení, 
nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace 
a  provádění  sociálního  zabezpečení.  Podle  stavu         
k 29.9.2009. 
 
24330/734 
Sociální zabezpečení: státní sociální podpora, sociální 
péče, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní 
a  existenční  minimum,  působnost  v  jednotlivých 
orgánech. Podle stavu k 3.8.2009. 
 
24330/704 
Spotřební daně. Ekologické daně  : daň  z plynů, daň    
z  pevných  paliv,  daň  z elektřiny.  Podle  stavu                  
k 12.10.2009.  
 
24330/739 
Správa  daní  a  poplatků.  Platby  v  hotovosti. Daňové 
poradenství.  Podle stavu k 7.9.2009.  
 
24330/744 

 
24330/747 
Trestní zákoník,  trestní  řád 2010. Redakční uzávěrka 
29.9.2009.  
 
24330/746 
Ústava  České  republiky.  Listina  základních  práv  a 
svobod.  Parlament,  ministerstva.  Ombudsman. 
Antidiskriminační zákon. Podle stavu k 1.9.2009.  
 
 
Sektorové analýzy 
 
Na intranetových stránkách Odborné knihovny MF je    
k dispozici další Sektorová analýza, a to Development  
a  realitní  trh  od  firmy  ČEKIA  (Česká  kapitálová 
informační  agentura)  http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_ 
cekia_2009.php. 
 
Sektorová analýza   Development a  realitní  trh  je dle 
Odvětvové  klasifikace  ekonomických  činností 
(OKEČ)  věnována  OKEČ  70  (Činnosti  v  oblasti 
nemovitostí).  Dokument  hodnotí  postavení  daného 
segmentu  v  rámci  české  ekonomiky  (součástí             
je  rozbor  vývoje  základních  ekonomických 
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charakteristik,  popis  podnikatelské  základny  a 
vlastnické  struktury),  stejně  jako  prostředí,  ve 
kterém  odvětví  působí  (nechybí  vymezení 
aktuálního legislativního rámce, přehled základních 
podpůrných  prostředků  ze  strany  EU  a  ČR,  které 
mohou  subjekty ze  sektoru využívat), a dále vývoj 
na  trhu  rezidenčních  a  komerčních  nemovitostí 
(detailně  je  pozornost  věnována  bytové  výstavbě, 
kancelářským,  industriálním  a  maloobchodním 
nemovitostem  a  realitním  kancelářím).  V  rámci 
analýzy  jsou  také  identifikováni  hlavní  hráči  na 
trhu a dokument rovněž obsahuje vývoj finančních 
poměrových  ukazatelů  sektoru,  potažmo 
jednotlivých  firem  (ukazatele  likvidity,  aktivity, 
rentability  a  zadluženosti).  Studie  je  uzavřena 
shrnutím  základních  vývojových  trendů                        
s  identifikací perspektiv odvětví a SWOT analýzou 
sektoru v podmínkách ČR. 

 

 
 
Na níže uvedené adrese  je k dispozici archiv všech 
zakoupených sektorových analýz: 
http://knihovna.mfcr.cz/elzdroj_cekia.php 
 
 
Státní závěrečné účty 
 
Na stránkách Odborné knihovny MF  je k dispozici 
plný  text  Závěrečného  účtu  státních  výdajů  a 
příjmů  republiky  Československé  za  listopad  a 
prosinec 1918.  
 
http://knihovna.mfcr.cz/historiemf.php 
 
 
Historické publikace o financích 
 
Plný  text  knihy  Finanční  věda  od  Prof.  Dr.  Bráfa 
(přednášky  o  národním  hospodářství,  část  III., 
zimní běh  1902) vyd.   Všehrdem,    je v elektronické 
podobě přístupný na stránkách Odborné knihovny 
MF  
 
http://knihovna.mfcr.cz/Docs/financni_veda.pdf. 
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Daně 
 
24815 
OECD 
Building transparent tax compliance by 
banks 
Zvyšování transparentnosti plnění daňové 
povinnosti bankami 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, c2009, 135 s. : 
tab., grafy, schémata, rámečky 
Zpráva pro Fórum daňové správy (FTA) 
OECD analyzuje přímou či nepřímou 
angažovanost bank v agresivním daňovém 
plánování a identifikuje přínosy pro orgány 
daňové správy a banky z "pozvednutí 
vzájemných vztahů". Zkoumá úlohu 
bankovnictví v ekonomice a daňovém 
systému; důvody, proč se daňové orgány 
zajímají o banky a jimi a jejich klienty 
využívané složité strukturované finanční 
transakce (complex structured financing 
transactions - CFSTs); vnitřní řídicí procesy, 
které banky užívají k řízení daňových rizik a 
strategie prevence, zjišťování a reakce 
používané daňovými orgány. Doporučení pro 
daňové orgány, transparentnost a daňové 
úniky. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-64-
06782-0 (brož.) 
 
24777 
[V. Pelc] 
Daň darovací : komentář 
Praha : C.H. Beck, 2009, xiii, 241 s. 
Znění části zákona o dani dědické, dani 
darovací a dani z převodu nemovitostí             
č. 357/1992 Sb., upravující problematiku 
darování s komentářem a související 
judikaturou. Publikace zahrnuje i problematiku 
darování podle zákona o daních z příjmů a 
texty příslušných pokynů MF. Následuje 
výklad metodického postupu při vyplňování 
daňových přiznání k dani darovací. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-7400-147-5 (brož.) 
 
24788 
Ladislav Pitner, Václav Benda 
Daň z přidané hodnoty s komentářem : 
podle právního stavu k 1.4.2009 
Olomouc : Andragogos agency, 2009, 479 s. 
Komentované znění zák. č. 235/2004 Sb.,         
o dani z přidané hodnoty. Vybrané informace, 
stanoviska a sdělení MF k uplatňování DPH     

v roce 2009. - 4. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-
80-7263-539-9 (váz.) 
 
24782 
Vladimír Pelc 
Daňové odpisy 2009-2010 : strategie pro 
podnikatelskou praxi podle znění zákona     
o daních z příjmů k 1. červenci 2009 : 
mimořádné odpisy pro léta 2009 až 2010 
Praha : Linde Praha, 2009, 139 s. 
Daňové odpisování a jeho strategie pro 
podnikatelskou praxi. Odpisy jako daňové 
výdaje, jejich vliv na daňový základ, přerušení 
a pokračování v daňovém odpisování, objekty 
a subjekty daňového odpisování, metody 
odpisování, odpisové tabulky. Informace         
o mimořádných odpisech pro léta 2009 a 2010, 
kdy došlo k výrazným změnám. - ISBN: 978-
80-7201-771-3 (brož.) 
 
24861 
Daňové zákony v úplném znění k 1.9.2009     
s přehledy změn 
Olomouc : Andragogos agency, 2009, 199 s. 
Úplná znění všech daňových zákonů platná     
k 1. 9. 2009. Přehled změn je uveden v úvodu 
každého zákona a v textech jsou změny 
vytištěny odlišným písmem. Přehled platných 
smluv ČR o zamezení dvojího zdanění a právní 
úprava slevy na pojistném na sociální 
zabezpečení s účinností od 1. 8. 2009. -      
ISBN: 978-80-7263-547-4 (brož.) 
 
24868 
Anna Schultzová a kolektív 
Daňovníctvo : daňová teória a politika 
Bratislava : Iura edition, 2009, 237 s. : tab. 
Komplexní pohled na daně, daňovou politiku a 
optimalizaci daňového systému v SR a            
v procesu sjednocování Evropy. Daňové 
zatížení a jeho měření. Výklad jednotlivých 
druhů daní doplněný názornými příklady         
s řešením - zdaňování příjmů fyzických a 
právnických osob, majetkové daně, DPH, 
spotřební daně. Správa daní a poplatků 
(daňové řízení, úkony a rozhodnutí v daňovém 
řízení, řádné a mimořádné opravné prostředky, 
daňová exekuce atd.). - 2. preprac. vyd. - 
ISBN: 978-80-8078-264-1 (váz.) 
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24727I 
Alena Vančurová, Lenka Láchová, Stanislav 
Klazar 
Daňový systém ČR : cvičebnice [2009].         
1. díl, Daň a její konstrukce, daňový systém, 
správa daní, pojistné sociálního pojištění, 
majetkové daně 
Praha : VOX, 2009, 82 s. : +1 CD-ROM 
1. díl cvičebnice, která navazuje na učebnici 
Daňový systém ČR z roku 2008 (sign. 23719), 
obsahuje úkoly a jejich řešení k procvičení 
kapitol o dani a její konstrukci, daňovém 
systému, správě daní, pojistném sociálního 
pojištění a o majetkových daních. - Příl. CD-
ROM s prezentacemi ke všem kapitolám a        
s tabulkami pro daň. výpočty -- klíče k řešení 
úkolů. - ISBN: 978-80-86324-79-1 (brož.) 
 
24727II 
Alena Vančurová, Barbora Slintáková 
Daňový systém ČR : cvičebnice [2009].         
2. díl, Daň z příjmů právnických osob, daň  
z příjmů fyzických osob 
Praha : VOX, 2009, 90 s. 
2. díl cvičebnice, která navazuje na učebnici 
Daňový systém ČR z roku 2008 (sign. 23719), 
obsahuje úkoly k procvičení kapitol daň            
z příjmů právnických a fyzických osob. - Klíče 
k řešení úkolů. - ISBN: 978-80-86324-78-4 
(brož.) 
 
24727III 
Alena Vančurová, Slavomíra Svátková 
Daňový systém ČR : cvičebnice [2009].         
3. díl, Selektivní daně ze spotřeby, daň         
z přidané hodnoty 
Praha : VOX, 2009, 46 s. 
3. díl cvičebnice, která navazuje na učebnici 
Daňový systém ČR z roku 2008 (sign. 23719), 
obsahuje úkoly k procvičení kapitol selektivní 
daně ze spotřeby a DPH. - Klíče k řešení 
úkolů. - ISBN: 978-80-86324-81-4 (brož.) 
 
24764 
[Marek Starý ... et al.] 
Dějiny daní a poplatků 
Praha : Havlíček Brain Team, 2009, 207 s. 
Přehled vývoje právní úpravy daní a poplatků 
v české i světové právní historii. Daně a 
poplatky ve vybraných státech doby 
předřímské a v antickém Římě. Berně a 
poplatky v českých středověkých a raně 
novověkých dějinách, za absolutismu,             
v 19. stol. a za Československé republiky        
v letech 1918-1938. Vývoj poplatků a daní na 

německém území. Církevní poplatky. Daně a 
poplatky v Československu v letech 1945-
1992.  Kromě klasických daní (berní) a 
poplatků jsou sledovány i regály, akcízy, 
příspěvky, odvody, desátky, cla atd. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-87109-15-1 (váz.) 

   

 
24774 
Václav Benda, Milan Tomíček 
DPH u intrakomunitárních dodávek a 
dovozu a vývozu zboží : praktické postupy 
uplatňování daně s využitím příkladů 
Praha : POLYGON, 2009, 346 s. : obr. 
Publikace poskytuje komplexní informace       
o dopadech tzv. intrakomunitárních transakcí, 
tj. transakcí, kdy některý ze zúčastněných 
subjektů pochází z jiného členského státu, a to 
jak v oblasti dodání zboží, tak v oblasti 
poskytování služeb. Rozebírá mechanismus 
zdaňování základní varianty každé transakce, 
související daňové dopady a další alternativní 
varianty. Kapitoly: Pořízení zboží z jiného 
členského státu; Dovoz zahraničního zboží do 
ČR; Dodání zboží do jiného členského státu; 
Vývoz zboží do států mimo EU a plnění 
osvobozená od daně s nárokem na odpočet 
daně ve zvláštních případech; Třístranné 
obchody; Zasílání zboží; Poskytování služeb 
osobou registrovanou k dani v jiném členském 
státě nebo zahraniční osobou s místem plnění   
v tuzemsku; Poskytování služeb plátcem           
s místem plnění mimo tuzemsko; Intrastat; 
Legislativa ES a vybrané informace z jiných 
členských států. Právní stav k 1. 1. 2009. -       
3. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7273-158-9 
(váz.) 
 
24796 
Marjaana Helminen 
EU tax law - direct taxation 
Daňové právo Evropské unie pro oblast 
přímého zdanění 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal 
Documentation, c2009, xxii, 406 s. : schémata 
Komplexní přehled právních norem EU 
významných z hlediska přímých daní přináší 
analýzu toho, jak jsou tyto normy 
interpretovány a jak ovlivňují národní daňové 
právo a daňový režim členských států EU. 
Obsahuje odkazy na rozsudky Evropského 
soudního dvora a analýzu precedenčního práva 
týkající se přímého zdanění. Zabývá se také 
daňovým režimem jednotlivých speciálních 
typů společností EU (European Company - SE, 
European Cooperative Society - SCE, 
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European Economic Interest Grouping - 
EEIG). Zvláštní pozornost je věnována právní 
problematice transfer pricing (převodních cen), 
směrnicím o vzájemné administrativní pomoci 
v daňových záležitostech; o vzájemné pomoci 
při vymáhání daňových pohledávek; o zdanění 
úrokových příjmů z úspor a také opravným 
prostředkům. - Pozn. - ISBN: 978-90-8722-
058-7 (brož.) 
 
24794 
editors Walter van der Corput and Fabiola 
Annacondia 
EU VAT compass 2009/2010 
Orientace v evropské DPH 2009/2010 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2009, vi, 560 s. : tab. 
Referenční příručka pro oblast daně z přidané 
hodnoty v Evropské unii. Je rozdělena do tří 
částí - první přináší směrnici 2006/112/ES 
(nahradila tzv. Šestou směrnici k 1. lednu 
2007) o společném systému daně z přidané 
hodnoty ve znění 2008/8/ES a 2008/117/ES; 
druhá část je věnována precedenčnímu právu 
ESD vztahujícímu se k DPH z let 1970-2008   
v chronologickém pořadí a s rejstříky; třetí část 
přehledně seznamuje s praxí jednotlivých 
členských států u alternativního výběru 
možností stanovených směrnicí. - Pozn. - 
ISBN: 978-90-8722-061-7 (brož.) 
 
24695        Pouze prezenčně   
International Bureau of Fiscal Documentation ; 
Juhani Kesti, chief editor Europe 
European tax handbook 2009 
Evropská daňová příručka 2009 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal 
Documentation, 2009, 892 s. : tab. 
Základy daňových systémů evropských zemí a 
výběr nejdůležitějších daňových aspektů každé 
jurisdikce. Popis je založen na informacích 
dostupných k 1. dubnu 2009. Nejprve část 
věnovaná zdanění v Evropské unii - základní 
charakteristika daní a výše sazeb. Následují 
podrobnější informace o jednotlivých zemích 
Evropy (zdanění fyzických i právnických 
osob). Příručka se rovněž věnuje pokračující 
harmonizaci daňových systémů států, které 
nově přistoupily k EU. Zahrnuje také popis 
sedmi nejdůležitějších švýcarských kantonů. 
Toto vydání bylo rozšířeno o kapitolu 
věnovanou Gruzii, nyní tedy poskytuje 
informace o 48 státech a jurisdikcích. - 20th 
annual ed. - ISBN: 978-90-8722-052-5 (brož.) 
 

24821 
Miloslav Hnátek 
Hotelnictví a daně 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 163 s. 
Praktické využití zákona o daních z příjmů a 
zákona o DPH v podmínkách hotelového 
provozu se zaměřením na specifická řešení      
z pohledu obou daní. V oblasti DPH se jedná 
zejména o problematiku vymezení rozsahu 
poskytovaných hotelových služeb, uskutečnění 
zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň, 
stanovení základu daně poskytovaných služeb 
a sazby daně, určení místa plnění a s tím 
související správné stanovení daňové 
povinnosti plátce jako příjemce poskytované 
služby ze zahraničí. V oblasti daně z příjmů se 
pozornost soustřeďuje na daňové a nedaňové 
náklady, uplatnění majetku v základu daně a 
problematiku pohledávek. Výklad doprovázejí 
příklady. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-446-8 
(váz.) 
 
24837 
OECD 
OECD transfer pricing guidelines for 
multinational enterprises and tax 
administrations 
Směrnice OECD o převodních cenách pro 
nadnárodní podniky a daňové správy 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2009, 243 s. 
Shrnutí a přepracování předchozích zpráv 
Výboru pro fiskální záležitosti OECD 
týkajících se převodních cen a další daňové 
problematiky s ohledem na nadnárodní 
podniky (zejména Převodní ceny a nadnárodní 
podniky z roku 1979) s aktualizacemi               
k červenci 2009. "Arm's lenght principle" 
(princip ocenění dle tržních podmínek); 
tradiční transakční i další metody; řešení a 
vyhýbání se sporům; dokumentace; zvláštní 
opatření u nehmotného vlastnictví a pro služby 
uvnitř skupiny; cost contribution arrangements 
(CCAs) - ujednání o rozvržení nákladů. - 2009 
ed. - Pozn. -- Příl. -- Slovníček. - ISBN: 978-
92-64-07527-6 (brož.) 
 
24310VIII 
kolektiv autorů 
Slevy na pojistném, nové odpisy 
Praha : Svaz účetních, 2009, 64 s. 
Slevy na pojistném na sociální zabezpečení       
s účinností od 1. 8. 2009 s příklady (novelizace 
zákonem č. 221/2009 Sb.). Mimořádné daňové 
odpisy po novele zákona o daních z příjmů 
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(zák. č. 216/2009 Sb.) s účinností od             
20. 7. 2009. V další části publikace stanoviska 
ke konkrétním dotazům z praxe. Např. podání 
daňového přiznání, dary v neziskové 
organizaci, uplatnění DPH při poskytnutí 
služeb, povinnost určit auditora, nákup zboží   
v EUR, sazba DPH, vrácení doměřených daní 
aj. 

 

 
24802I 
Slavomíra Svátková 
Spotřební a ekologické daně v České 
republice 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 300 s. : tab., 
schémata, obr. +1 CD 
Dva principy výběru daní a jejich využití         
u spotřebních a ekologických daní. Předmět 
spotřebních daní. Mechanismus jejich výběru. 
Daňové sklady a režim podmíněného 
osvobození od spotřební daně. Uvolnění 
výrobku do volného daňového oběhu a vznik 
povinnosti spotřební daň přiznat a zaplatit. 
Osvobození od spotřebních daní. Plátci a jejich 
registrace. Základ a sazby spotřebních daní, 
jejich výpočet. Vracení spotřebních daní. 
Dodávání vybraných výrobků po území 
členských států EU a mezi územím 
Společenství a třetími zeměmi. Vybrané otázky 
ze správy spotřebních daní. Značení vybraných 
výrobků. Shodné a odlišné prvky ekologických 
a spotřebních daní. Daň ze zemního plynu a 
některých dalších plynů, z pevných paliv a      
z elektřiny. Společná ustanovení pro 
ekologické daně. Právní stav publikace je        
k    1. 4. 2009. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7357-
443-7 (brož.) 
 
24802II 
Slavomíra Svátková 
Spotřební a ekologické daně v České 
republice : cvičebnice 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 143 s. +            
1 samostat. příl. 
Praktické ověření informací ze stejnojmenné 
učebnice. Ke každému z dvaceti témat 
(kapitol) jsou přichystány příklady různých 
obtížností. Samostatná příloha pak obsahuje 
řešení těchto příkladů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7357-443-7 (brož.) 
 
 
 
 
 
 

24839 
OECD 
Tax co-operation 2009 : towards a level 
playing field : 2009 assessment by the 
Global Forum on Transparency and 
Exchange of Information 
Daňová spolupráce 2009 : rovné         
podmínky : hodnocení Globálního fóra                          
o transparentnosti a výměně informací 2009 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2009, 351 s. : tab., 
grafy 
Čtvrtá výroční zpráva přináší výsledky jednání 
Globálního fóra o transparentnosti a výměně 
informací (dříve Globální daňové fórum), 
jehož cílem je faktické zhodnocení 
transparentnosti a efektivní výměny informací 
pro daňové účely. Přehledně zpracované údaje 
z 87 jurisdikcí (výměna informací, jejich 
dostupnost a věrohodnost, přístup k bankovním 
informacím, dále účetním a osobním údajům a 
údajům o vlastnictví). Hodnocení pokroku 
dosaženého v oblasti implementace standardů. 
Obsah zprávy ukazuje schopnost členských a 
nečlenských zemí OECD spolupracovat           
s cílem zabránit tomu, aby jejich finanční 
centra byla zneužita pro nezákonné vyhýbání 
se daním a daňové úniky. Rozsáhlá příloha - 
tabulky s údaji jednotlivých států. - Pozn. -- 
Příl., glosář. - ISBN: 978-92-64-04063-2 
(brož.) 
 
E-9275 
Jan Hanousek, Filip Palda 
Tax evasion dynamics in the Czech  
Republic : first evidence of an evasional 
Kuznets curve 
Dynamika daňových úniků v České 
republice : první důkazy o Kuznetsově 
křivce šedé ekonomiky 
Prague : CERGE-EI, September 2008, 38 s. : 
vzorce, tab. 
Studie prostřednictvím výběrových šetření a 
průzkumů měří dynamiku daňových úniků a 
zjišťuje, jak se vyvíjela šedá (stínová) 
ekonomika v České republice v letech 1995-
2006. Po počátečním růstu dosáhla stínová 
ekonomika maxima a poté začala klesat podle 
kvadratické křivky, kterou autoři nazývají 
Kuznetsovou křivkou šedé ekonomiky. 
Výsledky mohou pomoci při predikci 
budoucích daňových úniků nejen v ČR, ale      
i v dalších tranzitivních ekonomikách. - Příl. - 
ISBN: 978-80-7343-160-0 (CERGE UK Praha, 
brož.) 
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24840 
Jesper Barenfeld 
Taxation of cross-border partnership : 
double tax relief in hybrid and reverse 
hybrid situations 
Zdanění mezinárodních osobních 
společností : úleva u dvojího zdanění            
v hybridních a reverzně hybridních stavech 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal 
Documentation, c2005, xxii, 406 s. : schémata 
Obsáhlá dizertační práce zpracovává téma 
dvojího zdanění příjmů mezinárodních 
osobních společností (partnership)             
v asymetrických situacích. Klasifikace 
osobních společností pro daňové účely je         
v jednotlivých státech různá, v důsledku čehož 
dochází k asymetrickému zdanění (státy mají 
odlišný pohled na to, kdo je příslušným 
plátcem daně). Aplikace smluv o zamezení 
dvojího zdanění je pro tyto případy 
nedostatečná. Právní rámec a typy osobních 
společností, asymetrické zdanění, použitelnost 
Vzorové daňové smlouvy OECD. V závěru 
autor seznamuje se švédským přístupem          
k úlevám při dvojím zdanění, s klasifikačními 
pravidly pro daňový režim zahraničních 
subjektů pro domácí daňové účely a přináší 
teoretické návrhy k řešení problému dvojího 
zdanění v asymetrických situacích. - Pozn. - 
Dizertační práce obhájená na Jönköping 
International Business School ve švédském 
Jönköpingu v roce 2005. - ISBN: 90-76078-
85-8 (váz.) 

      

 
24838 
[Steven W. Clark, Alastair Thomas] ; OECD 
Taxation of SMEs : key issues and policy 
considerations 
Zdanění malých a středních podniků : 
hlavní problémy a taktické úvahy 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, c2009, 166 s. : 
grafy, vzorce, tab., rámečky 
Zpráva zkoumá problematiku zdanění malých 
a středních podniků (MSP) v zemích OECD. 
Předkládá a analyzuje informace získané 
prostřednictvím dotazování na současné 
postupy a správní stránku zdanění MSP v roce 
2006. Nejdříve charakterizuje a statisticky 
hodnotí působení MSP; dále rozebírá a 
srovnává: daňové zatížení MSP - zdanění 
příjmů (podniků zapsaných a nezapsaných do 
obchodního rejstříku) a příspěvky na sociální 
zabezpečení; daňová zkreslení ve vztahu         
k založení MSP, organizační formě a růstu se 

zaměřením na podnik s jediným 
vlastníkem/pracovníkem; daňové pobídky - 
argumenty pro i proti; další náklady na splnění 
daňové povinnosti a zjednodušující opatření. 
Problematika je dokreslena případovými 
studiemi vybraných členských států OECD. - 
Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-64-02473-1 
(brož.) 
 
24797 
edited by Anuschka Bakker and Belema 
Obuoforibo 
Transfer pricing and customs valuation : 
two worlds to tax as one 
Tvorba převodních cen a celní ohodnocení : 
dva světy zdaněné jako jeden 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal 
Documentation, c2009, xxxii, 662 s. : 
schémata 
Publikace detailně zkoumá vztah mezi 
oceněním pro potřebu převodních cen a pro 
stanovení celní hodnoty a jeho důležitost pro 
nadnárodní společnosti, daňové orgány a celní 
správu. Transfer pricing - postoj OECD, 
směrnice OECD o převodních cenách, 
uplatnění arm's lenght principle (princip 
ocenění dle tržních podmínek). Celní 
hodnocení - WTO Customs valuation 
agreement (Dohoda o celním hodnocení). 
Praxe převodních cen a celní hodnocení ve 
vybraných regionech (EU, NAFTA, 
MERCOSUR, ASEAN, COMESA). DPH a 
transakce mezi spojenými osobami, správní 
problematika (APA proces - advance pricing 
agreement - předběžná dohoda v oblasti 
převodních cen). Následují kapitoly věnované 
dané problematice ve vybraných státech 
(Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Francie, 
Německo, Indie, Japonsko, Mexiko, 
Nizozemsko, JAR, Velká Británie, USA) a 
případové studie umožňující přímé srovnání 
praxe jednotlivých zemí. - Pozn. - ISBN: 978-
90-8722-059-4 (brož.) 
 
24879 
Andreas Weber 
Tschechische Mehrwertsteuer 
Česká daň z přidané hodnoty 2009 
Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, 2009, 188 s. 
Německý překlad znění zákona č. 235/2004 
Sb. o dani z přidané hodnoty v jeho 
aktualizované podobě, platné v České 
republice v roce 2009. Tento zákon upravuje 
daň z přidané hodnoty na zboží, nemovitosti a 
služby v ČR v roce 2009 za podmínek, 
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stanovených tímto zákonem v jeho 
novelizovaném znění. - ISBN: 80-86962-08-3 
(brož.) 
 
E-9294 
Ústřední finanční a daňové ředitelství 
Výroční zpráva české daňové správy 2008 
Praha : Ministerstvo financí ČR, [2009], 95 s. : 
tab., diagr., fot. 
Daňové subjekty a povinnosti. Informace         
o daňových příjmech u nejvýznamnějších daní. 
Daňová kontrola. Mezinárodní daňové vztahy. 
Mezinárodní spolupráce daňových správ. 
Vztahy s veřejností. Hospodaření české daňové 
správy. Představitelé české daňové správy       
v roce 2009 a kontakty na ně. - 3 příl. - ISBN: 
978-80-85045-34-5 (brož.) 
 

Ekonomické vědy. Ekonomie 
 
24772 
Hans-Hermann Hoppe ; [překlad Josef Šíma ... 
et al.] 
Demokracie, anarchie a omyly ekonomie 
Praha : Alfa Nakladatelství : Liberální institut, 
2009, 184 s. 
Výběr textů filozofa, teoretika liberalismu a 
ekonoma Hanse-Hermanna Hoppeho. Texty 
jsou sestaveny do těchto kapitol: Ekonomická 
věda a metoda rakouské ekonomie; O omylech 
klasického liberalismu a budoucnosti svobody; 
Omyly teorie veřejných statků; Soukromé 
poskytování obrany; Ludwig von Mises a 
liberalismus; Přirozená elita, intelektuálové a 
stát; Rothbardovská etika; Úvod k etice 
svobody; Demokracie: Bůh, který selhal. -      
1. vyd. - ISBN: 978-80-87197-23-3 (Alfa 
Nakladatelství) 
 
24693 
Francis X. Diebold 
Elements of forecasting 
Základy prognózování 
 Thomson South-Western, [2007], xviii, 366 s. 
: grafy, vzorce, tab. 
Kniha přináší přehled současných metod 
obchodního a ekonomického prognózování. 
Zaměřuje se na stěžejní techniky se širší 
použitelností, na modelování a prognózování 
trendů, cyklů a sezónnosti, ale také na 
progresivní témata modelování (modely 
volatility; jednotkové kořeny a stochastické 
trendy; vektorová autoregrese; kointegrace) a 

prognózovací software. Tematika je 
ilustrována detailními příklady a případovými 
studiemi. - 4th edition - Pozn. - ISBN: 978-0-
324-35904-6 (váz.) 
 
24686 
Todd A. Knoop 
Modern financial macroeconomics : panic, 
crashes, and crises 
Moderní finanční makroekonomie : paniky, 
propady a krize 
Malden : Blackwell, 2008, xiv, 274 s. : grafy, 
tab. 
Publikace zkoumá úlohu finančních trhů a 
finančních institucí v moderní makroekonomii, 
věnuje se zejména příčinám recesí a depresí     
v USA i na mezinárodním poli. Nejprve přináší 
přehled vývoje makroekonomických teorií, 
dále se věnuje teoretickým a empirickým 
souvislostem mezi finančními systémy a 
hospodářskou výkonností a případovým 
studiím osvětlujícím konkrétní epizody 
hospodářského cyklu. Analyzuje příčiny 
mezinárodní finanční krize a možná 
preventivní a regulační opatření. Bankovní 
krize a majetkové bubliny. - ISBN: 978-1-
4051-6181-7 (brož.) 
 
24762 
Václava Pánková 
Nelineární optimalizace pro ekonomy 
Praha : Professional Publishing, 2009, 175 s. : 
příklady, vzorce 
Kniha určená ekonomům a studentům 
ekonomických oborů přináší především 
příklady, definice, věty a cvičení. Výklad 
teorie je omezen na nejnutnější informace.  
Názvy kapitol: Základní podmínky pro 
existenci optima; Lagrangeovy multiplikátory; 
Další podmínky existence optima; Ekonomické 
aplikace, dualita; Finanční aplikace; Základní 
koncept algoritmu; Kvadratické úlohy; 
Základní metody pro hledání extrémů; Některé 
nelinearity v ekonometrických modelech. -      
2. rozšíř. vyd. - ISBN: 978-80-86946-95-5 
(brož.) 
 
24864 
[Radim Valenčík] 
Teorie her a redistribuční systémy 
Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2008, 
120 s. : 6 obr., 2 rámečky, 10 grafů 
Základní myšlenka teorie redistribučních 
systémů vychází ze zřejmé skutečnosti, že čím 
více dokáže firma ocenit výkony svých 
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zaměstnanců, tím je její výkon větší. Teorie 
redistribučních systémů má i opačnou stránku. 
Čím více je distribuce prostředků uvnitř 
sociálních systémů výše uvedeného typu          
v kolizi s oceněním výkonu těch, kteří systém 
vytvářejí, tím menší celkový výkon dosahuje. 
Souvislost mezi mírou redistribuce a výkonem 
příslušného systému lze modelovat. Autorovi 
se podařilo vyvinout matematický aparát, který 
umožňuje vytvoření názorné představy o tom, 
co se v redistribučních systémech odehrává, 
pokud na ně působí nejrůznější vlivy 
(konkurence, možnost meziorganizační 
migrace, změna výkonnosti hráčů, existence 
křížových koalic mezi různými redistribučními 
systémy apod.). - 1. vyd. - 4 příl. - ISBN: 978-
80-7408-002-9 (váz.) 
 
24685 
Bent Hansen ; translated by P. E. Burke 
The economic theory of fiscal policy 
Ekonomická teorie fiskální politiky 
London : Routledge, [2009], xv, 450 s. : grafy, 
vzorce 
Publikace je přetiskem anglického překladu 
knihy profesora ekonomie B. Hansena z roku 
1958. Autor zkoumá, zda může fiskální 
politika zajistit plnou zaměstnanost bez inflace. 
Zvažuje úlohu veřejných financí             
v hospodářském systému, pojetí rozpočtové 
rovnováhy, dlouhodobé problémy fiskální 
politiky, neutrální fiskální politiku, přímé 
versus nepřímé zdanění. Na úrovni 
mikroekonomické pak rozebírá vliv daňových 
opatření na chování domácností, firem a 
dalších organizací se zaměřením na dopady na 
spotřebu a úspory. - Pozn. -- Přeloženo ze 
švédštiny, orig. Finanspolitikens ekonomiska 
teori. - ISBN: 978-0-415-48904-1 (brož.) 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finance. Bankovnictví. Měnový 
systém 
 
24690 
Reuven Brenner, Gabrielle A. Brenner, Aaron 
Brown 
A world of chance : betting on religion, 
games, Wall Street 
Svět hazardu : sázky na náboženství, hry a 
Wall Street 
Cambridge : Cambridge University Press, 
2008, xviii, 339 s. : vzorce 
Autoři z historické perspektivy i z pohledu 
současnosti zpracovávají téma sázek, 
podstupování rizika, hazardního hraní, pojistek 
a spekulací v historii lidstva. Snaží se osvětlit, 
jak se společnost vypořádává s nejistotou a 
rizikem; odhalují (nesprávné) argumenty 
zavrhující hazardní hry a sázky; zvažují hazard 
jako zábavu i cestu ke zbohatnutí; termínové 
obchody a jejich spojitost s hazardem a 
spekulacemi; hazard ve funkci bankovnictví; 
loterie a veřejné finance; zákazy hazardu. 
Přílohy obsahují matematické a statistické 
podklady pro uváděné názory. - Pozn. -- Příl. - 
ISBN: 978-0-521-71157-9 (brož.) 
 
E-9272 
Jan Babecký, Fabrizio Coricelli, Roman 
Horváth 
Assessing inflation persistence: micro 
evidence on an inflation targeting economy 
Hodnocení přetrvávání inflace: 
mikroanalýza v ekonomice s inflačním 
cílováním 
Prague : CERGE-EI, June 2008, 44 s. : vzorce, 
tab., grafy 
Příspěvek nabízí empirickou analýzu 
přetrvávání inflace v České republice jako 
příkladu ekonomiky s cílenou inflací. Využívá 
databáze ČSÚ a vybírá 412 podrobně 
definovaných individuálních produktů, pro 
které jsou dostupné cenové indexy pro celé 
sledované období 1994-2005. Výsledky 
různých testů citlivosti hodnotí a odvozuje 
závěry pro prognózy vývoje inflace. - Pozn. -- 
Příl. - ISBN: 978-80-7343-153-2 (CERGE UK 
Praha, brož.) 
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24878 
Pavel Kohout 
Finance po krizi : důsledky hospodářské 
recese a co bude dál 
Praha : Grada, 2009, 218 s. : obr. 
Finanční krize a následná recese jsou události, 
které pohnuly světem. Ačkoli nejsou u konce, 
lze již analyzovat vývoj, který k nim vedl. 
Kniha se v první části zabývá kořeny finanční 
krize, mechanismy a  motivy jejího vzniku 
(krizové roky 2007 až 2009). Ve druhé části 
autor rozebírá krizi z teoretického hlediska a    
z hlediska hospodářské politiky. Z obsahu: 
Keynes, monetarismus, euro a jeho selhání, 
moderní teorie portfolia, budoucnost investiční 
analýzy, velké krize dřív a nyní. Poslední část 
se zabývá dopady krize na chování investic a 
investorů. Autor shrnuje, co z krize vyplývá 
pro investiční chování, které teorie a modely se 
osvědčily a které nikoli. - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-247-3199-5 (brož.) 
 
24875 
Jarmila Radová, Petr Dvořák, Jiří Málek 
Finanční matematika pro každého 
Praha : Grada, 2009, 293 s. : obr., tab., vzorce 
Výklad matematických metod a postupů 
využívaných v oblasti financí a konkrétní 
aplikace těchto postupů u všech důležitých 
bankovních a finančních produktů (běžné účty, 
spoření, hypoteční úvěry, spotřebitelské úvěry, 
směnečné obchody, faktoring a forfaiting, 
dluhopisy, durace, konvexita, akcie, devizové 
obchody, finanční termínové obchody aj.). -   
7. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-247-3291-6 
(brož.) 
 
24694 
Frank Partnoy 
Infectious greed : how deceit and risk 
corrupted the financial markets 
Nakažlivá chamtivost : jak podvod a riziko 
zkazily finanční trhy 
New York : Holt and Company, [2004], 476 s. 
Kniha má čtenáři přinést pochopení toho, 
jakým způsobem se finanční trhy dostaly do 
nestabilního a riskantního stavu, který vyústil   
v globální finanční krizi. Popisuje finanční 
historii Wall Streetu od poloviny 80. let         
20. století do až po krach Enronu v roce 2002 a 
následné konsekvence. Mapuje významné 
události a osoby tohoto období, kdy byly 
klasické cenné papíry (akcie a dluhopisy) 
zastíněny finančními deriváty. - Pozn. - ISBN: 
978-0-8050-7510-6 (brož.) 

24684 
Guy Stessens 
Money laundering : a new international law 
enforcement model 
Praní špinavých peněz : nový model 
vymáhání práva na mezinárodní úrovni 
Cambridge : Cambridge University Press, 
2008, xxvi, 460 s. 
Obsáhlá analýza právní problematiky plynoucí 
z mezinárodního boje proti praní špinavých 
peněz. Nové nástroje boje proti tomuto 
trestnému činu - konfiskace výnosů a 
kriminalizování uvedeného jednání. Oblast 
prevence a potírání (legislativa, finanční 
instituce, orgány dozoru, jednotky pro 
vyšetřování finanční kriminality). 
Problematika jurisdikce. Mezinárodní 
spolupráce (vzájemná soudní pomoc, výměna 
informací týkajících se podezřelých finančních 
transakcí, bankovní tajemství a jeho 
exteritoriální vyzrazení, mezinárodní vymáhání 
v oblasti zabavení aj.) - [2008 ed.] - Pozn. - 
ISBN: 978-0-521-05074-6 (brož.) 
 
24767        Pouze prezenčně   
Jiří Nolč 
Numismatika : peníze v českých zemích 
Brno : Computer Press, [2008], 64 s. : il., fot. + 
58 samostat. příl. 
Reprezentativní publikace o vývoji peněz na 
našem území od nejstarších dob. Všímá          
si mincí keltských, denárů, brakteátů a     
grošů, dukátů, tolarů, zlatek a korun.     
Popisuje pestrost platidel v Československé 
první republice, protektorátní platidla               
i socialistické bankovky. Kniha postupuje až 
do současnosti, kdy jsou používány platební 
karty a počítá se se zavedením eura.     
Zmiňuje se o penězokazectví a padělatelství                        
i o archeologických nálezech mincí ve světě a 
dalších raritách. Přibližuje i historické události 
nebo dokumenty (mincovní řád, kolkování 
peněz, měnová odluka, měnová reforma, čs. 
zlatý poklad aj.). Publikace  obsahuje desítky 
dobových fotografií, obrazů, kreseb a repliky 
středověkých mincí, bankovek a státovek. - 
Příl.: 10 vlepených kapes v knize obsahuje 
vyjímatelné kopie 10 kusů mincí a 48 kopií 
bankovek a státovek, jejichž sezn. je uveden na 
konci knihy -- slov. numis. pojmů --                 
v kartonovém pouzdru. - ISBN: 978-80-251-
2105-4 (váz.) 
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24806 
Josef Košťál a Ludvík Turek 
Opce : jak obchodovat s opcemi a výběr 
správné strategie 
Brno : Computer Press, 2009, 152 s. : obr. 
Vývoj opcí a základní terminologie. Použití 
základních strategií. Koupené a prodané opce - 
vertikální spready. Strategie obchodování         
s vyhlašováním hospodářských výsledků. 
Strategie pro pravidelný příjem (neutrální 
strategie). COVERED CALL - kombinace 
akcií a opcí (vhodné pro opční začátečníky). 
Obchodní plán a rozdělení portfolia. Zásadní 
oblasti v obchodování - psychologie a trénink. 
Opční software OPTIONVUE. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-251-2223-5 (brož.) 
 
24687 
Otmar Issing ; translated by Nigel Hulbert 
The birth of the euro 
Počátek eura 
Cambridge : Cambridge University Press, 
2008, xiv, 260 s. : tab., grafy, schémata 
Kniha jednoho z hlavních architektů měnové 
politiky ECB hodnotí z perspektivy 10. výročí 
eurozóny zavedení nové měny - eura a počátky 
fungování Evropské centrální banky na poli 
měnové politiky a stabilizace eura. Autor se 
soustředuje na historické pozadí vzniku EMU a 
přináší svůj pohled na vytváření eura. 
Objasňuje úspěchy i výzvy jednotné měny a 
vyjadřuje se k otázce, zda může měnová unie 
přežít bez unie politické. - Pozn. -- Přeloženo   
z němčiny. - ISBN: 978-0-521-73186-7 (brož.) 
 
24692 
edited by Kenneth Dyson 
The euro at 10 : Europeanization, power, 
and convergence 
Euro v deseti letech : evropeizace, moc a 
konvergence 
Oxford : Oxford University Press, 2008, xxi, 
472 s. : grafy, tab., schémata 
Kniha předkládá hloubkovou a systematickou 
analýzu desetileté existence eura a Evropské 
hospodářské a měnové unie (EMU). Jednotliví 
autoři z akademické sféry hodnotí politický 
význam jednotné měny pro Evropskou unii, 
její členské státy i globálně; analyzují, jakým 
způsobem je euro prostředkem evropeizace 
členských i nečlenských států, jejich institucí, 
politik a postojů; jaký je jeho dopad na 
umístění a užití moci; zda vytváří divergenci 
nebo konvergenci. Přináší také pohled na vztah 
EMU, státu a tří klíčových oblastí - finančních 

trhů, mezd a kolektivního vyjednávání, 
sociálních reforem. - Pozn. - ISBN: 978-0-19-
920886-9 (váz.) 
 
24770 
European Commission. Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
What drives inflation in the new EU 
member states? : proceedings of the 
workshop held on 22 October 2008 
Co pohání inflaci v nových členských 
státech EU? : příspěvky z workshopu ze dne 
22. října 2008 
[Luxembourg] : Office for Official 
Publications of the European Communities, 
July 2009, 150 s. : tab., grafy, vzorce 
Sborník příspěvků ze semináře, jehož cílem 
bylo lepší pochopení určujících činitelů inflace 
v nových členských státech EU (zejména         
v 10 státech střední a východní Evropy). 
Jednotlivé příspěvky se zaměřují na externí a 
specifické domácí faktory inflační dynamiky; 
zvláštní úlohu efektů tranzitivního 
hospodářství a dohánění v rámci inflace; 
inflační přetrvávání; předpovídání inflace. - 
Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-79-11264-5 
(brož.) 
 
24836 
[editors Alexander John Maisner, Philipp 
Paulus, Detlev Rahmsdorf ]; Frankfurt 
European Banking Congress 
World currency regime - to float or not to 
float 
Měnové režimy ve světě - plovoucí ano nebo 
ne 
Frankfurt am Main : European Banking 
Congress, [2008], 80 s. : fotogr. 
Sborník příspěvků z 18. Evropského 
bankovního kongresu, který se konal 
21.11.2008 ve Frankfurtu nad Mohanem, 
odráží probíhající světovou finanční krizi. 
Diskuse probíhá ve třech panelech: první panel 
každoročně svede dohromady politické vůdce, 
druhý čelní představitele bank a třetí guvernéry 
centrálních bank. Ročník 2008, věnovaný 
měnovým režimům, zahrnuje panely               
1/ o monetární politice a jejích pojetích ve 
světě, měnovém řádu a globální nerovnováze; 
2/ finanční krize, podoba trhů a regulace;        
3/ brettonwoodský systém č. 2. - (brož.) 
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24771 
Gabriela Oškrdalová ... [et al.] 
Zkoušky odborné způsobilosti na 
kapitálových trzích : [2000 otázek pro 
makléře, investory a poradce] 
Brno : Computer Press, 2009, 496 s. 
Publikace obsahuje 2000 otázek, které mají 
pomoci k přípravě na zkoušky odborné 
způsobilosti pro investiční makléře, 
obchodníky s cennými papíry, investiční 
poradce, portfolio manažera aj. Otázky jsou 
rozčleněny do 11 tematických okruhů: principy 
a fungování finančního trhu, regulace 
kapitálového trhu, problematika zahraničních 
kapitálových trhů, investiční nástroje, 
regulované trhy a další tržní platformy, 
principy obchodování na kapitálovém trhu a 
investiční služby, organizace podniku a 
zvláštní činnosti obchodníka s cennými papíry, 
kolektivní investování, investiční strategie a 
portfolio, finanční analýza podniku, deriváty. - 
Vyd. 1. - Klíč správných odpovědí -- podnázev 
na deskách. - ISBN: 978-80-251-2164-1 
(brož.) 
 
E-9288 
Česká národní banka 
Zpráva o inflaci : III 2009 
Praha : Česká národní banka, 2009, 73 s. : tab., 
grafy, 3 boxy 
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 24. 7. 2009. - 17 tab. v tab. příl. -- 
vychází též v anglické verzi (sign. E-9278). - 
(brož.) 
 
E-9268 
Česká národní banka 
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním 
trhem : [2008] 
Praha : Česká národní banka, [2009], 140 s. : 
tab., grafy 
V úvodu vyjádření výboru pro finanční trh. 
První část zprávy pojednává o výkonu dohledu 
nad finančním trhem v roce 2008, změnách      
v právních předpisech ovlivňujících finanční 
trh, o zavádění nových postupů ke zvýšení 
stability a transparentnosti finančního trhu a     
o mezinárodní spolupráci v oblasti dohledu. 
Druhá část popisuje ekonomické prostředí       

v roce 2008 a vývoj jednotlivých sektorů 
finančního trhu (úvěrových institucí, 
kapitálového trhu a sektoru pojišťoven). -      
22 příl. -- sezn. užitečných web. stránek. -- též 
v anglické verzi (sign. E-9283). - ISBN: 978-
80-87225-17-2 (brož.) 
 
24765 
Robert T. Kiyosaki ; [překlad Jana Žlábková] 
Zvyšte své finanční IQ : starejte se o své 
peníze lépe 
Praha : Pragma, 2008, 226 s. : schémata 
Kniha rozvíjí další inspirativní myšlenky, které 
Robert T. Kiyosaki předložil čtenářům ve 
svém bestselleru Bohatý táta, chudý táta. Autor 
ukazuje, že základem toho, aby se člověk stal 
úspěšným a bohatým, nejsou vlastně peníze, 
ale je to především správný způsob uvažování, 
tedy rozvíjení různých typů inteligence            
v oblasti financí. Používá příklady z vlastního 
života a seznamuje čtenáře s úskalími světa 
byznysu, jenž se ocitl v krizové situaci, kterou 
Kiyosaki předvídal. - ISBN: 978-80-7349- 
127-7 (váz.) 
 

Hospodářská situace a politika. 
Řízení. Výroba. Služby. Ceny  
 
24813 
African Development Bank, Development 
Centre of the Organisation for Economic Co-
operation and Development 
African economic outlook 2009 : overview 
Hospodářské vyhlídky Afriky 2009 : 
přehled 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2009, 196 s. : tab., 
grafy, rámečky 
Zpráva kombinuje vývojové expertizy OECD 
se znalostmi Africké rozvojové banky              
o africkém hospodářství. První část je 
přehledem a zhodnocením současné 
ekonomické situace kontinentu na základě 
analýzy makroekonomické situace 
jednotlivých států a přináší také krátkodobé 
vyhlídky afrického hospodářství v globálním 
kontextu, jemuž dominuje globální finanční 
krize a všeobecná recese. Druhá část se 
zaměřuje na analýzu odvětví informačních a 
komunikačních technologií, síťové 
infrastruktury a jejich přínosu inovacím           
v Africe. Třetí část obsahuje rozsáhlou 
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statistickou přílohu. - [8th ed.] - Pozn. -- Příl. - 
ISBN: 978-92-64-06170-5 (brož.) 
 
24832 
OECD 
Austria : OECD economic surveys 2009 
Rakousko : hospodářské přehledy OECD 
2009 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, July 2009, 127 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Zpráva o hospodářské situaci Rakouska - 
hodnocení a doporučení. Dopad finanční krize, 
ohrožení finanční a fiskální stability silným 
ekonomickým propojením se zeměmi SVE. 
Stimulace konkurence, inovace a investice       
v sektoru služeb a reformy pracovního trhu      
k podpoře růstu. Výzvy fiskální politiky ve 
střednědobém horizontu. Reforma vzdělávání, 
návrhy na zlepšení. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 
978-92-64-05439-4 (brož.) 
 
24833 
OECD 
Belgium : OECD economic surveys 2009 
Belgie : hospodářské přehledy OECD 2009 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, July 2009, 141 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Zpráva o hospodářské situaci Belgie - 
hodnocení a doporučení. Hluboká recese pod 
vlivem finanční a globální hospodářské krize, 
fiskální stimuly pro podporu hospodářských 
aktivit. Fiskální udržitelnost jako hlavní cíl 
fiskální politiky. Penzijní reforma a regulace 
růstu výdajů spojených se stárnutím populace. 
Zkvalitnění fiskálního federalismu, 
nerovnováha mezi regiony. Doporučení           
k reformě daňového systému pro zvýšení 
hospodářského růstu. Podpora konkurenčního 
prostředí jako přínos produktivitě, 
zaměstnanosti a blahu spotřebitelů, liberalizace 
v síťových odvětvích. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 
978-92-64-05443-1 (brož.) 
 
24834 
OECD 
Brazil : OECD economic surveys 2009 
Brazílie : hospodářské přehledy OECD 2009 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, July 2009, 130 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Zpráva o hospodářské situaci Brazílie - 
hodnocení a doporučení. Dopady globální 
finanční a hospodářské krize na hospodářství, 

které prošlo od roku 1999 makroekonomickou 
konsolidací. Podpora růstu, fiskální politika, 
měnová politika. Reforma nepřímých daní, 
sjednocení státní DPH a zavedení federální 
DPH, změny v daňovém zatížení pracovních 
příjmů. Zefektivnění vládních výdajů. - Pozn. -
- Příl. - ISBN: 978-92-64-05447-9 (brož.) 
 
E-9276 
Jan Mysliveček 
Comparing certification and self-regulation 
Srovnání certifikace a samoregulace 
Prague : CERGE-EI, September 2008, 37 s. : 
vzorce 
Studie porovnává dva mechanismy zaručení 
kvality výrobků - certifikaci a samoregulaci. 
Certifikace je prováděna externí, tedy i zisk 
maximalizující firmou, seberegulační sdružení 
je tvořeno firmami a samo zisk netvoří. Autor 
srovnává chování různých certifikátorů a 
seberegulačních organizací a vyvozuje optima 
z hlediska poplatků i standardů. - Pozn. -- Příl. 
- ISBN: 978-80-7343-161-7 (CERGE UK 
Praha, brož.) 
 
24865 
Milan Vodička 
Den, kdy došly prachy : jak velká krize ve 
30. letech změnila životy lidí a na co se 
máme připravit my 
Praha : Práh, 2009, 247 s. : fot. 
Novinář a zahraniční komentátor čtivě 
popisuje velkou hospodářskou krizi ve           
30. letech minulého století. Na příbězích lidí    
z různých společenských vrstev vysvětluje, 
jakým způsobem jim krize změnila život a jak 
proměnila západní civilizaci. Výsledkem je 
mimo jiné i poznání, že kořeny současné 
konzumní mentality lze paradoxně hledat 
právě v době velké hospodářské krize. Názvy 
kapitol: Amerika po krk v krizi; Zpátky            
v Evropě; Doma v Československu; Mýty 
velké krize; Svržení Roosevelta aneb Jedno 
historické "kdyby"; Dědictví po dědečkovi 
aneb Tak si to shrneme. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7252-260-6 (váz.) 
 
24858 
Alexandr Hobza 
Evropská unie a hospodářské reformy 
Praha : C.H. Beck, 2009, xxxi, 352 s. : tab., 
obr., boxy 
Přehledně strukturovaný a ucelený pohled na 
proces realizace hospodářských či 
strukturálních reforem a jejich koordinaci        
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v rámci EU. Názvy kapitol: Co jsou 
strukturální reformy; Strukturální reformy a 
ekonomická výkonnost: analytický rámec; 
Strukturální reformy na dílčích trzích; 
Reformní komplementarity; Politická 
ekonomie reforem; Koordinace strukturálních 
reforem; Lisabonská strategie; Strukturální 
aspekty asociace České republiky k EU; 
Lisabonská strategie a ČR. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-7400-122-2 (brož.) 
 
E-9277 
Jan Mysliveček 
How to price imperfect certification 
Jak stanovit cenu dobrovolné certifikace 
Prague : CERGE-EI, September 2008, 37 s. : 
vzorce 
Studie se zabývá rolí certifikačního poplatku a 
kvality testování (tj. pravděpodobností, že se 
během certifikace stane chyba) při 
rozhodování výrobců vyrábět zboží s vysokou 
či nízkou kvalitou a žádat o certifikát. 
Dokládá, že existují tři možné výsledky - při 
vysokém poplatku není o certifikaci z pohledu 
výrobců zájem; v případě střední výše poplatku 
vznikne tzv. oddělující rovnováha, ve které 
žádají o certifikát pouze výrobci vysoké 
kvality; u nízkého poplatku existuje tzv. 
sdružující rovnováha, ve které výrobci nízké     
i vysoké kvality žádají o certifikát. Optima je 
dosaženo v oddělující rovnováze při co možná 
nejnižším poplatku. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 
978-80-7343-164-8 (CERGE UK Praha, brož.) 
 
24819 
OECD 
Italy : OECD economic surveys 2009 
Itálie : hospodářské přehledy OECD 2009 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, June 2009, 146 s. 
: tab., grafy, rámečky 
Zpráva o hospodářské situaci Itálie - hodnocení 
a doporučení. Dopady krize, stav bankovnictví 
v době propuknutí finanční krize, fiskální 
politika. Italský finanční systém, 
rekapitalizační opatření v bankovnictví. 
Nutnost pokračovat v reformách vedoucích     
k růstu produktivity, analýza dosaženého 
pokroku v oblasti regulace v letech 1998-2008. 
Výzvy v oblasti zkvalitňování vzdělání, 
regionální odlišnosti, náklady na vzdělávání. - 
Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-64-05435-6 
(brož.) 
 
 

24728 
Josef Abrhám 
Komparativní ekonomika EU : (trendy, 
souvislosti a implikace pro ekonomickou 
governance) 
Praha : MAC, 2008, 239 s. : tab., grafy, boxy, 
obr. 
Publikace předkládá ucelenou srovnávací 
analýzu ekonomické základny EU. Důraz je 
kladen na stanovení shodných a specifických 
znaků ekonomik členských států a vysvětlení 
rozhodujících příčin hospodářského vývoje. 
Text je strukturován do tří kapitol: 
Hospodářský růst a ekonomická úroveň 
členské základny EU; Trh práce, populace a 
sociální systémy; Konkurenceschopnost a 
stabilita ekonomik. Práce též zmiňuje dopady 
globalizace na evropskou ekonomiku a 
konfrontuje výsledky jednotlivých zemí s cíli 
tzv. Lisabonského procesu EU. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-86783-34-5 (váz.) 
 
24887 
Ministerstvo financí České republiky, odbor 
Finanční politika 
Makroekonomická predikce České 
republiky : říjen 2009 
[Praha] : Ministerstvo financí ČR, 2009, 59 s. : 
tab., grafy 
Makroekonomická predikce je zpracovávána 
se čtvrtletní periodicitou. Zahrnuje predikci na 
běžný a následující rok a u některých ukazatelů 
výhled na další 2 roky. V úvodu jsou 
vysvětleny hlavní faktory změn v této predikci. 
Následují komentáře k východiskům predikce, 
ekonomickému cyklu, k predikci vývoje 
makroekonomických indikátorů a                     
k monitoringu predikcí ostatních institucí. 
Tabulky a grafy zachycují tyto ukazatele: 
ekonomický výkon, ceny zboží a služeb, trh 
práce, vztahy k zahraničí, demografii, úrokové 
sazby, vládní sektor, světovou ekonomiku a 
mezinárodní srovnání. Uzávěrka datových 
zdrojů byla k 9.10.2009. - Též v anglické verzi 
(sign. 24888). 
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E-9280 
Eurostat ; European Commission 
Measuring progress towards a more 
sustainable Europe : 2007 monitoring 
report of the EU sustainable development 
strategy 
Měření pokroku na cestě k udržitelnější 
Evropě : kontrolní zpráva za rok 2007         
k strategii udržitelného rozvoje EU 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, 2007, x, 313 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Analýza pokroku v implementaci cílů 
obnovené strategie udržitelného rozvoje z roku 
2006 v Evropské unii na základě indikátorů 
udržitelného rozvoje SDIs (data 1990-2005). 
Revidované indikátory pro oblasti: 
socioekonomický rozvoj, změna klimatu, 
spotřeba energie, doprava, spotřeba a výroba, 
přírodní zdroje, veřejné zdraví, sociální 
inkluze, demografické změny, globální 
partnerství, good governance. Doplněno 
metodologickými poznámkami. - Pozn. -- Příl. 
- ISBN: 978-92-79-05043-5 (brož.) 
 
E-9284 
OECD 
Meeting of the OECD Council at ministerial 
level 2009 : key information : the crisis and 
beyond: building a stronger, cleaner and 
fairer world economy 
Schůzka Rady OECD na ministerské úrovni 
2009 : nejdůležitější informace : krize a po 
krizi: budování silnější, čistší a 
spravedlivější světové ekonomiky 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2009, 35 s. 
Zpráva o jednání Rady ministrů členských 
zemí OECD v květnu 2009. V kontextu 
probíhající hospodářské recese byly hlavními 
tématy obnovení hospodářského růstu a 
posílení globální ekonomiky z dlouhodobé 
perspektivy; opatření ke snižování sociálních 
dopadů a zvládnutí krize v oblasti 
zaměstnanosti; "zelený růst" a zmírňování 
klimatických změn; boj proti korupci a 
daňovým únikům atd. - (brož.) 
 
24829 
Paul Krugman ; [překlad Eva Křístková] 
Návrat ekonomické krize 
Praha : Vyšehrad, 2009, 168 s. : 1 graf 
Kniha je fundovanou historicko-ekonomickou 
studií krizových momentů hospodářských dějin 
od 30. let 20. století až do současnosti. Jejím 

cílem je srozumitelné vysvětlení 
ekonomických dějů na základě příkladů a 
jednoduchých modelů. Autor rekapituluje 
faktický průběh někdejších událostí a zkoumá 
alternativní řešení. Na jejich podkladě pak 
rozkrývá chyby ekonomické politiky naší doby 
a nastiňuje vhodná protiopatření. Část textu se 
věnuje asijské krizi devadesátých let 20. 
století, která, jak se ukázalo, byla předehrou 
pozdější globální krize začátkem 21. století. - 
Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7021-984-3 (váz.) 
 
24689 
edited by Akintola Akintoye and Matthias 
Beck 
Policy, finance & management for public-
private partnerships 
Politika, financování a řízení partnerství 
veřejného a soukromého sektoru 
Chichester : Wiley-Blackwell, 2009, xxxiii, 
469 s. : grafy, tab., rámečky, schémata, vzorce 
Publikace se zabývá klíčovými stránkami 
politik, financování a managementu PPP 
(public-private partnership, partnerství 
veřejného a soukromého sektoru) ve světě, 
zaměřuje se na teoretické aspeky i zkušenosti a 
rozvoj dané oblasti v rozvinutých a 
rozvojových zemích. Jsou v ní analyzovány 
konkrétní praktické poznatky z Velké Británie, 
USA, Jihoafrické republiky, Turecka, Indie, 
Hongkongu aj. - Pozn. - ISBN: 978-1-4051-
7791-7 (váz.) 
 
24768 
Dan Marek, Tomáš Kantor 
Příprava a řízení projektů strukturálních 
fondů Evropské unie 
Brno : Barrister & Principal, 2009, 215 s. 
Cíle, principy fungování, nástroje a finanční 
rámec regionální politiky ES (EU) s důrazem 
na programovací období 2007-2013. 
Strategické dokumenty pro aplikaci regionální 
politiky v ČR. Dílčí aspekty přípravy projektů. 
Horizontální témata a udržitelnost projektu. 
Finanční analýza projektu (cash-flow, 
kalkulace bodu zvratu, výpočet kriteriálních 
ukazatelů, analýza nákladů a přínosů). 
Administrace spojená s řízením projektu. -      
2. aktualiz. a rozš. vyd. - ISBN: 978-80-87029-
56-5 (brož.) 
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E-9296 
Bernardin Akitoby, Richard Hemming and 
Gerd Schwartz 
Public investment and public-private 
partnerships 
Veřejné investice a partnerství veřejného a 
soukromého sektoru 
Washington : International Monetary Fund, 
c2007, iv, 20 s. : schémata, rámečky 
Publikace zkoumá otázku, zda v době 
klesajících veřejných výdajů na infrastrukturu 
je partnerství veřejného a soukromého sektoru 
(PPP) realizovatelnou alternativou pro zvýšení 
investic do této oblasti. Fiskální disciplína a 
veřejné investice do infrastruktury. Veřejné 
podniky a jejich úloha ve zmírňování 
rozpočtových omezení při veřejných 
investicích. - Pozn. - ISBN: 978-1-58906-  
478-2 (brož.) 
 
24817 
OECD 
Russian federation : OECD economic 
surveys 2009 
Ruská federace : hospodářské přehledy 
OECD 2009 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, July 2009, 167 s. : 
tab., grafy, vzorce, rámečky 
Zpráva o hospodářské situaci Ruské federace - 
hodnocení a doporučení. Požadavek stabilizace 
a obnovy růstu, který byl přerušen globální 
hospodářskou krizí v září 2008. Krátkodobé a 
dlouhodobé výzvy prorůstové fiskální politiky. 
Zefektivnění měnové a kurzové politiky v době 
globální recese a pádu cen komodit. 
Konsolidace bankovního sektoru a potřeba 
dlouhodobých reforem finančního systému. 
Trhy zboží a služeb a jejich regulace. - Pozn. -- 
Příl. - ISBN: 978-92-64-05433-2 (brož.) 
 
E-9250II 
[sestavili Bedřich Moldan, Jan Kovanda a 
Tomáš Hák] 
Situační zpráva ke Strategii udržitelného 
rozvoje ČR : souhrn 
Praha : Ministerstvo životního prostředí České 
republiky, 2009, 31 s. : tab., grafy 
Souhrnné hodnocení indikátorů - ekonomický, 
environmentální, sociální, výzkum a vývoj, 
vzdělávání, evropský a mezinárodní kontext, 
správa věcí veřejných. - ISBN: 978-80-7212-
491-6 (brož.) 
 
 

24818 
OECD 
Slovenia : OECD economic surveys 2009 
Slovinsko : hospodářské přehledy OECD 
2009 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, July 2009, 158 s. : 
tab., grafy, rámečky, vzorce 
Zpráva o hospodářské situaci Slovinska - 
hodnocení a doporučení. Požadavek obnovení 
udržitelného růstu po období globální recese; 
úkoly fiskální politiky pro následující období 
(fiskální konsolidace, pokračující penzijní 
reforma, omezení růstu veřejných výdajů, 
úpravy daňového systému); zlepšení fungování 
pracovního trhu; podpora podnikatelského 
prostředí a růstu produktivity. - Pozn. -- Příl. - 
ISBN: 978-92-64-03078-7 (brož.) 
 
24830 
OECD 
United Kingdom : OECD economic surveys 
2009 
Velká Británie : hospodářské přehledy 
OECD 2009 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, June 2009, 142 s. 
: tab., grafy, rámečky 
Zpráva o hospodářské situaci Spojeného 
království Velké Británie a Severního Irska - 
hodnocení a doporučení. Opatření politik         
k překonání krize a stávající recese, kroky ke 
stabilizaci finančního systému a úvěrového 
trhu. Veřejný dluh, fiskální konsolidace a 
změny rozpočtových pravidel. Přehled 
financování a organizace veřejné zdravotní 
péče - National Health Service (NHS), její 
výkonnost, reforma zdravotnictví a doporučení 
dalšího vývoje. Dohled a regulace britského 
bankovního sektoru. Strukturální reformy pro 
dlouhodobé hospodářské oživení. - Pozn. -- 
Příl. - ISBN: 978-92-64-05437-0 (brož.) 
 
24798 
United Nations. Department of Economic and 
Social Affairs 
World economic and social survey 2009 : 
promoting development, saving the planet 
Hospodářský a sociální přehled světa 2009 : 
podpora růstu, záchrana planety 
New York : United Nations, 2009, xxxi, 207 s. 
: tab., grafy, rámečky 
Analýza naléhavých otázek dlouhodobého 
sociálního a hospodářského rozvoje ve světě a 
rozbor pozitivních a negativních dopadů 
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odpovídajících politik. Snaha o integrovaný 
přístup v rámci politiky udržitelného rozvoje a 
politiky v oblasti klimatických změn. Strategie 
zmírňování nepříznivých změn a adaptace by 
se měla stát součástí rozvojové strategie 
vedoucí k nízkoemisní, prorůstové 
transformaci globálního hospodářství. Aktivní 
účast všech zemí na zmírňování klimatických 
změn je možná pouze v případě, že rozvojové 
země budou moci udržet rychlý hospodářský 
růst. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-1-   
109159-5 (brož.) 
 

Informatika. Počítače 
 
24803 
Steven M. Schafer ; [překlad Marcel Goliáš] 
HTML, XHTML a CSS 
Praha : Grada, 2009, 647 s. : obr., tab. 
Podrobný přehled dvou největších webových 
technologií, hypertextového značkovacího 
jazyka (HTML) a kaskádových stylů (CSS). 
Příručka je určena širokému spektru uživatelů 
a je rozdělena do čtyř hlavních oddílů: Tvorba 
obsahu pomocí HTML; Nástroje a varianty 
HTML; Ovládání vzhledu pomocí CSS; 
Dodatečné nástroje CSS. Následují přílohy s 
referenčními příručkami prvků HTML, 
speciálních znaků HTML, vlastností CSS, 
selektorů CSS a přehled pseudoprvků a 
pseudotříd. - 4. vyd. - Příl. - ISBN: 978-80-
247-2850-6 (brož.) 
 
24805 
Gary A. Donahue ; [překlad Pavel Vaida] 
Kompletní průvodce síťového experta / : 
[vše, co potřebujete o sítích vědět, a 
nedozvěděli jste se v kurzech CCNA] 
Brno : Computer Press, 2009, 528 s. : obr. 
Výklad a příklady konfigurací pro síťové 
experty v kapitolách: Rozbočovače, přepínače 
a přepínání; Směrovače a směrování; 
Vícevrstvé přepínače; Telekomunikace; 
Bezpečnost a firewally; Technologie rozdělení 
zátěže serveru; Kvalita služeb (QoS); 
Navrhování sítí. - Vyd. 1. - Podnázev na 
deskách. - ISBN: 978-80-251-2247-1 (brož.) 
 
 
 
 
 
 

24854 
Randall Stross ; [překlad Magdaléna Marková] 
Planeta Google : o troufalém plánu jedné 
firmy organizovat všechno, co známe 
Brno : Computer Press, 2009, 289 s. 
Popis prostředí jedné z nejambicióznějších 
společností internetového věku. Google není 
jen skvělý vyhledávač, ale v posledních letech 
uvedl řadu kontroverzních služeb. Nabízí se 
otázka - bude svou moc využívat pouze           
v nejlepším zájmu svých zákazníků? Autorův 
přístup k osobnostem spojeným s Googlem, 
jeho dlouholetý výzkum strategie společnosti a 
schopnost živého vyprávění vyústily v tuto 
studii o troufalé vizi budoucnosti a možných 
následcích nejen pro svět obchodu, ale i pro 
kulturu jako celek. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
251-2412-3 (brož.) 
 
24719 
André Maassen ... [et al.] ; [překlad Milan 
Daněk] 
SAP R/3 : kompletní průvodce 
Brno : Computer Press, 2007, 733 s. : 275 obr. 
Podrobný výklad všech modulů systému SAP 
R/3. Kniha je koncipována tak, aby sloužila 
běžným uživatelům, ale i zkušenějším 
správcům. Celou knihou prochází komplexní 
případová studie. Kromě jiných se probírají      
i tato témata: zavádění systémů ERP, 
jednotlivé komponenty a možnosti 
přizpůsobení systému, uživatelský koncept 
systému, organizace personálu, nákup, 
controlling, likvidace faktur, koncepty 
finančního účetnictví v systému, technologická 
infrastruktura, nastavení customizingu systému 
aj. - Vyd. 1. - Příl. - ISBN: 978-80-251-1750-7 
(váz.) 
 
24757 
Tereza Dusíková, Jan Kuneš 
Skype 4 : průvodce telefonováním přes 
Internet 
Brno : Computer Press, 2009, 144 s. : obr. 
Instalace, nastavení a využívání Skypu. 
Textová komunikace, posílání SMS. Řešení 
nejčastějších problémů s připojením                 
k Internetu. Příloha obsahuje řadu tipů a triků. 
- Vyd. 1. - Příl. - ISBN: 978-80-251-2049-1 
(brož.) 
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24724 
Bohdan Cafourek 
Správa Windows Serveru 2008 : průvodce 
pokročilého správce 
Praha : Grada, 2009, 288 s. : obr. 
Kniha se zaměřuje na středně pokročilé 
správce přecházející na Windows Server 2008. 
Přináší zkušenosti z praxe a řešení úkolů. 
Obsahuje tato témata: vlastnosti, edice, HW 
nároky, využití image, správa Active 
Directory, využití RODC a CORE edice, 
Group Policy a preference, zabezpečení, 
šifrování, IPSec, skriptování WSH a WMI. -   
1. vyd. - ISBN: 978-80-247-2124-8 (brož.) 
 

Mezinárodní hospodářské vztahy 
a integrace 
 
24773 
Milan Sojka a kolektiv 
Česká ekonomika v evropských 
integračních procesech : vybrané problémy 
Brno : Doplněk, 2009, 291 s. : tab., obr. 
Kniha se zabývá problematikou transformace a 
modernizace české ekonomiky a společnosti    
v souvislosti se vstupem do EU. Člení se do 
osmi částí. Česká ekonomika z pohledu 
institucionálního ekonoma - případ 
institucionálního selhání (M. Sojka); Česká 
ekonomika a výzva Lisabonské strategie       
(M. Sojka); Synchronizace hospodářských 
cyklů ČR a vybraných kandidátských zemí       
s eurozónou (P. Rozmahel); Konvergence 
vnějších ekonomických vztahů zemí EU      
(M. Ševela); Patnáct let české fiskální politiky 
- poučení a výzvy (L. Kouba); Problematika 
zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické 
aktivity v ČR a vybraných státech EU            
(J. Klíma); Ochrana hospodářské soutěže v ČR 
(D. Fibingr); Daňová soutěž v EU a ČR, její 
vliv na přesun daňového břemene             
(S. Kapounek, D. Nerudová). - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7239-234-6 (brož.) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24761 
Odbor informování o evropských 
záležitostech, Úřad vlády České republiky 
Lisabonská smlouva : konsolidovaný text 
Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy             
o fungování Evropské unie ve znění 
Lisabonské smlouvy 
Praha : Úřad vlády České republiky, 2008,  
508 s. 
V předmluvě shrnutí o Smlouvě (sjednání, 
obsah, zavedené změny). Znění Smlouvy         
o Evropské unii a Smlouvy o fungování 
Evropské unie (obě ve znění Lisabonské 
smlouvy). Přílohy, protokoly, prohlášení, 
srovnávací tabulky uvedené v článku               
5 Lisabonské smlouvy. - Předmluvy od          
A. Vondy a T. Bočka -- příl. - ISBN: 978-80-
87041-38-3 (brož.) 
 

Obchod. Cla. Mezinárodní finance 
 
E-9298I 
European Investment Bank Group 
Annual report 2007 [European Investment 
Bank Group]. Volume II., Financial report 
Výroční zpráva za rok 2007 [skupina 
Evropské investiční banky]. Svazek II., 
Finanční zpráva 
[Luxembourg] : European Investment Bank 
Group, c2008, 227 s. : tab., grafy 
Výroční zpráva Skupiny EIB za rok 2007 se 
skládá ze tří samostatných svazků. Finanční 
zpráva předkládá účetní závěrku Skupiny EIB, 
EIB, investiční facility k dohodě z Cotonou, 
Svěřeneckého fondu FEMIP a EIF společně      
s příslušnými vysvětlujícími přílohami. - Pozn. 
-- 1. díl Výroční zprávy 2007 - Activity and 
corporate responsibility report  - má sign.      
E-9170 (obsahuje také CD-ROM                      
s elektronickou verzí všech tří svazků              
v několika jazykových mutacích). - ISBN: 
978-92-861-0695-8 (brož.) 
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E-9298II 
European Investment Bank Group 
Annual report 2007 [European Investment 
Bank Group]. Volume III., Statistical report 
Výroční zpráva za rok 2007 [skupina 
Evropské investiční banky]. Svazek III., 
Statistická zpráva 
[Luxembourg] : European Investment Bank 
Group, c2008, 56 s. : tab., grafy, obr. 
Výroční zpráva Skupiny EIB za rok 2007 se 
skládá ze tří samostatných svazků. Statistická 
zpráva předkládá seznam financovaných 
projektů a výpůjček uskutečněných EIB            
k 31.12.2007 a dále seznam projektů 
Evropského investičního fondu (EIF). Součástí 
jsou shrnující tabulky za uplynulý rok a za 
posledních 5 let. - Pozn. -- 1. díl Výroční 
zprávy 2007 - Activity and corporate 
responsibility report  - má sign. E-9170. - 
ISBN: 978-92-861-0698-9 (brož.) 
  
E-9298III 
European Investment Bank Group 
Annual report 2007 [European Investment 
Bank Group].Investment facility: ACP-EU 
Cotonou Partnership Agreement 
Výroční zpráva za rok 2007 [skupina 
Evropské investiční banky]. Investiční 
facilita: Dohoda z Cotonou o partnerství 
mezi státy AKT a EU 
[Luxembourg] : European Investment Bank 
Group, c2008, 80 s. : tab., grafy, obr. 
Investiční facilita je klíčovým finančním 
nástrojem dohody o partnerství z Cotonou 
mezi africkými, karibskými a tichomořskými 
státy (AKT) a EU. Působí ve všech 
hospodářských odvětvích a podporuje investice 
soukromých subjektů a obchodně 
provozovaných veřejných subjektů, včetně 
hospodářské a technologické infrastruktury 
vytvářející výnosy, která je nezbytná pro 
soukromý sektor. Investiční podmínky v AKT 
státech, portfolio, přehled o činnosti v roce 
2007 a výhled na rok 2008, finanční výkazy, 
statistické údaje. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-
92-861-0708-5 (brož.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-9297 
European Investment Fund 
Annual report 2007 [European Investment 
Fund] 
Výroční zpráva za rok 2007 [Evropský 
investiční fond] 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, 2008, 108 s. : 
tab., grafy 
Výroční zpráva Evropského investičního fondu 
(EIF) za rok 2007. Účelem EIF je poskytování 
pomoci malým a středním podnikům. - ISBN: 
978-92-861-0703-0 (brož.) 
 
24736 
Pavel Štrach 
Mezinárodní management 
Praha : Grada, 2009, 167 s. : tab., obr. 
Prostředí mezinárodního managementu. Teorie 
mezinárodního obchodu. Strategie 
nadnárodních firem. Globální produkty - 
lokální trhy. Mezinárodní management 
lidských zdrojů. Kultura a kulturní rozdíly. 
Přímé zahraniční investice (investiční pobídky 
v ČR). Inovace, výzkum a vývoj. Výklad je 
doplněn případovými studiemi ke každé 
kapitole a závěrečnými otázkami. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-247-2987-9 (váz.) 
 
E-9285 
editor Robert Gillingham 
Poverty and social impact analysis by the 
IMF : review of methodology and selected 
evidence 
Analýzy chudoby a sociálního dopadu 
prováděné MMF : přezkoumání 
metodologie a vybraných důkazů 
Washington : International Monetary Fund, 
2008, iv, 132 s. : grafy, tab., vzorce 
Poverty and social impact analysis (PSIA) je 
kritický nástroj pro analýzu distribučního 
dopadu politik, programů a projektů na 
prosperitu občanů, zejména na snižování 
chudoby. Kniha zkoumá analytické postupy a 
metody užívané v PSIA a významné tematické 
oblasti, kterým může expertiza PSIA výrazně 
přispět. Přináší výsledky existujících analýz 
pro oblast zemědělství v Africe. - Pozn. -- Příl. 
- ISBN: 978-1-58906-662-5 (brož.) 
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E-9279 
Council of Europe Development Bank 
Report of the Governor [Council of Europe 
Development Bank]. Financial year 2008 
Zpráva guvernéra [Rozvojová banka Rady 
Evropy]. Finanční rok 2008 
Paris : Council of Europe Development Bank, 
[2009], 104 s. : tab., grafy, obr. 
Rozvojová banka Rady Evropy - CEB (do roku 
1999 Council of Europe Social Development 
Fund) byla ustanovena Výborem ministrů při 
Radě Evropy s cílem řešit problémy uprchlíků. 
Její aktivity jsou založeny na principu 
posilování sociální koheze v Evropě. Pomáhá 
lidem bez domova, obětem přírodních 
katastrof, přistěhovalcům. Pole působnosti se 
během let rozšířilo na oblasti vzdělávání, 
zdravotnictví, sociálního bydlení, profesního 
školení, zlepšování životních podmínek           
v některých městských územích a 
modernizování venkova, ochrany životního 
prostředí a záchrany historického a kulturního 
dědictví. Přehled členských zemí, účasti 
představitelů jednotlivých zemí v orgánech 
banky, aktivity banky v roce 2008, projekty a 
půjčky, zhodnocení činnosti, finanční výkazy a 
výsledky, řízení rizik. V druhé části je 
publikována účetní závěrka za rok 2008. - 
(brož.) 
 

Podnik a podnikání 
 
24744 
Jiří Hnilica, Jiří Fotr 
Aplikovaná analýza rizika ve finančním 
managementu a investičním rozhodování 
Praha : Grada, 2009, 262 s. : obr., tab. 
Problematika analýzy rizika a finančního 
modelování je v publikaci rozdělena do čtyř 
částí. První část představuje pojetí rizika, jeho 
klasifikaci a měření, identifikaci rizik a 
stanovení jejich významnosti, hodnocení rizika 
a výběr rizikových variant. Druhá část popisuje 
principy simulací Monte Carlo v analýze rizik 
včetně souhrnného příkladu. Třetí část ukazuje 
na možnosti aplikací simulací Monte Carlo ve 
finančním a investičním rozhodování. 
Problémy a doporučení pro úspěšnou 
implementaci procesů analýzy rizika do 
podnikové kultury jsou obsahem závěrečné 
části. - 1. vyd. - 4 příl. - ISBN: 978-80-247-
2560-4 - ISBN: (brož.) 
 

24750 
Eva Kislingerová, Jiří Hnilica 
Finanční analýza : krok za krokem 
Praha : C.H. Beck, 2008, xiii, 135 s. : tab., 
vzorce +1 CD ROM 
Na příkladu akciové společnosti Východočeská 
energetika je demonstrován "standardizovaný 
postup" zpracování finanční analýzy v praxi. 
Výklad v kapitolách: Horizontální a vertikální 
analýza; Poměrová analýza; Analýza 
pracovního kapitálu; Srovnávání podniku         
s odvětvím a konkurencí; Rozklad ukazatele 
rentability vlastního kapitálu; Metody 
mezipodnikového srovnávání; Bonitní a 
bankrotní modely při finanční analýze firmy. 
Příloha na CD obsahuje prezentaci finanční 
analýzy v souboru Power Point a komplexní 
příklad zpracovaný v EXCELu tak, aby si 
zájemce mohl doplnit vlastní data a zpracovat 
finanční analýzu sám. - 2. vyd. - 2 příl. -- CD 
ROM  -- internet. odkazy. - ISBN: 978-80-
7179-713-5 (brož.) 
 
24735 
Jana Pilátová, Jaroslav Richter 
Pohledávky a jejich řešení v podnikové 
praxi 
Olomouc : Andragogos agency, 2009, 111 s. 
Praktická řešení v podnikové praxi (právní 
úprava, plnění závazků, zajišťovací 
prostředky). Situace ve Slovenské republice. 
Daňová a účetní problematika pohledávek. 
Vzory. Vybraná ustanovení z občanského a 
obchodního zákoníku. - ISBN: 978-80-7263-
534-4 (brož.) 
 
24852 
sestavili Jan Dědič a Jan Lasák 
Přehled judikatury : přeměny obchodních 
společností, převod podniku a jeho části 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 339 s. 
Výběr judikatury sestavený především             
z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. Každé 
rozhodnutí je zpracováno do podoby 
standardního judikátu doplněného právní větou 
a podstatnou částí odůvodnění, případně 
doplňující poznámkou. Judikáty přeměny 
obchodních společností se zabývají např. 
nepřípustností přeměny, obchodním 
tajemstvím, rozhodnutím o přeměně, právem 
na dorovnání při přeměně, právním 
nástupnictvím, výměnou podílů, dobrou vírou 
při přeměnách, neplatností přeměny, zápisem 
přeměny do obchodního rejstříku aj. Judikáty 
týkající se převodu podniku a jeho části 
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posuzují smluvní typy, korporační omezení 
převodů podniku, účinnost smlouvy o prodeji 
podniku, zánik závazků ze smlouvy o prodeji 
podniku, procesní aspekty převodů podniků a 
neplatnost smlouvy. - Přehl. judikátů. - ISBN: 
978-80-7357-457-4 (váz.) 
 
24742 
Richard Pitterle, Bohumír Molnár 
Řešení pohledávek v Německu 
Praha : Linde Praha, 2009, 138 s. 
Německé právní a podnikatelské prostředí. 
Zkušenosti a konkrétní problémy při vymáhání 
pohledávek českých podnikatelů v Německu - 
minimalizace rizika, podmínky prodlení           
s platbou, rozhodnutí soudu ve prospěch 
věřitele, kategorizace dlužníků a základní 
doporučení. Praktické návody řešení. -            
2. aktualiz. vyd. - Příl. obsahuje důležité 
odkazy, vzory formulářů a písemností. - ISBN: 
978-80-7201-759-1 (brož.) 
 
24786 
kolektiv pod redakcí Přemysla Rabana 
Zákon o přeměnách obchodních společností 
a družstev : výklad, prováděcí předpisy ČR 
a EU, vybrané souvisící předpisy 
Praha : EUROUNION, 2009, 491 s. 
Komentované znění zák. č. 125/2008 Sb.,        
o přeměnách obchodních společností a 
družstev. Prováděcí vyhlášky. Prováděcí 
předpisy EU - třetí a šestá směrnice Rady 
(78/855/EHS a 82/891/EHS), desátá směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (2005/56/ES). 
Vybrané souvisící předpisy. - ISBN: 978-80-
7317-080-6 (brož.) 
 

Pojišťovnictví. Sociální péče 
 
E-9293 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Česká správa sociálního zabezpečení : 
výroční zpráva 2008 
Praha : Česká správa sociálního zabezpečení, 
2009, 51 s. : diagr., tab., fot. +1 CD 
Úvodní slovo ředitelky ČSSZ. Profil 
organizace a její zaměstnanci. Hlavní činnosti 
ČSSZ. Hospodaření. Zahraniční vztahy. 
Informační a komunikační technologie. Vztahy 
s veřejností. Kontaktní údaje. - 1. vyd. - CD 
obsahuje anglickou a českou verzi zprávy. - 
(brož.) 
 

E-9282 
Radim Boháček, Volha Belush 
Social security reform in a dynastic life-
cycle model with endogenous fertility 
Reforma sociálního zabezpečení v modelu 
dynastického životního cyklu s endogenní 
fertilitou 
Prague : CERGE-EI, January 2009, 51 s. : 
vzorce 
Studie zkoumá účinky reformy penzijního 
systému na blahobyt, efektivitu a nerovnost      
v OLG modelu životního cyklu s endogenní 
fertilitou a dynastiemi, jejichž členové se liší 
schopnostmi a mortalitou. Důchodová reforma 
snižuje rozdíly ve fertilitě mezi jednotlivými 
typy domácností a snižuje akumulaci kapitálu. 
- Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-80-7343-182-2 
(CERGE UK Praha, brož.) 
 
E-9292 
Česká správa sociálního zabezpečení 
Statistická ročenka z oblasti důchodového 
pojištění 2008 
Praha : Česká správa sociálního zabezpečení, 
2009, 123 s. : tab., diagr. 
Statistické informace o vyplácených, 
přiznaných a zaniklých důchodech v roce 2008 
a vybraná data o invaliditě. Tabulky jsou 
doplněny vysvětlujícími texty, vybranými 
grafy a základními informacemi 
demografického charakteru. - 1. vyd. - Tab. 
příl. - ISBN: 978-80-87039-18-2 (brož.) 
 
24741 
Ludvík Bohman, Magdalena Wawerková 
Zákon o pojistné smlouvě : komentář 
Praha : Linde Praha, 2009, 335 s. 
Komentované znění zákona č. 37/2004 Sb.,      
o pojistné smlouvě a o změně souvisejících 
zákonů, ve znění zákona č. 377/2005 Sb. Ke 
komentáři je připojen přehled předpisů            
o pojištění a pojišťovnictví a srovnávací 
tabulka úpravy pojistné smlouvy v předešlé a 
platné právní úpravě. - ISBN: 978-80-7201-
755-3 (brož.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 

Pozemky a nemovitosti. Bytové 
hospodářství 
 
24863 
Štěpán Klein, Petra Kesslerová 
Jak prodat nemovitost v době krize 
Praha : Grada, 2009, 106 s. 
Typy realitních trhů, krize na českém realitním 
trhu v letech 2009 a 2010. Jak rozhodnout, zda 
prodávat nemovitost, nebo ji stáhnout z trhu. 
Určení prodejní ceny nemovitosti. Spolupráce 
s realitním makléřem. Příprava nemovitosti na 
prodej. Marketing. Realizace realitního 
obchodu. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-3200-8 
(brož.) 
 
E-9274 
Ashot Tsharakyan 
The effect of mortgage origination fees on 
the housing price dynamics 
Dopad hypotečních poplatků na dynamiku 
cen bydlení 
Prague : CERGE-EI, August 2008, 36 s. : 
vzorce, tab., grafy 
Studie zkoumá vztah mezi poplatky z hypoték 
a cenami rodinných domů a bytů v USA a 
kvantifikuje efekt změn těchto poplatků. 
Deregulace trhu s hypotékami na konci 80. let 
minulého století, hypoteční inovace a s ní 
spojené snížení poplatků mělo významný 
pozitivní dopad na ceny bydlení. - Pozn. - 
ISBN: 978-80-7343-157-0 (CERGE UK Praha, 
brož.) 
 

Práce. Zaměstnanci. 
Zaměstnavatelé 
 
24856 
Martin Cipro 
Delegování jako způsob manažerského 
myšlení 
Praha : Grada, 2009, 159 s. 
Teoretické, metodické i praktické kroky 
delegování v manažerské praxi. Podstata, cíl     
i smysl delegování. Výklad správných postupů, 
konkrétních kroků a reakce na některé 
pochybnosti. Doplněno příklady. - 1. vyd. - 
Případ. studie. - ISBN: 978-80-247-2945-9 
(brož.) 
 
 
 

24745 
Laurence Miller ; [překlad Daniel Hradilák] 
Jak zvládnout a řídit problémové 
zaměstnance 
Praha : Grada, 2009, 232 s. 
Praktické rady a strategie, jak v každodenním 
pracovním životě úspěšně jednat                       
s problematičtějšími zaměstnanci a efektivně je 
řídit. Lidská povaha a praktická psychologie 
práce. Znaky a symptomy abnormálního 
chování. Součástí výkladu je řada případových 
studií, ukázkové rozhovory a příklady z praxe. 
- 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-2904-6 (brož.) 
 
24823 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Labour market and wage developments in 
2007 : with special focus on the economic 
impact of immigration 
Trh práce a vývoj mezd v roce 2007 : se 
zvláštním zaměřením na hospodářský 
dopad přistěhovalectví 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, 2009, 235 s. : 
tab., grafy, rámečky 
Zpráva analyzuje trh práce a vývoj mezd         
v zemích EU v roce 2007 z makroekonomické 
perspektivy. Celkový vývoj zaměstnanosti, 
populační růst, trendy v oblasti 
nezaměstnanosti a nabídky práce. Současné 
tendence mzdových nákladů a 
makroekonomická stabilita v eurozóně, 
flexibilita reálné mzdy, dopad na nákladovou a 
cenovou konkurenceschopnost. Speciální téma 
se věnuje mezinárodní migraci, jejímu 
působení na trh práce a hospodářství cílových 
zemí. Doplněno rozsáhlou statistickou přílohou 
dle jednotlivých států. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 
978-92-79-08387-7 (brož.) 
 
24748 
Michael Armstrong ; [překlad Josef Koubek] 
Odměňování pracovníků 
Praha : Grada, 2009, 442 s. : obr., tab. 
Publikace se věnuje koncepci a praktické 
aplikaci řízení odměňování, představuje 
klíčové teorie a příklady z praxe. Seznamuje     
s metodami hodnocení práce, strukturami 
stupňů a mzdovými-platovými strukturami. 
Vysvětluje, jak hodnotit a odměňovat podle 
výkonu, schopností a dalších zásluh, a jak řídit 
odměňování zvláštních skupin pracovníků. Na 
závěr se popisují zaměstnanecké výhody, 
penze, příplatky a také postupy při řízení 
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odměňování. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-247-
2890-2 (váz.) 
 
24827 
Petr Tomek 
Slovník služebního poměru 
Olomouc : Andragogos agency, 2009, 303 s. 
Definice a výklad pojmů právních předpisů 
upravujících služební poměr příslušníků 
bezpečnostních sborů v praxi. Informace         
o jednotlivých právních institutech obsažených 
v právní úpravě služebního poměru. - ISBN: 
978-80-7263-541-2 (brož.) 
 
24850 
Jaroslav Jakubka 
Zákoník práce 2010 v praxi : komplexní 
průvodce s řešením problémů : právní stav 
k 1.1.2010 
Praha : Grada, 2009, 240 s. 
Nejčastější problémy při aplikaci 
pracovněprávních předpisů v praxi (řeší se 
pracovní poměr, dohody o pracích konaných 
mimo pracovní poměr, změny obsahu 
pracovněprávního vztahu, skončení 
pracovněprávního vztahu, pracovní doba, 
překážky v práci, dovolená, mzdy, platy a 
odměny, náhrada škody aj.). Změny, které 
přinesly novely zákoníku práce. Konkrétní 
vzory pracovněprávních dokumentů. - 1. vyd. - 
ISBN: 978-80-247-2113-2 (brož.) 
 

Právo 
 
24784 
Martina Radkova 
Exekuce jiné pohledávky : praktická 
příručka pro soudy, soudní exekutory, 
finanční úřady, advokáty, daňové poradce, 
úřady a instituce vedoucí exekuce, dlužníky, 
věřitele a mnohé další 
Praha : Linde Praha, 2009, 199 s. 
Výklad problematiky exekuce pohledávek 
dlužníka, který má on sám za svými dlužníky a 
otázky s tím spojené. V publikaci je popsána 
daňová exekuce, daňová exekuce jiné 
pohledávky, exekuce přikázáním jiné 
pohledávky v OSŘ, poddlužnický spor, 
exekuce podle exekučního řádu, mezinárodní 
spolupráce při vymáhání a evropské trendy       
v této oblasti. Součástí výkladu jsou i praktické 
postřehy, odkazy na judikaturu, vzory a 

polemika se současnou odbornou literaturou. - 
Vzory. - ISBN: 978-80-7201-767-6 (brož.) 
 
24862 
Milan Bakeš ... [et al.] 
Finanční právo 
Praha : C.H. Beck, 2009, xxviii, 548 s. 
Teorie finančního práva a jeho hlavní instituty 
v jejich vzájemné provázanosti i návaznosti na 
další právní obory. Obecná část poskytuje 
výklad základních otázek finančního práva 
(finance a finanční činnost státu, předmět, 
systém a prameny finančního práva, 
finančněprávní vztahy, státní dozor a finanční 
kontrola, základní finančněprávní instituty). 
Zvláštní část vysvětluje právní úpravu 
rozpočtu, právní úpravu rozpočtových příjmů, 
úvěru, měny a devizového hospodářství a 
právní úpravu finančního trhu. - 5. uprav. vyd. 
- ISBN: 978-80-7400-801-6 (váz.) 
 
24787 
Renata Vesecká, Jakub Chromý 
Kriminalita, veřejnost a média : problémy, 
o nichž se příliš (ne)mluví 
Praha : Linde Praha, 2009, 124 s. 
Kniha se skládá ze tří volně navazujících statí: 
Fenomén kriminalita v médiích; Právnická 
profese na počátku třetího tisíciletí; Veřejnost a 
kontrola kriminality. Tato témata vyvolávají 
otázky a diskuze u odborné i široké veřejnosti. 
Autoři se vyslovují např. k prezentaci 
kriminality v médiích, podávání informací        
z trestního řízení sdělovacím prostředkům, 
vlivu televizního násilí na kriminalitu, 
oznamování trestných činů poškozenými,         
k obrazu právnické profese u veřejnosti a          
k dalším otázkám. - ISBN: 978-80-7201-772-0 
(brož.) 
 
24828 
Aleš Gerloch, Jan Wintr (eds.) 
Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR 
Plzeň : Čeněk, 2009, 378 s. 
Publikace je výstupem z konference na téma 
"Relace Lisabonské smlouvy a ústavního 
pořádku ČR", která se konala v únoru 2009      
v Praze. Na konferenci se diskutovalo zejména 
nad nálezem Ústavního soudu ČR, který se 
zabýval kompatibilitou sjednané mezinárodní 
smlouvy s českým ústavním pořádkem            
v průběhu její ratifikace. Hlavními řečníky byli 
soudci Ústavního soudu ČR  a další 
představitelé právní teorie a praxe. Sborník 
obsahuje úvodní vystoupení předsedy 
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Ústavního soudu P. Rychetského. Ostatní 
příspěvky jsou rozděleny do tří kapitol: 
Procedurální otázky; Suverenita a legitimita; 
Co přináší Lisabonská smlouva. - ISBN: 978-
80-7380-192-2 (brož.) 
 
24871 
Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková, Iveta 
Frízlová 
Monitoring evropské legislativy 2008-2009 
Brno : Centrum pro studium demokracie a 
kultury, 2009, 436 s. 
Kompletní souhrn všech pravidelných 
monitoringů evropské legislativy v roce 2008 a 
v prvním pololetí roku 2009. Komentář k dění 
v institucích EU. Vývoj v klíčových oblastech: 
budoucnost EU, energetika, financování a 
rozpočet, justice a vnitro, Lisabonská agenda, 
problematika jednotné měny, regionální 
politika, rozšiřování EU, vnější vztahy a 
zemědělství. Přehled interpelací a projevů      
H. Fajmona, poslance Evropského parlamentu. 
- 1. vyd. - Slov. pojmů -- schémata 
rozhodovacích procedur. - ISBN: 978-80-
7325-186-4 (brož.) 
 
24739 
Nové jevy v hospodářské a finanční 
kriminalitě - vnitrostátní a evropské  
aspekty : sborník příspěvků z mezinárodní 
konference pořádané katedrou trestního 
práva Právnické fakulty Masarykovy 
univerzity dne 14. února 2008 v Brně 
Brno : Masarykova univerzita, 2008, 433 s. 
Z obsahu přednesených příspěvků na 
konferenci: přehled nejvýznamnějších projevů 
novodobé ekonomické kriminality, příčiny 
jejího nárůstu, lidský faktor a osobnost 
pachatele, dokazování hospodářské trestné 
činnosti, zneužívání informací v obchodním 
styku, korupce a praní špinavých peněz, 
falšování bankovek a metody jejich 
odhalování, legislativa atd. Situace v ČR, SR, 
Maďarsku. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-210-  
4714-3 (brož.) 
 
24822III 
Václav Pavlíček 
O české státnosti : úvahy a polemiky.          
3., Demokratický a laický stát 
Praha : Karolinum, 2009, 543 s. 
Třetí díl statí, přednášek a rozhovorů 
významného českého znalce ústavního práva je 
věnovaný problematice české státnosti a 
významným hodnotám, jež se promítají i do 

veřejného života české společnosti. První část 
publikace obsahuje projevy a stati, které se 
zabývají českou státní ideou a trvajícími spory 
o tradice a hodnoty české státnosti a                 
o demokratické uspořádání státu. Druhá část je 
věnována problematice laického státu a 
diskuzím o řešení vztahu katolické církve a 
státu. Třetí část pak politickým právům a 
ústavním změnám při vytváření 
demokratického systému v ČR. Rozsáhlejší 
text se zabývá teoretickou koncepcí ústavy a 
perspektivami české ústavnosti v integrující se 
Evropské unii. Pozornost je věnována               
i vzájemným vztahům nejvyšších ústavních 
orgánů, zejména úloze prezidenta republiky 
jako hlavy státu a roli soudů jako významných 
činitelů při vytváření demokratického právního 
státu. Závěrečný oddíl připomíná některé 
osobnosti, které podstatně ovlivnily českou 
státnost a její dějinný vývoj (J. Hlávka,           
J. Hájek, Zd. Mlynář a Zd. Jičínský). - Vyd. 1. 
- ISBN: 978-80-246-1642-1 (brož.) 
 
22710IV 
Irena Pelikánová 
Obchodní právo. 4., Obligační právo - 
komparativní rozbor 
Praha : ASPI Publishing, 2009, 395 s. 
Výklad obecných otázek obchodních 
obligačních vztahů v kapitolách: Obligace       
v obchodním právu; Komunitární obligační 
právo; Obecná ustanovení o obchodních 
závazcích (smlouvy, společné závazky, 
zajištění závazků, zánik obchodních 
závazkových vztahů, promlčení práv                
z obchodních závazkových vztahů). - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7357-428-4 (váz.) 
 
24877 
Přemysl Raban a kolektiv 
Obchodní zákoník 2009 : komentář, 
judikatura 
Praha : EUROUNION, 2009, 749 s. 
V úvodu je zhodnocen současný stav českého 
obchodního práva a jeho perspektivy a 
popsány nejvýznamnější změny obchodního 
zákoníku od roku 2003. Následuje 
komentované znění zák. č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku, ve znění po novelách a 
změnách provedených pozdějšími zákony. -   
6. dopl. vyd. - ISBN: 978-80-7317-081-3 
(brož.) 
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24688 
Eilís Ferran 
Principles of corporate finance law 
Základy práva korporačních financí 
Oxford : Oxford University Press, 2008, liii, 
576 s. : tab. 
Publikace zkoumá klíčové prvky právního 
prostředí týkající se korporačních financí ve 
Velké Británii. Autorka detailně analyzuje 
problematiku britského a evropského práva 
korporačních financí (zejména Companies act 
2006 a Financial Services Action Plan - 
FSAP), charakterizuje jejich změny             
v posledním desetiletí a vývoj finančních trhů. 
Podrobněji se věnuje kapitálové struktuře 
společností, akciovému kapitálu, vnitřním 
podnikovým předpisům k emitování akcií, 
udržování a snižování kapitálu, zpětnému 
odkupu akcií, akcionářům a dividendám, 
zákazu finanční asistence. Dluhové cenné 
papíry, zajištění dluhu, kmenové akcie, firemní 
obligace, mezinárodní emise akcií. - Pozn. - 
ISBN: 978-0-19-923051-8 (brož.) 

     

 
 
24876 
sestavili Přemysl Polák a Helena Hýblová 
Přehled judikatury k mezinárodní justiční 
spolupráci v trestních věcech 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 97 s. 
Přehled judikatury týkající se spolupráce 
poskytované justičními orgány jednoho státu 
justičním orgánům druhého státu pro účely 
výkonu jeho trestní jurisdikce. Tato spolupráce 
se odehrává zejména ve čtyřech tradičních 
formách: vydávání, právní pomoc, předávání 
trestních řízení a uznávání a výkon cizích 
rozhodnutí. Tuto judikaturu doplňuje             
i judikatura o předávání na základě evropského 
zatýkacího rozkazu a judikatura týkající se 
problematiky účinků cizozemských rozhodnutí 
na území České republiky. - ISBN: 978-80-
7357-451-2 (brož.) 

   

 
24780        Pouze prezenčně   
Zdeněk Červený, Václav Šlauf, Milan Tauber 
Přestupkové právo : podle právního stavu    
k 1.6.2009 : komentář k zákonu                     
o přestupcích včetně textu souvisících 
předpisů 
Praha : Linde Praha, 2009, 431 s. 
Úplný text zákona č. 200/1990 Sb.,             
o přestupcích, ve znění pozdějších zákonů. 
Text je doprovázen uceleným komentářem 
každého paragrafu. Další část publikace pak 

tvoří výňatky ze zákonů upravujících 
přestupky. - 16. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-
7201-768-3 (brož.) 

     

 
24781 
Jan Černý, Eva Horzinková, Helena Kučerová 
Přestupkové řízení : příručka pro praxi 
přestupkových orgánů obcí, krajských 
úřadů a dalších správních orgánů 
Praha : Linde Praha, 2009, 742 s. 
Kniha vychází z každodenní praxe 
přestupkových orgánů na obecních a 
městských úřadech a je pojata jako pracovní 
návod na vyřizování konkrétních 
přestupkových případů. Po úvodním výkladu 
se publikace zabývá jednotlivými stadii 
přestupkového řízení (přípravné a nalézací 
řízení, zvláštní druhy řízení, rozhodnutí, 
přezkumné a vykonávací řízení). Pro jednotlivé 
úseky jsou podrobně rozvedeny správní úkony, 
každá část je uvedena citací příslušných 
právních norem a odkazuje na předpisy 
související. V další části kniha nabízí konkrétní 
vzory jednotlivých správních aktů a formulářů 
a přehled věcné a funkční příslušnosti               
k projednávání přestupků. - 11. vyd. - Příl.: 
190 vzorů a formulářů přestupkového řízení -- 
znění předpisů. - ISBN: 978-80-7201-765-2 
(brož.) 
 
15392XXXXVI 
Ústavní soud České republiky 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 46, ročník 
2007 - III. díl 
Praha : C.H. Beck, 2009, xxi, 553 s. +1 CD 
Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí 
všechny přijaté nálezy a usnesení Ústavního 
soudu. Každý nález je opatřen výstižným 
názvem a právní větou umožňující rychlou a 
věcnou orientaci. V tomto díle nálezy č. 109 až 
151 a usnesení č. 8 - 10 z roku 2007. - 1. vyd. - 
Sezn. použit. práv. předpisů -- na CD obsah a 
věcný rejstřík dosud vyšlých dílů. - ISBN: 978-
80-7400-017-1 (váz.) 
 
24731 
Roman Kočí, Helena Kučerová 
Silniční právo 
Praha : Leges, 2009, 413 s. 
Komplexní výklad silničního práva s ohledem 
na jeho praktické využití. Obecné otázky 
(prameny práva, výkon státní správy                
v silničním právu, státní dozor, správní 
delikty). Pozemní komunikace (obecná 
ustanovení, výstavba pozemních komunikací, 
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péče o ně, jejich ochrana). Užívání pozemních 
komunikací (obecná úprava provozu, místní a 
přechodná úprava provozu na pozemních 
komunikacích). Řidiči (získání odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel, 
kontroly zdravotní způsobilosti, registr řidičů, 
bodové hodnocení porušení povinností 
stanovených zákonem o silničním provozu). 
Vozidla (silniční, zvláštní, historická a 
sportovní). Silniční doprava (obecné otázky, 
provozování silniční dopravy pro cizí potřeby, 
zvláštní podmínky pro provozování osobní 
dopravy, provozování mezinárodní silniční 
dopravy, přeprava nebezpečných věcí). - Vyd. 1. 
 
24758 
Eva Horzinková a kolektiv 
Správní právo : zvláštní část 
Plzeň : Čeněk, 2009, 159 s. 
Hmotněprávní úprava ve vybraných oblastech 
veřejné správy, která je označována jako 
zvláštní část správního práva - živnostenské 
podnikání, vnitřní správa, právní postavení 
policie, územní plánování, stavební řízení a 
problematika související. V každé kapitole jsou 
uvedeny základní právní předpisy, praktické 
příklady, judikáty a kontrolní otázky. - ISBN: 
978-80-7380-105-2 (brož.) 
 
24872        Pouze prezenčně   
Luboš Jemelka, Klára Pondělníčková, David 
Bohadlo 
Správní řád : komentář 
Praha : C.H. Beck, 2009, xxvi, 640 s. 
Komentované znění zák. č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. 
Reaguje na všechny změny v právní úpravě, 
které nastaly po 1. lednu 2008. Komentář je 
doplněn judikaturou. Právní stav předpisů         
v publikaci je k 1. 7. 2009. - 2. vyd. - 
Související předpisy. - ISBN: 978-80-7400-
157-4 (brož.) 
 
24726 
Jan Hrabák, Tomáš Nahodil 
Správní řád s výkladovými poznámkami a 
vybranou judikaturou 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 500 s. 
Znění zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve 
znění pozdějších legislativních změn. 
Výkladové poznámky a vybraná judikatura. 
Právní stav publikace ke dni 1. 5. 2009. -        
3. aktualiz. vyd. - ISBN: 978-80-7357-424-6 
(brož.) 
 

24740 
Albert Bradáč ... [et al.] 
Věcná břemena od A do Z 
Praha : Linde Praha, 2009, 364 s. : tab. 
Pojem, funkce, druhy věcných břemen. Vznik, 
obsah a předmět právního vztahu věcných 
břemen. Jejich ochrana. Změny a zánik, 
promlčení věcných břemen. Základní pojmy 
oceňování a oceňování věcných břemen včetně 
příkladů. Katastrální úřad a věcná břemena. 
Daňové a účetní dopady. - 4. aktualiz. vyd. - 
Příl. -- obraz. část. - ISBN: 978-80-7201-761-4 
(brož.) 
 
24756 
Pavel Holländer 
Základy všeobecné státovědy 
Plzeň : Čeněk, 2009, 364 s. 
Všeobecná státověda se soustřeďuje na 
formální a normativní stránku politických, 
resp. mocenských institucí. Výklad je rozdělen 
do těchto částí: Stát - vznik, znaky a funkce; 
Jednotlivec, společnost a stát; Formy státu; 
Demokracie; Parlamentarismus a systém dělby 
moci; Územněorganizační struktura státu. -     
2. rozš. vyd. - ISBN: 978-80-7380178-6 (váz.) 
 
24752 
Helena Chaloupková, Petr Holý 
Zákon o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání a předpisy související : 
komentář 
Praha : C.H. Beck, 2009, xvi, 762 s. 
Komentované znění zákona č. 231/2001 Sb.,    
o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Komentář je doplněn 
souvisejícími ustanoveními, předpisy a 
judikaturou. Reaguje na aktuální otázky 
související s přechodem na digitální vysílání. 
Součástí výkladu jsou i prováděcí předpisy a 
úprava veřejnoprávních médií, předpisy 
související, mezinárodní smlouva                     
o přeshraniční televizi a dokumenty ES a Rady 
Evropy. - 2. vyd. - ISBN: 978-80-7400-143-7 
(brož.) 
 
24779 
Luboš Dörfl 
Zákon o znalcích a tlumočnících : komentář 
Praha : C.H. Beck, 2009, xiii, 191 s. 
Komentované znění zák. č. 36/1967 Sb.,          
o znalcích a tlumočnících, ve znění zák.           
č. 322/2006 Sb. Znění prováděcí vyhlášky. 
Kromě uceleného výkladu současné právní 
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úpravy autor podává také historický přehled, 
srovnání našich předpisů s rakouskými a 
zabývá se i připravovanou novelou zákona. -   
1. vyd. - 4 příl. - ISBN: 978-80-7400-148-2 
(brož.) 
 

Statistika. Demografie. Sociologie 
 
24754 
Jindřich Klůfa 
Opravné statistické přejímky 
Praha : Ekopress, 2009, 178 s. : 25 obr., 19 tab. 
Úvod do statistické přejímací kontroly jakosti - 
základní pojmy a principy. Statistické přejímky 
srovnáním a měřením. Opravná přejímka 
měřením a kombinovaná opravná přejímka. 
Původní postupy výpočtů opravných 
přejímacích plánů. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
86929-45-3 (brož.) 
 
24776 
Úřad vlády, Český statistický úřad 
Ženy a muži v datech 
[Praha] : Úřad vlády České republiky 2009,    
90 s. : 34 grafů, 7 tab. 
Výběr statistických údajů vypovídající             
o postavení žen a mužů v ČR (genderová 
statistika) v částech: obyvatelstvo, rodina a 
domácnosti, zdraví, vzdělání, práce a mzdy, 
sociální zabezpečení, soudnictví a kriminalita, 
veřejný život a rozhodování, věda, technologie 
a informační společnost. Výklad základních 
genderových pojmů. - Kód publikace 1415-08 
-- internet. odkazy. - ISBN: 978-80-250-   
1854-5 (brož.) 

 

 

Účetnictví 
 
E-9281 
International Accounting Standards Board 
Annual report 2008 : International 
Accounting Standards Committee 
Foundation 
Výroční zpráva 2008 : Nadace výboru pro 
mezinárodní účetní standardy 
London : International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], c2009, 80 s. : 
tab., obr. 
Výroční zpráva Nadace výboru pro 
mezinárodní účetní standardy (IASCF) za rok 
2008. Zprávy předsedy správní rady, předsedy 
Výboru pro mezinárodní účetní standardy 

(IASB) a nezávislých účetních poradců, 
členové orgánů, finanční výkaz IASCF, 
přehled dokumentů publikovaných k 1.1.2009. 
- V rámci předplatného IASB. - (brož.) 
 
24825 
Petr Beránek 
Cizí měny a kursové rozdíly v podvojném 
účetnictví : výklad a řešené příklady 
Olomouc : Andragogos agency, 2009, 271 s. : 
tab. 
Úvod do problematiky účtování v cizích 
měnách. Komentované účetní příklady v těchto 
oddílech: přepočet cizí měny na měnu českou a 
kursové rozdíly, pokladna a banka, pohledávky 
a závazky, cestovní náhrady při zahraničních 
služebních cestách, půjčky a úvěry, další 
operace s pohledávkami a závazky, cenné 
papíry a podíly na společnostech, ostatní 
položky účetnictví a další případy použití cizí 
měny, cizí měny a kurzové rozdíly v účetnictví 
neziskových organizací, důsledky použití 
chybného kursu. Všechny zákony a předpisy 
jsou ve znění platném k 1. 6. 2009. -               
5. aktualiz. a rozš. vyd. - ISBN: 978-80-7263-
535-1 (brož.) 
 
24729 
Jana Pilátová a kolektiv 
Daňová evidence : komplexní řešení 
problematiky daňové evidence pro OSVČ 
Olomouc : Andragogos agency, 2009, 295 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, sociálního a 
zdravotního pojištění OSVČ. Přechod z daňové 
evidence na vedení účetnictví. Řešené příklady 
z praxe. Otázky a odpovědi. Text publikace 
vychází z podmínek platných pro rok 2009. -   
5. aktualiz. vyd. - Souvis. předpisy. - ISBN: 
978-80-7263-517-7 (brož.) 
 
24725 
Rudolf Šlosár 
Dejiny účtovníctva na Slovensku 
Bratislava : Iura edition, 2008, 234 s. 
Historie účetnictví a auditorství od dob 
Rakouska-Uherska do současnosti na pozadí 
historických událostí, které přinášely změny     
i  v této oblasti. Osobnosti, profesní organizace 
a časopisy, vývoj vzdělávání slovenských 
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účetních od dob Rakouska-Uherska a             
v Československu. Publikace je doplněna 
dobovými dokumenty. - 1. vyd. - Příl. - ISBN: 
978-80-8078-227-6 (váz.) 

  

 
24783 
Hana Březinová 
Ekonomické aspekty insolvenčního zákona : 
účetnictví jako základní zdroj informací pro 
insolvenční řízení 
Praha : POLYGON, 2009, 196 s. 
Výklad ekonomických, účetních a daňových 
aspektů a přístupů souvisejících             
s insolvenčním zákonem. Získání informací      
z účetnictví pro potřeby insolvenčního řízení. 
Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a také     
z pohledu věřitele - vysvětlení elementárních 
pojmů, souvislostí a zásad. Právní úprava 
úpadkového práva z pohledu ekonomického, 
účetního i ve vazbě na základní daňové 
povinnosti. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7273-
159-6 (váz.) 

           

 
24793 
International Accounting Standards Committee 
Foundation 
Financial instruments : July 2009 : a guide 
through the official text of IAS 32, IAS 39 
and IFRS 7 includes the report on illiquid 
markets by the expert advisory panel 
Finanční nástroje : červenec 2009 : 
průvodce oficiálním textem IAS 32, IAS 39 a 
IFRS 7 zahrnující zprávu o nelikvidních 
trzích expertní poradní skupiny [IASB] 
London : International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], 2009, v, 688 s. 
: tab. 
Publikace přináší podrobné informace             
o výkaznictví a účetnictví pro finanční nástroje 
podle IFRS. Obsahuje aktuální znění standardů 
o finančních nástrojích (IAS 32 - Finanční 
nástroje: prezentace, IAS 39 - Finanční 
nástroje: účtování a oceňování, IFRS 7 - 
Finanční nástroje: zveřejňování) s jejich 
výkladem, dále interpretace IFRIC 2 - Členské 
podíly v družstevních účetních jednotkách a 
podobné nástroje, IFRIC 9 - Přehodnocení 
vložených derivátů, IFRIC 10 - Mezitímní 
účetní výkaznictví a snížení hodnoty aktiv a 
IFRIC 16 - Zajištění čisté investice do 
zahraniční jednotky. Zveřejňuje text zprávy 
expertní poradní skupiny Rady pro 
mezinárodní účetní standardy (IASB) 
"Measuring and disclosing the fair value of 
financial instruments in markets that are no 

longer active" z října 2008. - Pozn. -- Viz 
předplatné IASB. - ISBN: 978-1-905590-69-8 
(brož.) 

 

 
24810 
International Accounting Standards Board 
IFRS 1 First time adoption of International 
Financial Reporting Standards : 
International Financial Reporting Standard 
IFRS 1 - První přijetí Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví : 
mezinárodní standard účetního výkaznictví 
London : International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], November 
2008, 35 s. 
Publikace přináší text IFRS 1 - První přijetí 
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
a z něj vyplývající povinnosti při prvním 
převodu účetní závěrky ve znění z května 
2008. Tento standard nahradil SIC-8. 
Květnová novela se týká ocenění investice do 
dceřiné společnosti, které má být vykázáno      
v individuálních výkazech mateřské 
společnosti při jejím přechodu na IFRS. - Příl. 
-- Předpl. IASB. - ISBN: 978-1-905590-81-0 
(brož.) 
 
24811 
International Accounting Standards Board 
IFRS 1 First time adoption of International 
Financial Reporting Standards : 
implementation guidance 
IFRS 1 - První přijetí Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví : návod       
k provádění 
London : International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], November 
2008, 44 s. 
Návod k provádění IFRS 1 - První přijetí 
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
a z něj vyplývající povinnosti při prvním 
převodu účetní závěrky společnosti na IFRS. 
Ukazuje, jak se IFRS 1 vzájemně ovlivňuje       
s dalšími IFRS a obsahuje názorné příklady, 
jak se přechod na nové účetní výkaznictví 
může dotknout např. udávané finanční situace, 
finanční výkonnosti a peněžních toků. - Předpl. 
IASB. - ISBN: 978-1-905590-83-4 (brož.) 
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24812 
International Accounting Standards Board 
IFRS 1 First time adoption of International 
Financial Reporting Standards : basis for 
conclusion 
IFRS 1 - První přijetí Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví : 
odůvodnění závěrů 
London : International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], November 
2008, 43 s. 
Odůvodnění závěrů shrnuje činnost IASB při 
vytváření a úpravách IFRS 1 - První přijetí 
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 
a z něj vyplývající povinnosti při prvním 
převodu účetní závěrky společnosti na IFRS. - 
Příl. -- Předpl. IASB. - ISBN: 978-1-905590-
82-7 (brož.) 
 
24799 
International Accounting Standards Board 
Improvements to IFRSs 
Zdokonalení Mezinárodních standardů 
účetního výkaznictví (IFRS) 
London : International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], April 2009, 
50 s. : tab., rámečky 
Texty změn Mezinárodních standardů účetního 
výkaznictví a zdůvodnění závěrů každé změny 
(IFRS 2, 5, 8; IAS 1, 7, 17, 18, 36, 38, 39; 
IFRIC 9, 16) za období říjen 2007 - leden 
2009. - Předplatné IASB. - ISBN: 978-1-
907026-05-8 (brož.) 
 
24790 
International Accounting Standards Board 
International Financial Reporting Standard 
for small and medium-sized entities (IFRS 
for SMEs) 
Mezinárodní standardy účetního 
výkaznictví pro malé a střední podniky 
(IFRS pro MSP) 
London : International Accounting Standards 
Committee Foundation [IASCF], 2009, 230 s. : 
tab. 
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 
pro malé a střední podniky jsou samostatným 
souborem doporučení pro účetní závěrky 
malých a středně velkých podniků, 
soukromých podniků a podniků s neveřejnou 
odpovědností. Obsahují implementační 
doporučení, příklady a jsou doplněny 
slovníčkem pojmů. - Třídílný komplet tvoří 
ještě IFRS for SMEs - Basic for conclusions 
(sign. 24791) a IFRS for SMEs - Illustrative 

financial statements presentation and 
disclosure checklist (sign. 24792). -- Viz 
předplatné IASB. - ISBN: 978-1-907026-17-1 
(brož.) 
 
24869 
Alice Šrámková, Martina Janoušková, Helena 
Vojáčková 
Mezinárodní standardy účetního 
výkaznictví : praktické aplikace : 
aktualizované vydání pro účetní období 
2009-2010 
Praha : Institut certifikace účetních, 2009, 480 s. 
Koncepční rámec pro sestavování a 
předkládání účetní závěrky. Přehled hlavních 
pravidel standardů. Názorné příklady a ukázky 
aplikací ustanovení a pravidel standardů na 
reálné situace a transakce. Publikace 
nenahrazuje úplné oficiální znění standardů 
IAS/IFRS, ale vhodným způsobem je doplňuje 
a přibližuje. - 5. přeprac. vyd. - Příl. - ISBN: 
978-80-86716-61-9 (brož.) 
 
24855 
Jana Ištvánfyová 
Možnosti a meze účetnictví veřejného a 
neziskového sektoru 
Praha : Oeconomica, 2009, 206 s. 
Základní cíle a metodiky sledování veřejných 
výdajů. Nástroje metodiky sledování výdajů 
veřejného a neziskového sektoru v evropském 
systému národních a regionálních účtů          
pro evropský statistický systém (ESA),                  
v mezinárodních účetních standardech pro 
veřejný sektor (IPSAS) a v systému finanční 
kontroly - interním a externím auditu. 
Problematika budování státní pokladny a 
reforma účetnictví státu v ČR. Meze účetnictví 
veřejného a neziskového sektoru. Vliv 
akruálního principu na vykazování daňových 
příjmů. - Vyd. 1. - Příl. - ISBN: 978-80-245-
1509-0 (brož.) 
 
24746 
TPA Horwath Notia Audit 
Podvojné účetnictví 2009 
Praha : Grada, 2009, 216 s. : tab., příklady 
Právní úprava účetnictví a základní pojmy. 
Účtové třídy 0 - 7. Finanční majetek. Opravné 
položky. Leasing. Účetní závěrka. Daňové 
možnosti práce s pohledávkami. Znění Účtové 
osnovy pro podnikatele. Rozvaha a výkaz 
zisku a ztráty. Podle právního stavu                  
k 1. 1. 2009. - 16. vyd. - ISBN: 978-80-247-
2930-5 (brož.) 

32 



Informace Odborné knihovny MF                                                                    Nové knihy v Odborné knihovně MF                           
__________________________________________________________________________________________ 

24749 
Milan Žák (Ed.) 
Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje: 
(na mikroekonomické a makroekonomické 
úrovni) 
Praha : LINDE nakladatelství s.r.o., 2009,   
285 s. : tab., obr., grafy 
První část sborníku sleduje problematiku         
z hlediska makroekonomického (koncept 
metodiky hodnocení politiky životního 
prostředí, metoda hodnocení ekonomické 
efektivnosti environmentálních investic, 
materiálové toky, zkušenosti z realizace 
konkrétních projektů). Druhá je zaměřena na 
programy a nástroje, které lze využít při 
prosazování koncepce udržitelného rozvoje do 
praxe (ekonomické nástroje, tzv. dobrovolné 
nástroje). Poslední část je zaměřena na 
účetnictví a reporting udržitelného rozvoje 
podniku (praktické příklady, případové studie, 
sociální aspekty podnikání, indikátory 
udržitelného rozvoje). - 1. vyd. - ISBN: 978-
80-86131-82-5 (brož.) 
 
24743 
Jan Huleš, Jana Hornigová 
Účetnictví pojišťoven 
Praha : Linde Praha, 2009, 287 s. : tab. 
Ucelený přehled účetnictví pojišťoven,             
s důrazem na účetní uzávěrku, na účetní 
metody a jejich použití, směrnou účtovou 
osnovu a České účetní standardy. Zařazeny 
jsou také informace o relevantním právu 
Evropských společenství nebo o uplatňování 
Mezinárodních účetních standardů v souladu    
s nařízením ES. Uvedeny jsou rovněž základní 
informace o účetnictví zdravotních pojišťoven. 
To vše s komentářem a příklady. - 2. aktualiz. 
a přeprac. vyd. - 3 příl. - ISBN: 978-80-7201-
753-9 (brož.) 
 
24807 
Vladimír Schiffer 
Vnitřní kontrolní systém : významný 
nástroj ochrany majetku a hospodaření 
účetních jednotek 
Praha : ASPI Publishing, 2009, 223 s. 
Vnitřní kontrolní systém, postavení účetnictví 
v něm a konkrétní ukázka jeho selhání ve 
společnosti s.r.o. Předpoklady řádného 
fungování vnitřního kontrolního systému 
(organizace účtáren, techniky účtování, účtový 
rozvrh, inventární čísla, předpisy). Účetní 
záznamy jako nástroj vnitřního kontrolního 
systému. Inventarizace majetku a závazků. 

Účetní případy a jejich zaúčtování ovlivněné 
subjektivním přístupem ve vztahu k vnitřnímu 
kontrolnímu systému (zisk, přechodná aktiva a 
pasiva, zásada opatrnosti). Operativní 
evidence, kalkulace a rozpočetnictví a jejich 
funkce. Další činitelé vnitřního kontrolního 
systému. Auditorské hodnocení. Pokuty za 
porušení zákona o účetnictví. - Vyd. 1. - ISBN: 
978-80-7357-436-9 (brož.) 
 

Veřejné finance. Rozpočet 
 
24851 
Ministerstvo financí ; předkládá Jan Fischer 
Dokumentace k návrhu zákona o státním 
rozpočtu České republiky na rok 2010 : pro 
jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky 
Praha : Ministerstvo financí ČR, 2009 (září), 
11 částí : tab. 
Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na 
léta 2011 a 2012. Vládní návrh zákona             
o státním rozpočtu ČR na rok 2010. Návrh - 
střednědobé výdajové rámce na léta 2011 a 
2012. Část A: Makroekonomický rámec na rok 
2010. Část B: Zpráva k návrhu zákona             
o státním rozpočtu ČR na rok 2010. 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 1. Struktura výdajů 
na programy vedené v ISPROFIN - část 2. 
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.: 11/78 202/2009-111. - (brož.) 
 
24814 
Allen Schick ; OECD Senior Budget Officials 
Evolutions in budgetary practice 
Pokroky v rozpočtové praxi 
Paris : Organisation for Economic Co-
operation and Development, c2009, 456 s. : 
tab., rámečky 
Publikace připomíná 30. výročí činnosti OECD 
Working Party of Senior Budget Officials 
(SBO). Obsahuje vybrané články a materiály 
profesora Allena Schicka - jednoho ze 
zakládajících členů pracovní skupiny SBO -     
s tematikou rozpočtování ve veřejném sektoru 
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a rozpočtových reforem. - Pozn. - ISBN: 978-
92-64-06087-6 (brož.) 
 
24835 
[8th International Workshops, held in 
Donostia-San Sebastián on the November 13, 
14 and 15, 2007] 
Federalismo fiscal y Europa = Zerga 
federalismoa eta Europa = Fiscal federalism 
and Europe 
Fiskální federalismus a Evropa 
Vitoria-Gasteiz : Eusko Legebiltzarra/ 
Parlamento Vasco, 2008, 753 s. : tab., 
schémata, grafy 
Vícejazyčný sborník příspěvků z mezinárodní 
konference zaměřené na fiskální federalismus. 
Prostřednictvím analýzy modelů financování 
na regionální a místní úrovni v Evropě definuje 
koncept fiskálního federalismu; modely 
regionálního financování v Itálii, Německu, 
Skotsku a Španělsku; právní rámec EU pro 
regionální fiskální systémy, regionální 
zdanění; vyhlídky fiskálního federalismu v EU. 
- Pozn. - Text sborníku v angličtině, 
španělštině a baskičtině. - ISBN: 978-84-
87122-93-4 (brož.) 
 
24816 
[Herausgeber und Redaktion 
Bundesministerium der Finanzen] 
Finanzbericht 2010 : Stand und 
voraussichtliche Entwicklung der 
Finanzwirtschaft im gesamtwirtschaftlichen 
Zusammenhang 
Finanční zpráva na rok 2010 : stav a 
pravděpodobný vývoj finančního 
hospodaření v celkovém národohospodářském 
kontextu 
Berlin : Bundesministerium der Finanzen 
(Deutschland), August 2009, 424 s. : tab., 
grafy 
Zpráva o vývoji finančního hospodaření 
Spolkové republiky Německo pro rok 2010     
v celkovém národohospodářském kontextu 
vypracovaná na základě schválení návrhu 
státního rozpočtu pro rok 2010 a finančního 
plánu pro období 2009-2013. Obsahuje 
finanční plán spolkového státu pro období 
2009-2013, spolkový rozpočet, celkový stav 
finančních a národohospodářských ukazatelů  
v období sestavování státního rozpočtu pro rok 
2010, přehled daňových změn 07/2008-
07/2009, finanční vztahy mezi spolkovým 
státem, zeměmi a obcemi, finance Evropských 
společenství a mezinárodní finanční vztahy. 

Součástí zprávy je obsáhlá statistická část 
(tabulky, přehledy). - Pozn. - (brož.) 
 
24910 
Ministerstvo financí České republiky, odbor 
Finanční politika 
Fiskální výhled České republiky : říjen 2009 
[Praha] : Ministerstvo financí ČR, 2009, 51 s. : 
tab., grafy 
Makroekonomický vývoj a záměry fiskální 
politiky. Vývoj veřejných financí. Střednědobý 
fiskální výhled. Tématem tohoto vydání je 
problematika dlohodobých fiskálních projekcí. 
Jedná se o výdaje na penze, zdravotní péči, 
dlouhodobou péči, vzdělávání a na dávky        
v nezaměstnanosti. Uzávěrka domácích 
datových zdrojů je k 14.10.2009 a zahraničních 
datových zdrojů k 22.10.2009. - Tab. příl.: 
vládní sektor v metodice ESA 95 -- publikace 
je k dispozici též v anglické verzi (sign. 
24911). - (brož.) 
 
24691 
edited by Željko Šević 
Local public finance in Central and Eastern 
Europe 
Místní veřejné finance ve střední a východní 
Evropě 
Cheltenham : Edward Elgar, [2008], xxi, 490 s. 
: tab., grafy 
Kniha zkoumá systém financování místní 
správy ve vybraných zemích střední a 
východní Evropy (Albánie, Bělorusko, Bosna a 
Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, ČR, 
Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, 
Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Polsko, 
Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a 
Ukrajina). Na základě údajů za posledních 
dvacet let je popsán vývoj systému financování 
samosprávy a jsou charakterizovány hlavní 
výzvy a volby do budoucna. Proces reforem a 
decentralizace; zdroje příjmů; výdaje místní 
správy; modernizace a finanční management. - 
ISBN: 978-1-84376-658-2 (váz.) 
 
24718 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Public finances in EMU 2008 
Veřejné finance v EMU 2008 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, 2008, xii, 302 s. 
: tab., grafy, vzorce, rámečky 
Výroční zpráva o veřejných financích v zemích 
Evropské měnové unie z roku 2008. Detailní 
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popis a analýza současného rozpočtového 
vývoje a odhad vyhlídek na úrovni eurozóny, 
EU jako celku i jednotlivých členských států. 
Systém fiskálního dohledu, zlepšení odhadů 
strukturální rozpočtové bilance a kvality 
veřejných financí. Efektivita daňových 
systémů. - Pozn. - ISBN: 978-92-79-08386-0 
(brož.) 
 
24867 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
Public finances in EMU : 2009 
Veřejné finance v EMU : 2009 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, 2009, xii, 285 s. 
: tab., grafy, vzorce, rámečky 
Desátá výroční zpráva o veřejných financích    
v zemích Evropské měnové unie z roku 2009. 
Detailní popis a analýza současného 
rozpočtového vývoje a odhad vyhlídek na 
úrovni eurozóny, EU i jednotlivých členských 
států. EERP - European Economic Recovery 
Programme pro boj s hospodářským poklesem. 
Posouzení systému fiskálního dohledu EU. 
Analytická studie rozpočtových nákladů 
minulých finančních krizí a závěry pro krizi 
aktuální (případové studie Japonska, Korey, 
Švédska, Finska a Norska). Studie spojitosti 
veřejných financí s vývojem cen nemovitostí    
v období hospodářských vzestupů a pádů. - 
10th edition - Pozn. - ISBN: 978-92-79- 
11366-6 (brož.) 
 
24778 
Petr König a kol. 
Rozpočet a politiky Evropské unie : 
příležitost pro změnu 
Praha : C.H. Beck, 2009, xxxiv, 629 s. : tab., 
grafy, obr., boxy 
Text knihy je rozdělen do čtyř hlavních částí. 
První charakterizuje specifické vlastnosti 
rozpočtu EU. Je zde vymezena jeho velikost a 
provedeno srovnání s federálním rozpočtem 
USA. Dále se probírá problematika 
střednědobých rozpočtových plánů a 
schvalování rozpočtu EU. Druhá část 
zachycuje historický vývoj, charakteristiku a 
hodnocení příjmů rozpočtu EU. Ve třetí části 
jsou vyloženy jednotlivé výdajové okruhy 
rozpočtu: Konkurenceschopnost a 
zaměstnanost; Soudržnost pro růst a 
zaměstnanost; Ochrana přírodních zdrojů a 
hospodaření s nimi; Občanství, svoboda, 
bezpečnost a právo; EU jako globální partner; 

Administrativa. Následuje kapitola věnovaná 
tématu rozpočtových bilancí členských států. 
Poslední část se podrobně věnuje reformě 
rozpočtu EU - jsou představeny alternativy 
financování unijního rozpočtu a diskutována 
změna zaměření výdajových politik EU. -        
2. aktualiz. vyd. - Sezn. použit. zkrat. - ISBN: 
978-80-7400-011-9 (váz.) 
 
24866 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
The 2009 ageing report : economic and 
budgetary projections for the EU-27 
member states (2008-2060) : joint report 
prepared by the European Commission (DG 
ECFIN) and the Economic Policy 
Committee (AWG) 
Zpráva o stárnutí populace z roku 2009 : 
hospodářské a rozpočtové odhady pro 27 
členských států EU (2008-2060): společná 
zpráva Evropské komise a Výboru pro 
hospodářskou politiku 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, 2009, 444 s. : 
tab., grafy, rámečky, schémata, vzorce 
Společná zpráva Evropské komise a Výboru 
pro hospodářskou politiku (jeho AWG - 
Ageing Working Group) přináší projekce 
rozpočtových dopadů stárnutí obyvatelstva       
v členských zemích EU pro léta 2008-2060. 
Přehled celkového působení demografických 
trendů na státní výdaje a potenciální 
dlouhodobé hospodářské a rozpočtové dopady 
současné krize. Makroekonomické 
předpoklady pro oblast populačního vývoje a 
pracovních sil. Výdaje spojené se stárnutím - 
důchody, zdravotní péče, dlouhodobá péče, 
vzdělávání. Dávky v nezaměstnanosti. Přehled 
penzijních systémů. Obsáhlá statistická příloha 
přináší předpokládaná data pro jednotlivé státy 
do roku 2060. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-
79-11363-5 (brož.) 
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24717 
European Commission, Directorate-General 
for Economic and Financial Affairs 
The 2009 ageing report : underlying 
assumptions and projection methodologies 
for the EU-27 member states (2007-2060) : 
joint report prepared by the European 
Commission (DG ECFIN) and the Economic 
Policy Committee (AWG) 
Zpráva o stárnutí populace z roku 2009 : 
základní předpoklady a metodologie odhadu 
pro 27 členských států EU (2007-2060): 
společná zpráva Evropské komise a Výboru 
pro hospodářskou politiku 
Luxembourg : Office for Official Publications 
of the European Communities, 2008, 213 s. : 
tab., grafy, rámečky, schémata, vzorce 
Společná zpráva Evropské komise a Výboru 
pro hospodářskou politiku (jeho AWG - 
Ageing Working Group) seznamuje             
s makroekonomickými předpoklady a 
metodologií projektování, na jejichž základě je 
vytvářena ekonomická a rozpočtová projekce 
dopadů stárnutí obyvatelstva v členských 
zemích EU pro léta 2007-2060. Demografická 
projekce EUROPOP2008, projekce týkající se 
pracovního trhu a pracovních sil. Výdaje 
spojené se stárnutím - důchody, zdravotní 
péče, dlouhodobá péče, vzdělávání, dávky        
v nezaměstnanosti. Obsáhlá statistická příloha 
přináší předpokládaná data jednotlivých států 
do roku 2060. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 978-92-
79-08392-1 (brož.) 

     

 
24826 
František Nahodil a kolektiv 
Veřejné finance v České republice 
Plzeň : Čeněk, 2009, 359 s. : obr., tab. 
Vysokoškolská učebnice obsahuje výklad 
problematiky v těchto kapitolách: Ekonomika 
veřejného sektoru a její financování; 
Rozpočtová politika a fiskální politika ČR; 
Rozpočtová soustava; Veřejné výdaje, veřejné 
výdajové projekty a programy; Prostorové 
aspekty veřejných financí; Fiskální 
federalismus, jeho podstata a modely; 
Financování vybraných odvětví ekonomiky ČR 
(zdravotnictví, veřejná správa, školství, 
obrana); Financování policie ČR a HZS; 
Mezinárodní aspekty veřejných financí; 
Partnerství veřejného a soukromého sektoru; 
Státní pokladna; Krátkodobé financování; 
Financování sociálního zabezpečení; Exportní 
financování; Fiskální nerovnováha; 
Mezinárodní rating a i-rating MSP; Interní 

audit; Nelegální jevy ve veřejných financích; 
Reforma veřejných financí v ČR. Na konci 
každé kapitoly jsou předloženy kontrolní 
otázky, shrnutí a přehled důležitých pojmů. - 
Výklad. slov. - ISBN: 978-80-7380-162-5 
(brož.) 
 

Životní prostředí 
 
24873 
Václav Klaus 
Modrá planeta v ohrožení : (sborník nových 
textů o globálním oteplování) 
Praha : Dokořán, 2009, 227 s. 
Výběr z článků a projevů k tématu globálního 
oteplování jako problém lidské svobody a 
pohled ekonomie na problematiku globálního 
oteplování. Autor především nesouhlasí s tím, 
aby byla myšlenka globálního oteplování a 
dominantního vlivu člověka na klima a na 
globální teplotu zneužívána k dalšímu 
radikálnímu vstupu státu a politiky do lidské 
společnosti. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-7363-
277-9 (váz.) 
 
24732 
Vojtěch Stejskal, Ondřej Vícha 
Zákon o předcházení ekologické újmě a        
o její nápravě s komentářem, souvisícími 
předpisy a s úvodem do problematiky 
ekologicko-právní odpovědnosti 
Praha : Leges, 2009, 333 s. 
Znění zák. č. 167/2008 Sb., o předcházení 
ekologické újmě a o její nápravě a komentář     
k jednotlivým ustanovením. Úplně znění 
směrnice 2004/35/ES, o odpovědnosti za 
životní prostředí v souvislosti s prevencí a 
nápravou škod na životním prostředí. Vybraná 
ustanovení souvisejících právních předpisů. - 
1. vyd. - Příl. - ISBN: 978-80-87212-07-3 
(brož.) 
 
24753 
Ivan Brezina 
Zelená apokalypsa : průvodce eko-strachem 
přelomu milénia 
Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 
2009, 435 s. 
Autor, ekolog a publicista, je znám jako kritik 
environmentalismu. Jeho komentáře                
o ekologické problematice se zabývají 
změnami klimatu, energetikou, geneticky 
modifikovanými organismy, recyklací odpadů 
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atd. Ve svých článcích upozorňuje na 
nebezpečí ekoterorismu, kritizuje zneužívání 
postavení nevládních ekologických organizací, 
rozebírá vývoj ve Straně zelených a různá další 
ekologická témata. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
86547-76-3 (brož.) 
 

Životní úroveň 
 
E-9273 
Maksim Yemelyanau 
Inequality in Belarus from 1995 to 2005 
Nerovnost v Bělorusku v letech 1995 až 2005 
Prague : CERGE-EI, June 2008, 50 s. : vzorce, 
tab., grafy 
Studie příjmové a spotřební nerovnosti            
v postsovětské éře v Bělorusku (1995-2005) a 
její porovnání s tranzitivními zeměmi střední 
Evropy a zejména s Ukrajinou. Autor rozkládá 
nerovnost podle regionů a podle zdrojů příjmů, 
v rámci srovnání zjišťuje, že největší rozdíly 
mezi zeměmi jsou způsobeny rozdílnými 
příjmovými pravidly. - Pozn. -- Příl. - ISBN: 
978-80-7343-156-3 (CERGE UK Praha, brož.) 
 
E-9295 
Salman Zaidi 
Main drivers of income inequality in 
Central European and Baltic countries : 
some insights from recent household survey 
data 
Určující faktory příjmové nerovnosti ve 
střední Evropě a pobaltských státech : 
pochopení na základě nedávných 
výběrových šetření domácností 
[Washington] : World Bank, January 2009,   
28 s. : tab., grafy 
Studie stupňů příjmové nerovnosti v České 
republice, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, 
Maďarsku, Polsku, Slovensku a Slovinsku na 
základě údajů získaných v roce 2006 z šetření 
EU-SILC. Srovnání se zeměmi EU 15. Úloha 
daňové politiky a veřejných transferů při 
přerozdělování. Rozdíly v míře ekonomické 
aktivity a vzdělanostní úrovni jako určující 
faktor nerovnosti mezi domácnostmi, regiony a 
státy. Analýza klíčových faktorů rozdílné míry 
podpory přerozdělování ze strany veřejnosti. - 
Pozn. -- Příl. - (brož.) 
 
 
 

Ostatní 
 
24884 
[autorský kolektiv] 
Angličtina : konverzace 
Brno : Lingea, 2009, 352 s. 
Konverzační příručka umožní pohotově se 
dorozumět v běžných situacích s cizinci a na 
cestách. Je přehledně řazená do oddílů: úvod    
o jazyku, všeobecné výrazy, slovíčka a fráze 
na téma cestování, dovolená, nakupování, 
nouzové situace, bydlení, komunikace, práce, 
přehled gramatiky a další praktické informace 
(včetně konkrétních kontaktů). - 1. vyd. - 
Oboustranný slov. - ISBN: 978-80-87062-46-3 
(brož.) 
 
24760 
Michael Axworthy ; [překlad Zuzana Kříhová, 
Jan Marek] 
Dějiny Íránu : říše ducha - od Zarathuštry 
po současnost 
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 
319 s. : fot., mapky 
Historie Íránu od nejstarších dob do začátku 
21. století. Kapitola věnovaná česko-íránským 
vztahům. - Vyd. 1. - Chronolog. přehled 
význam. událostí -- dynastické přehledy -- 
mapky. - ISBN: 978-80-7106-994-2 (váz.) 
 
24885 
Zdeněk Zbořil 
Dějiny Malajsie, Singapuru a Bruneje 
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 
387 s. : obr., fot., mapky 
Výklad historie od nejstarších dob do 
současnosti. Malajská a malajsijská kultura. 
Česko-malajsijské vztahy. - Vyd. 1. - Dod. - 
ISBN: 978-80-7106-501-2 (váz.) 
 
24769 
Václav Veber 
Dějiny sjednocené Evropy : od antických 
počátků do současnosti 
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 
811 s. : fot., obr., mapky 
Historie evropské myšlenky od antiky do 
současnosti. Popis integračních snah                
v uplynulém století, zejména po druhé světové 
válce. Fungování EU a jejích institucí. Kniha 
je vybavena rozsáhlým obrazovým 
doprovodem. - Vyd. 2. - Text Lisabonské 
smlouvy -- chronolog. přehl. evrop. integrace -
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- přehl. summitů EU 1989-2004. - ISBN: 978-
80-7106-570-8 (váz.) 
 
24755 
Věra Höppnerová 
Deutsch an der Uni : němčina pro vysoké 
školy 
Praha : Ekopress, 2009, 326 s. +  1 CD 
Učebnice je určena studujícím, kteří si chtějí 
zopakovat a rozšířit středoškolské znalosti 
němčiny a hlavně konverzace. Je vhodná i pro 
začátečníky, ale respektuje i pokročilejší 
studenty, a po jejím prostudování by si měli 
osvojit zhruba 1000 slov a slovních spojení. 
Jednotlivé lekce obsahují výchozí texty, 
mluvnici a přehled vybraných mluvnických 
jevů a cvičení. - 2. rozšíř. vyd. - Klíč ke cvič. -- 
německo-český slov. - ISBN: 978-80-86929-
42-2 (brož.) 
 
24733 
Petr Kratochvíl, Petr Drulák (eds.) 
Encyklopedie mezinárodních vztahů 
Praha : Portál, 2009, 367 s. 
Výklad základních pojmů z oblasti 
mezinárodních vztahů. Klíčové termíny 
používané v teorii i praxi mezinárodní politiky. 
Faktografická hesla, teoretické a analytické 
pojmy, definice nejvýznamnějších teorií 
mezinárodních vztahů. - Vyd. 1. - ISBN: 978-
80-7367-469-4 (váz.) 
 
24775 
Lothar Gutjahr, Sean Mahoney ; zpracování 
českého vydání Martina Hovorková 
English for sales and purchasing 
Angličtina pro oblast prodeje a nákupu 
Plzeň : Fraus, 2009, 80 s. : fot. +1CD 
Kurz angličtiny zaměřený na efektivní 
komunikační dovednosti v obchodní oblasti 
(komunikace se zákazníky, dodavateli a 
obchodními partnery). Každá lekce obsahuje 
motivační uvedení do tématu, dialogy, texty, 
autentické dokumenty a na konci i úkoly a 
další podněty k diskusi. - 1. vyd. - Příl. audio 
CD -- klíč ke cvič. -- angl. - český glosář. - 
ISBN: 978-80-7238-636-9 (brož.) 
 
24759 
Ladislav Cabada a kolektiv 
Evropa regionů 
Plzeň : Čeněk, 2009, 223 s. 
Regionalizace a regionalismus představují 
politické procesy, které ovlivňují vývoj 
Evropy, Evropské unie a jejích členských států. 

Publikace nabízí teoretickou reflexi 
regionalismu a regionalizace z pohledu 
politické vědy a sedm případových studií 
ověřujících teoretická východiska na 
vybraných příkladech v soudobé Evropě - 
Dolní Sasko, Těšínské Slezsko, Morava, 
Dobrudža, Kaliningradská oblast, Jižní Tyroly, 
Vlámský region. Studie ukazují rozdílné 
sebeprosazování jednotlivých evropských 
regionů včetně odlišných představ o míře jejich 
politické autonomie. - ISBN: 978-80-7380-
163-2 (brož.) 
 
E-9287 
[koncepce a redakční řízení Peter Hintereder ; 
překlad Tereza Hubačová, Gabriela Oeburg] 
Fakta o Německu 
Frankfurt am Main : Societäts-Verlag, 2008, 
192 s. : fot., mapky 
Česká verze informativní příručky pro cizince. 
Jednotlivé kapitoly doplněné fotografiemi, 
mapkami a grafy seznamují s nejdůležitějšími 
politickými, společenskými a hospodářskými 
tendencemi v Německu. V úvodu statistická 
čísla a fakta, následuje přehled jednotlivých 
spolkových zemí, mapka s památkami 
UNESCO, stručný přehled dějin, politický 
systém, zahraniční politika, hospodářství, 
životní prostředí, klima, energie, vzdělání a 
výzkum, společnost, kultura a moderní život. 
Text doplňují zvýrazněná hesla, data, fakta a 
krátké medailonky osobností ze všech oblastí. - 
Vyd. ve spolupráci s Min. zahraničních věcí     
v Berlíně -- publ. je k dispozici na internetu     
v mnoha jazyk. mutacích www.facts-about-
germany.de. - (brož.) 
 
24881 
[autorský kolektiv] 
Francouzština : konverzace 
Brno : Lingea, 2009, 352 s. 
Konverzační příručka je přehledně řazená do 
oddílů: úvod o jazyku, všeobecné důležité 
výrazy, slovíčka a fráze na téma cestování, 
dovolená, nakupování, nouzové situace, 
bydlení, komunikace, práce, přehled gramatiky 
a další praktické informace (včetně 
konkrétních kontaktů). - 1. vyd. - Oboustranný 
slov. - ISBN: 978-80-87062-44-9 (brož.) 
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24766I 
Hana Jirásková 
Chorvatština nejen pro samouky 
Voznice : LEDA, 2009, 456 s. + 2 CD 
Kompletní přehled chorvatské gramatiky, 
poznámky k výslovnosti, bohatá slovní zásoba, 
nejčastější frazeologie a konverzační obraty. - 
1. vyd. - Příl. 2 audio CD. - ISBN: 978-80-
7335-164-9 (brož.) 
 
24766II 
Hana Jirásková 
Chorvatština nejen pro samouky : klíč, 
slovník 
Voznice : LEDA, 2009, 160 s. 
Klíč ke cvičením v učebnici. Výslovnost a 
pravopis. Mluvnické minimum. Chorvatsko-
český slovníček. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
7335-164-9 (brož.) 
 
24795 
editor Julie Rogers-Glabush 
IBFD international tax glossary 
Mezinárodní daňový slovník IBFD 
Amsterdam : International Bureau of Fiscal 
Documentation, c2009, viii, 550 s. 
Publikace obsahuje výkladový slovník více než 
2 tisíc daňových pojmů (oblast cel, DPH, 
kapitálových daní, transfer pricing a 
terminologie daňového práva EU), dále 
přehled 400 anglických termínů s jejich 
ekvivalenty ve francouzštině, němčině, 
španělštině a holandštině. V příloze je seznam 
organizací souvisejících s daněmi z více než 40 
zemí světa (stručný popis, internetová adresa) 
a přehled právních forem podnikání 
vyskytujících se v jednotlivých státech OECD. 
- revised 6th ed. - ISBN: 978-90-8722-057-0 
(váz.) 
 
24789 
[slovník sestavili Martina Hovorková ... et al.] 
Ilustrovaný tematický slovník anglicko-
český 
Plzeň : Fraus, 2009, 448 s. : obr. 
Slovník obsahuje stovky názorných fotografií a 
ilustrací s anglickými a českými popisky,      
12 000 tematicky řazených hesel s výslovností 
a překladem do češtiny, 6 000 slovesných 
vazeb, příkladových slovních spojení a vět. -  
3. vyd. - ISBN: 978-80-7238-856-1 (váz.) 
 
 
 
 

24747 
Jan Králík a kolektiv 
Každý den s češtinou : zajímavosti a 
zvláštnosti : 121 kapitol o češtině 
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 
342 s. 
Odpovědi na nejčastější otázky a problémy 
související s českým jazykem. Vedle 
obvyklých mluvnických problémů (potíže        
s rody, skloňování číslovek, spřežky, 
interpunkce ve větě, velká písmena apod.) je 
zde v některých kapitolách popsán i stav 
současného jazyka (čeština slangová, 
počítačová apod.). Následují praktické návody 
jak používat tituly, jak oslovovat v úředním 
styku, jak formulovat vizitky, přehledy 
osobních i místních jmen, nejznámějších 
pranostik a kapitola o současném používání 
cizích slov. - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-7106-
884-6 (váz.) 
 
24738 
Marilyn Atkinson, Rea T. Chois ; [překlad 
Jitka Kořínková] 
Koučink - věda i umění : vnitřní dynamika 
Praha : Portál, 2009, 233 s. 
Metodika profesionálního koučování pomocí 
cíleného rozhovoru. Výklad zásadních 
funkčních principů, metod a nástrojů pro 
vnitřní inspiraci a motivaci. Z obsahu: 
transformační rozhovory, mozek a jeho 
fungování, systémy integrity - předvědomí, 
čtyři fáze plánování a dosažení životního 
projektu, jak si trvale udržet změnu. Publikace 
je doplněna příklady a cvičeními. - Vyd. 1. - 
ISBN: 978-80-7367-538-7 (brož.) 
 
24820 
Miroslav Bázlik, Patrik Ambrus 
Legal English and its grammatical structure 
Právní angličtina a její gramatická stavba 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 196 s. 
Studie specifik anglického právního jazyka 
zejména v gramatické rovině (gramatika, 
morfologie, syntax). Text je členěn dle 
slovních druhů a druhů vět. Publikace má za 
cíl přiblížit především gramatické znaky 
psaného textu, který má vzhledem k velké 
úloze tradice v právních textech specifické 
znaky připomínající starší vývojová stadia 
angličtiny. Doplněno cvičeními. - Vyd. 1. - 
Příl. -- klíč ke cvič. - ISBN: 978-80-7357-  
455-0 (váz.) 
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24734 
Jan Eichler 
Mezinárodní bezpečnost v době globalizace 
Praha : Portál, 2009, 327 s. 
Aktuální otázky mezinárodní bezpečnosti        
v období po skončení studené války. Základní 
charakteristiky studené války, zhodnocení 
procesu globalizace po roce 1990 a jeho vliv 
na bezpečnost v mezinárodním kontextu, války 
v devadesátých letech 20. století v Africe, 
Latinské Americe a v Asii a války pod 
vedením USA a jejich mezinárodněpolitické a 
vojenské příčiny, mezinárodní terorismus, 
bezpečnostní strategie hlavních politických 
aktérů a mezinárodních organizací (OSN, 
NATO, EU, OBSE). - Vyd. 1. - ISBN: 978-80-
7367-540-0 (brož.) 
 
24880 
Alena Špačková 
Moderní rétorika : jak mluvit k druhým 
lidem, aby nám naslouchali a rozuměli 
Praha : Grada, 2009, 141 s. 
Praktické rady, náměty a cvičení pro všechny, 
kteří chtějí zvládnout připravený i improvizovaný 
mluvený projev. Jak si připravit svůj projev a 
prezentaci, jak promluvit přesvědčivě před 
posluchači a udržet jejich pozornost, jak 
zvládnout trému a působit sebejistě a 
kompetentně, jak trénovat hlas a výslovnost 
atd. - 3. dopl. vyd. - ISBN: 978-80-247-2965-7 
(brož.) 
 
24882 
[autorský kolektiv] 
Němčina : konverzace 
Brno : Lingea, 2009, 352 s. 
Obsah konverzační příručky je přehledně řazen 
do oddílů: úvod o jazyku, všeobecné důležité 
výrazy, slovíčka a fráze na téma cestování, 
dovolená, nakupování, nouzové situace, 
bydlení, komunikace, práce atd. Následuje 
přehled gramatiky a další praktické informace 
(včetně konkrétních kontaktů). - 1. vyd. - 
Oboustranný slov. - ISBN: 978-80-87062-45-6 
(brož.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24824 
Růžena Růžičková 
Neziskové organizace : vznik, účetnictví, 
daně : určeno zejména pro územní 
samosprávné celky, příspěvkové organizace, 
nevýdělečné organizace 
Olomouc : Andragogos agency, 2009, 247 s. : 
tab. 
Daňová problematika institucí v neziskové 
sféře. Úvodní části se zaměřují na zmapování 
subjektů, majetkové záležitosti, vlastnické 
vztahy k majetku a způsob jeho nabývání. 
Právní úprava vedení účetnictví a obecná 
úprava v daňových zákonech je obsahem 
dalších kapitol. V závěru je popsán přístup      
k problematice zákona o daních z příjmů. -    
10. aktualiz. vyd. - Přehl. použit. práv. 
předpisů. - ISBN: 978-80-7263-538-2 (brož.) 
 
24808 
Tomáš Dvořák 
Obecně prospěšná společnost 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 80 s. 
Poznámkové vydání zákona č. 248/1995 Sb.,    
o obecně prospěšných společnostech a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších zákonů. Důvodové zprávy. Právní 
stav předpisů v publikaci je ke dni 1. 7. 2009. - 
2. aktualiz. vyd. - Rejstř. - ISBN: 978-80-
7357-450-5 (brož.) 
 
24859 
David King ; [překlad Jitka Brožová] 
Obchodní schůzky v angličtině: 
profesionálně a efektivně 
Brno : Computer Press, 2009, 85 s. + 1 CD 
Obchodní jednání vedená v angličtině pro 
mírně pokročilé uživatele. Každá ze šesti 
kapitol obsahuje slovní zásobu, užitečné fráze 
a výrazy, praktická cvičení, tipy pro efektivní 
ústní projev a závěrečné opakování. - Vyd. 1. - 
Stud. materiály -- klíč ke cvič. -- na CD 
ukázky rozhovorů, diskuzí a telefonátů. - 
ISBN: 978-80-251-2622-6 (brož.) 
 
24809 
Václav Šťastný 
Organizační protokol firem, institucí a 
jednotlivců 
Praha : Wolters Kluwer, 2009, 131 s. 
Příručka je určena všem protokolárním 
pracovníkům a přináší množství konkrétních 
informací, řešení problémů a zkušenostní 
poznatky. Přináší výklad takových pojmů, jako 
jsou: protokolární jedinci, jejich pořadí a 
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ekvivalence, vítání a loučení, doprovod, 
rezidence, znaky, vlajky a prapory, jednání, 
sezení a obsluha, program, pozvánky, stolování 
- tabule, zahajování, přehlídky a průvody, 
audience, vyznamenávání, květiny a dary, 
pracovní návštěvy, personální zabezpečení. -  
1. vyd. - Příl. - ISBN: 978-80-7357-445-1 
(brož.) 
 
24751 
Paul Kennedy ; [překlad Markéta Šerá] 
Parlament světa : OSN a hledání světové 
vlády 
Praha . : Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 
318 s. 
Historie OSN. Podstata a funkce. Činnost 
komisí, výborů OSN a pěti stálých členů Rady 
bezpečnosti. Kniha představuje OSN jako 
omylnou organizaci, často závislou na 
rozmarech mocných národních vlád nebo na 
slabosti jednotlivých administrátorů, jejíž role 
je přesto všechno nepostradatelná. - Vyd. 1. - 
Pozn. - ISBN: 978-80-7106-423-7 (váz.) 
 
24785 
[Michaela Voltrová] 
Přehledná německá gramatika 
Plzeň : Fraus, 2009, 160 s. 
Ucelený přehled gramatiky určený nejširšímu 
okruhu zájemců. Podrobný výklad je doplněn 
četnými příklady a přehledy. Důraz je kladen   
i na jevy obtížné pro české studenty. - 2. vyd. - 
ISBN: 978-80-7238-873-8 (váz.) 
 
24737 
Milan Nakonečný 
Sociální psychologie 
Praha : Academia, 2009, 498 s. : schémata 
Systematický přehled sociálně 
psychologických jevů a kategorií - sociální 
motivace, komunikace, socializace, sociální 
chování a další. Způsoby praktického využití 
sociální psychologie v různých oblastech 
lidské činnosti. - 2. rozšíř. a přeprac. vyd. - 
ISBN: 978-80-200-1679-9 (brož.) 
 
24721I 
Ústav pro informace ve vzdělávání 
Statistická ročenka školství 2008/2009: 
výkonové ukazatele 
Praha : TAURIS, 2009, různé str. 
Statistická ročenka se zabývá tzv. výkonovými 
údaji, tj. počty škol, tříd, žáků, absolventů atd. 
a obsahuje statistické informace v těchto 
oddílech: celkový přehled o vzdělávání v ČR, 

předškolní,  základní, střední vzdělávání a 
vzdělávání v konzervatořích, vyšší odborné 
školy, vysoké školství, zařízení pro výkon 
ústavní a ochranné výchovy, zařízení 
poradenské činnosti, školská stravovací a 
ubytovací zařízení, ostatní školy a školská 
zařízení, vysokoškolské a školní knihovny, 
terciární vzdělávání. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
211-0574-4 (brož.) 
 
24721II 
Ústav pro informace ve vzdělávání 
Statistická ročenka školství 2008: 
zaměstnanci a mzdové prostředky 
Praha : TAURIS, 2009, 305 s. : tab. 
Statistické informace o zaměstnancích a 
mzdových prostředcích za školy a školská 
zařízení zřizované státem, obcí, krajem, 
soukromníkem a církví a dále za veřejné 
vysoké školy, státní správu a servisní 
organizace. Základní členění je podle druhů 
škol, podle formy hospodaření a regionálně. - 
1. vyd. - ISBN: 978-80-211-0572-0 (brož.) 
 
24721III 
Ústav pro informace ve vzdělávání 
Statistická ročenka školství 2008 : soubor 
ekonomických ukazatelů 
Praha : TAURIS, 2009, 115 s. : tab. 
Komplexní pohled na financování školství       
z různých hledisek v oddílech: souhrnné 
informace, příjmy a výdaje, zaměstnanci a 
mzdy v oblasti školství, normativy, veřejné 
vysoké školy, výdaje regionálního školství na 
vzdělávání, souhrnné údaje. - 1. vyd. - Příl.: 
popis rozpočtové skladby platné od 1. 1. 2008 - 
druhové třídění (vybrané oblasti). - ISBN: 978-
80-211-0573-7 (brož.) 
 
24804 
Vladimír Liščák 
Státy a území světa 
Praha : Libri, 2009, 895 s.  
Úvodní přehled o světě, oceánech a 
světadílech. Organizace, sdružení a hnutí 
(historie, členové, nejvyšší představitelé) a 
abecední seznam zkratek mezinárodních 
organizací a dohod. Následují abecedně 
uspořádaná hesla o jednotlivých státech či 
územích, která obsahují tabulky se základními 
údaji a texty s geografickými a historicko-
politickými informacemi, přehled současných 
nejvyšších představitelů a přehled literatury      
o příslušném území. - 3. aktualiz. a dopl. vyd. - 
Střed. příl. s vyobraz. stát. vlajek, znaků, 
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emblémů nebo pečetí. - ISBN: 978-80-7277-
414-2 (váz.) 
 
24883 
[autorský kolektiv] 
Španělština : konverzace 
Brno : Lingea, 2009, 352 s. 
Konverzační příručka je přehledně řazená do 
oddílů: úvod o jazyku, všeobecné důležité 
výrazy, slovíčka a fráze na téma cestování, 
dovolená, nakupování, nouzové situace, 
bydlení, komunikace, práce, přehled gramatiky 
a další praktické informace (včetně 
konkrétních kontaktů). - 1. vyd. - Oboustranný 
slov. - ISBN: 978-80-87062-43-2 (brož.) 
 
24831 
editor Karel Sosna ; Parliament of the Czech 
Republik, the Chamber of Deputies 
The Czech Parliamentary Library: a tribute 
on its 150th anniversary : the Central 
European Parliamentary libraries from the 
past to the present 
Česká Parlamentní knihovna: k uctění 
jejího 150. výročí : parlamentní knihovny ve 
střední Evropě od minulosti do současnosti 
[Prague] : Office of the Chamber of Deputies 
of the Parliament of the Czech Republic, 2009, 
206 s. : obr., fot. 
Jubilejní publikace Parlamentní knihovny ČR 
přináší příspěvky o historii, činnosti, významu 
a přínosu parlamentních knihoven v České 
republice (Československu), Rakousku, 
Maďarsku, Polsku, Slovensku a Slovinsku. - 
Pozn. -- Na titulním listu uvedeno Visegrad 
fund. - (brož.) 
 
24730 
Tanja Baum ; [překlad Petr Patočka] 
Umění přátelského řešení konfliktů 
Praha : Portál, 2009, 190 s. 
Konstruktivní způsob řešení sporů a konfliktů 
v osobním i profesním životě. Výklad je 
doplněn množstvím příkladů a podnětů. - Vyd. 
1. - ISBN: 978-80-7367-525-7 (brož.) 
 
24874 
Marek Šedivý, Olga Medlíková 
Úspěšná nezisková organizace 
Praha : Grada, 2009, 154 s. 
Praktický manuál pro založení a řízení 
neziskové organizace obohacený zkušenostmi 
autorů. Založení organizace (poslání, právní 
forma). Strategie dlouhodobé udržitelnosti. 
Způsobilost  - budování silné značky a 

pozitivní image. Strategie rozvoje organizace. - 
1. vyd. - 9 příl. -- výkl. slovník termínů. - 
ISBN: 978-80-247-2707-3 (brož.) 
 
24870 
Denis McQuail ; [překlad Hana Loupová] 
Úvod do teorie masové komunikace 
Praha : Portál, 2009, 639 s. : rámečky, obr. 
Učebnice je rozvržena tak, aby přinesla 
celkový přehled uvažování o médiích ve všech 
jejich aspektech. Po stručném přehledu historie 
médií následuje obecný přehled hlavních 
pojmů a teorií, jež se zabývají vztahem mezi 
masovou komunikací na straně jedné a 
kulturou a společností na straně druhé. 
Jednotlivé kapitoly se postupně zabývají 
"zdroji" v podobě mediálních organizací. 
Zaměřují se na obsah médií, který zmíněné 
organizace produkují a šíří a zkoumají rovněž 
vnímání mediálního obsahu a škálu případných 
důsledků. Každá kapitola přináší v úvodu 
obecný přehled hlavních témat a končí 
stručným přehledem závěrů a shrnutím 
zásadních informací. - 4. rozš. a přeprac. vyd. - 
Slov. pojmů. - ISBN: 978-80-7367-574-5 
(váz.) 
 
24860 
kolektiv autorů ; [překlad Zuzana Veselá] 
Velká kniha technik učení, tréninku paměti 
a koncentrace 
Praha : Grada, 2009, 226 s. : obr. 
Kniha poskytuje mnoho konkrétních návodů 
na efektivní učení (včetně cvičení). Poskytuje   
i informace o tom, jak pracuje lidská paměť, 
jak se mohou cíleně odbourat překážky 
negativně ovlivňující soustředění a pomocí 
jakých metod se může zlepšit koncentrace. 
Zabývá se také efektivním řízením času ve 
zkouškovém období a přípravou na zkoušku. - 
1. vyd. - Klíč ke cvič. - ISBN: 978-80-247-
3023-3 (brož.) 
 
24853 
Matthias Nöllke ; [překlad Iva Michňová] 
Velká kniha umění slovní sebeobrany 
Praha : Grada, 2009, 222 s. 
Trénink účinných, pohotových a vtipných 
reakcí na slovní útoky a provokace. Z obsahu: 
jak pohotově reagovat, řeč těla, jak prolomit 
blokádu, reakce na nepřiměřenou kritiku, 
reakce na vztek, rány pod pás, jak ostatní 
rozesmát, pohotové reakce před publikem, 
trénink výřečnosti. - 1. vyd. - ISBN: 978-80-
247-3004-2 (brož.) 
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24722 
[Ústav pro informace ve vzdělávání] 
Vývojová ročenka školství v České 
republice 2003/04 - 2008/09 
Praha : TAURIS, 2009, 251 s. : tab., 58 obr. 
Základní přehled o školství za sledované 
období (2003-2008) přináší údaje z oblasti 
výkonové, ekonomické, z oblasti zaměstnanců 
a mzdových prostředků a základní 
charakteristiky vývoje českého vzdělávacího 
systému. Tabulky s komentářem zachycují 
vývoj českého školství jako celku, regionální 
školství, jednotlivé stupně vzdělávání, data 
věnující se vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a kapitoly o školských 
zařízeních a výuce jazyků. - 1. vyd. - ISBN: 
978-80-211-0576-8 (brož.) 
 
24763 
Oskar Krejčí 
Zahraniční politika USA : ideje, doktríny, 
strategie 
Praha : Professional Publishing, 2009, 435 s. : 
87 tab., 46 grafů + 1 CD 
Kniha je analýzou historických kořenů a cílů 
zahraniční politiky USA. Je složena z osmi 
studií, které pojednávají o některém z aspektů 
politiky Spojených států. Jejich názvy: 
Globální hegemon; Zjevné předurčení; 
Izolacionismus versus intervencionismus; 
Jaderné strategie a realismus; Lidská práva a 
idealismus; Unilateralismus a konzervatismus; 
Demokracie versus efektivnost; Paradoxy moci 
USA. Součástí knihy je CD s anglickými texty 
více než 160 nejdůležitějších dokumentů od 
vzniku USA do současnosti (poslední text je 
inaugurační projev B. Obamy z ledna 2009). - 
1. vyd. - Příl.: přehled prezidentů, 
viceprezidentů a stát. tajemníků USA. - ISBN: 
978-80-86946-68-9 (váz.) 
 
E-9286 
Social Watch ; [překlad Rudolf Převrátil] 
Zpráva Social Watch 2008 : odpověď zní: 
lidská práva 
Praha : Ekumenická akademie Praha, [2009], 
vi, 127 s. : tab., mapky, diagr. 
Social Watch je mezinárodní síť občanských 
organizací bojujících za snížení chudoby a 
proti příčinám chudoby, za zajištění 
spravedlivé distribuce bohatství a prosazení 
lidských práv. Její první české vydání obsahuje 
zprávy o právu v dobách krize v souvislosti      
se vztahem lidských práv a ekonomickým 

systémem. Dále přináší mezinárodní srovnání 
statistických údajů o ekonomické, politické a 
sociální situaci ve světě, v oblasti lidských 
práv a také dopady počínající ekonomické 
krize. Uvedené tematické články se zabývají 
lobováním mocných finančních skupin proti 
reformám mezinárodního zdanění, strukturou 
financování rozvojové pomoci v EU a 
liberalizací v arabských zemích, která omezuje 
sociální a ekonomická práva. - Pokračování 
podnázvu z obálky: Průběžná zpráva                
o globálním vývoji v oblasti vymýcení 
chudoby a genderové spravedlnosti. - (brož.) 
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